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Jogi és lelki Trianon
Ajánlás Halász Aladár könyvéhez

Amikor az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződést Magyarország törvényei közé 
1921 :XXXIII. tc-ként becikkelyezték, lelkileg egy nép, egy nemzet állt ellen. S egy nép, egy 
nemzet hitt abban, hogy ez az igazságtalanság nem maradhat így, tehát a helyzet jogilag is meg
oldódik, az ezeréves rend helyreáll. A trianoni Magyaroroszág revizionista politikája mögött te
hát igazi nemzeti egység állt. Az igazságba vetett hitből aztán következett, hogy az országot ve
zető politikusok Trianon revízióját valódi nemzetközi jogi keretek között látták megvalósítha
tónak. A (második) világháború felé sodródó Európában mindez azonban csak részlegesen volt 
megvalósítható, mivel előbb Ruszinszkó esetében, majd a felbomló Jugoszláviában a 
terület(vissza)szerzésnek a nemzetközi jogi alapjai jórészt hiányoztak. Ott volt azonban az egy
séges magyar meggyőződés: az elszakított országrészek viszaszerzése jogos.

Trianon ezen, részben jogi, részben lelki revíziója óriási élményt jelentett annak a nemze
déknek, amelyik hitt Nagy-Magyarország feltámadásában. Ennek egyik tanúja éppen a jelen 
könyv szerzője, Halász Aladár. S az örömben talán nem is róható fel nekik, hogy a lelkileg 
soha el nem fogadott Trianon lelki revíziójának árát, kifizetendő számláját nem látták. Csak 
az ország hadszíntérré válása, majd a „felszabadulás” keserűsége döbbentette rá őket, hogy a 
jogi Trianont (ezúttal az 1947 február 10-én aláírt új párizsi békeszerződés -  1947:XVIII. te
-  alapján) tudomásul kell venni.

Ha ezek után nem is kezdték az iskolákban nap nap után a tanulást a „Magyar Miatyánk”- 
kal, a magyarság jobbik fele mégis tovább hitt Trianon revideálhatóságában. A lelki Trianont 
a kommunizmus proletár internacionalizmusa se tudta elérni, bár a nemzettudat kétségkívül 
olvadt. Ráadásul ezt egy újabb jogi Trianon, tudniillik a Helsinki Záróokmány (1975) ország
határokra vonatkozó kitétele tovább erősítette.

A magyar nemzettestek szomszédos országokban való sorvadását az 1990-es évek 
„alapszerződései” egy újabb jogi Trianonnal segítették elő. S akkor jött az igazi lelki Trianon 
is: 2004 december 5-én a trianoni Magyarország „lakossága” nem vállalt közösséget a jogi 
határokon kívül rekedt magyarsággal. A kör bezárult, az 1918 ősze óta tartó vesszőfutás akár 
véget is érhet.

„Ein retrogrades Volk” -  állította rólunk Hitler; „a magyarkérdés csak vagonkérdés” -  
mondta Sztálin, „a magyarokkal mindent meg lehet csinálni, mert nem mernek lázadni” -  
mondják jelenlegi szomszédaink. Valóban? A lelki Trianon nem revideálható? A 
„hungaropesszimizmus” megöli nemzetünket? Sütő András 75. születésnapján a soproni or
szágzászlónál mondta: ha nem tudjuk elérni Trianon revízióját, akkor nemcsak a határokon 
túli magyaroknak, hanem az anyaországiaknak is végük van. Mi ezt akkor döbbenten hallot
tuk, de a 2002 óta eltelt néhány év is megmutatta: a lelki Trianon revíziója elkerülhetetlen. A 
határok nélküli Európa, és a globalizáció mákonya (ha úgy tetszik: „áfiuma”) elleni 
„orvosság” csak a magyarság leki egységének helyreállítása, azaz Trianon ilyen értelmű re
víziója lehet. Ehhez pedig az egyik út múltunk igazi értékeinek birtokba vétele.

Következésképpen Halász Aladár könyve egy építőkő abban a falban, amely a lelki Tri
anon útjába állhat.

Budapest, 2007. november 20.

OS. szerkesztő
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Bevezetés

A magyar erdészet XX. századi történetének jelentős szakasza volt az 1938-1944-ig 
terjedő időszak, amikor a Trianonban elszakított országrészek visszacsatolásával er- 
deink területe és erdőgazdálkodásunk keretei számottevően kibővültek. Ezzel az 
időszakkal eddig az Erdészeti Lapok 1939. és 1940. évi számaiban közölt néhány rö
vid cikken kívül csak Pankotai Gábor „Erdészek Máramaroson” című, viszonylag rö
vid történelmi monográfiája foglalkozik. Az időszak ellentmondásos volta pedig 
megérdemelné e hat esztendő erdészettörténetének átfogó feldolgozását.

Ellentmondásos ez az időszak azért, mert nekünk erdészeknek, akik Isten 
kegyelméből egyetemi éveink alatt a kéthónapos nyári gyakorlatot, aztán pályakezdé
sünk éveit, esetleg ennek az időszaknak mind a hat évét örömteli építőmunkában Kár
pátalján vagy Erdélyben tölthettük, és megismerhettük a visszacsatolt országrészek 
erdészeti gazdagságát és lenyűgöző természeti szépségeit, nekünk ehhez az 
időszakhoz felejthetetlen szép emlékeink kötődnek. Egyáltalán nem érzékeltük azokat 
a borzalmakat, amelyek ezekben az években Európában és a bennünket körülvevő 
szomszédos országokban lejátszódtak. Ezekről legfeljebb az utolsó félévben, 1944 vé
gén vettünk tudomást, amikor menekülnünk kellett örömteli éveink színhelyéről. Ös
szességében azonban ezek az évek mégis életünk legszebb évei voltak.

Ezzel szemben az ország, a nemzet számára ez az időszak szörnyű tragédia kiala
kulásának időszaka volt. A nyugati nagyhatalmak, főleg Anglia és Franciaország lel
kiismeretének a Trianonban elkövetett bűneikkel kapcsolatos késői ébredése miatt el
szakított országrészeink visszacsatolását, amely az ország népének leghőbb vágya 
volt, az Európa leigázására törekvő őrült zsarnok ajándékaként voltunk kénytelenek 
elfogadni, s ezért tragikusan súlyos árat kellett fizetnünk. Fel kellett adnunk önálló
ságunkat, akaratunk ellenére bele kellett sodródnunk a második világháborúba, hosz- 
szú távon vesztes, fél évszázadon át leigázott nemzetté kellett lennünk.

Ennek az örömteli, ugyanakkor tragikus időszaknak a történetét próbáljuk ebben a kö
tetben -  az előző rendszerben napvilágot látott, sok esetben hézagos irodalmi anyagok
nak a ma már hozzáférhető levéltári anyagokkal történt kiegészítésével -  összefoglalni.

Az 1938-1944-ig terjedő időszaknak éppen ellentmondásos volta miatt azonban a 
történetnek csupán az erdészetre korlátozott tárgyalása félrevezető, torz képet ered
ményezne, mert annak csak az örömteli oldalát mutatná be. Az időszak erdészeti vo
natkozásai azonban ugyanúgy, mint az ország jövője szempontjából tragikus 
jellemzői a Trianonban elszakított országrészek visszacsatolásával, annak körülmé
nyeivel függnek össze, abból erednek. Ezért a reális ábrázolás elsőként az országré
szek visszacsatolása történetének leírását, az időszak erdészettörténetének pedig erre 
támaszkodó tárgyalását követeli. Ez indokolja, és meghatározza e munka tartalmi fel
építését és szerkezetét. Ennek megfelelően

-  az első fejezetben az elszakított országrészek visszacsatolásának történetét tár
gyaljuk országrészenként,

-  a második fejezet a felvidéki területek és -  főleg -  Kárpátalja visszaszerzésének 
jelentős, de 1990-ig szigorúan titkolt elemeként, a felvidéki szabadcsapatok



szervezésének és működésének történetét, s ennek egyedi fejezete-, és egyben 
az 1938-1944. évi időszak erdészettörténetének bevezetőjeként a soproni egye
temistákból alakult lövészzászlóalj, vagyis a „harcéták” történetét tárgyalja,

-  a harmadik fejezet a visszacsatolt országrészek erdeinek jellemzőit, és az ide
gen uralom alatti történetét,

-  a negyedik fejezet az erdészeti igazgatás szervezetének a visszacsatolt ország
részeken való kialakulását,

-  az ötödik fejezet az igazgatási szervezet tevékenységét, a visszacsatolt ország
részek erdőgazdálkodásának és erdészeti igazgatásának történetét,

-  a hatodik fejezet a visszacsatolt országrészek erdésztársadalmának az utolsó 
időszakban egyre nehezebbé vált életkörülményeit és problémáit tárgyalja,

-  az utolsó, „Erdészemlékek” című fejezet pedig néhány, még élő erdőmémöknek 
a visszacsatolt országrészekhez fűződő emlékeit eleveníti fel.
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1. Az elszakított országrészek visszacsatolása

A trianoni határok módosítására vonatkozó igény kezdettől fogva élt a magyar köz
tudatban. Ezt hivatalosan először gróf Bethlen István miniszterelnök vetette fel, ami
kor -  például -  1928 elején debreceni beszédében kijelentette, hogy „Mi nem tarto
mányokat vesztettünk el. Bennünket feldaraboltak. Ezt igazságul elfogadni nem tud
juk, nekünk más határokra van szükségünk.”

Ezzel jóformán egyidejűleg a határok módosításának indokoltsága a nemzetközi 
sajtóban is nagy nyilvánosságot kapott. Lord Rothermere 1927. június 21-én a Daily 
Mail-ben „Hungary’s piacé in the sün” című cikkében kifejtette, hogy „a trianoni ha
tárok módosítása nélkül a béke Közép-Európában hosszú távon fenntarthatatlan, s 
ezért a háború elkerülése érdekében azok békés revíziójára van szükség.” Úgy vélte, 
hogy a magyarok által lakott területek visszacsatolásával a bajokat el lehetne kerülni. 
Ennek visszhangja azonban Angliában sajnos csak tíz évvel később volt érzékelhető.

Itthon a határmódosítási igény a „Mindent vissza!” jelszóval kezdődött. Lord 
Rothermere felvetésére is az volt a válasz, hogy „A magyar nemzet nem adja fel jo 
gát a maga ezeréves államterületéhez,” de aztán nyilvánvalóvá vált, hogy ez irreális 
célkitűzés. Reálisan csak az etnikai alapon történő határmódosításra lehet számítani.

A rendezési folyamatot tulajdonképpen Mussolini indította el, amikor 1932. októ
ber 23-i torinói beszédében a vitás európai kérdéseknek a négy európai nagyhatalom, 
Anglia, Franciaország, Németország és Olaszország békés megegyezésével történő 
módosítását javasolta, és -  Lord Rothermere-hez hasonlóan -  kifejtette, hogy a vitás 
kérdéseket addig kell rendezni, amíg hidegvérrel, és háború nélkül lehet.

Ennek alapján a négy nagyhatalom (Anglia, Franciaország, Németország és 
Olaszország) képviselői 1933 júniusában aláírták a „négyhatalmi paktum ot, mely
ben állást foglaltak az 1920-as békeszerződések revíziójának indokoltsága mellett. 
Az eredeti szövegtervezetben még a magyar többségű területek visszacsatolásának 
kívánatos volta is szerepelt, az aláírt végleges szövegben azonban -  Franciaország 
tiltakozása miatt -  konkrét határmódosításokról már nem volt szó.1

A „paktum” aláírása idején tapasztalt huzavona és a csehek részéről várható ellen
állás miatt az elszakított területek, elsősorban a Felvidék visszacsatolásával kapcso
latban felmerült kétségek következtében a magyar társadalom már-már fegyveres be
avatkozást sürgetett. A kormány azonban, az egyenlőtlen erőviszonyokra való tekin
tettel, fegyveres erővel önállóan, nyíltan nem mert fellépni. A honvédség fegyveres 
beavatkozását „önkéntes szabadcsapatok” szervezésével és azoknak a megszállt te
rületen végrehajtandó, a lengyelekkel összehangolt akcióival, az ottani lakoság köré
ben állandó zavarkeltéssel akarta előkészíteni.

Hitler 1930. január 30-án történt uralomra jutása, erőszakos térhódítási törekvé
sei, és 1938 márciusában Ausztria bekebelezése a nyugati hatalmakban aggodalmat 
váltott ki. Ezért 1938. szeptember 29-én Anglia, Franciaország, Németország és

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században: 235., 236. és 240. oldal. Osiris Kiadó, Budapest, 1999.
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Olaszország kormányfőinek müncheni értekezletén Anglia és Franciaország -  abban 
a reményben, hogy Hitlert sikerül kielégíteni és a világháborút el lehet kerülni -  hoz
zájárultak Németország követelésének teljesítéséhez: a cseheknek október 1-10-ig ki 
kell üríteniük a németek által lakott csehországi területeket, a Szudétaföldet, és azt át 
kell adniuk Németországnak. E megállapodást Csehszlovákia függetlenségére vonat
kozó, 1938. szeptember 19-én felajánlott angol-francia garancia alapján Csehszlová
kia is elfogadta. A megállapodás feltételeit a történelmi jelentőségű „müncheni 
egyezmény "-ben rögzítették.2

A Felvidék

Ez az egyezmény a magyar követeléseket nem tárgyalta. Ennek 2. számú függe
léke azonban előírta, hogy „A négy nagyhatalom kormányfői kijelentik, hogy amen
nyiben a Csehszlovákiában élő lengyel és magyar kisebbségek problémáját az érde
kelt kormányok három hónapon belül nem rendeznék, a kérdést a ma összegyűlt négy 
nagyhatalom kormányfői újabb értekezleten tanulmány tárgyává fogják tenni.

Számunkra lényegében a müncheni egyezménynek ez a függeléke indította el a 
régvárt határmódosítások megvalósítását. Ezzel Csehszlovákia három hónap haladé
kot kapott a Felvidéken élő magyar kisebbség ügyének a magyar kormánnyal való 
megegyezés alapján történő rendezésére.

A csehekkel való megegyezés terén várható nehézségekre való tekintettel a ma
gyar kormány már szeptember folyamán öt korosztály behívásával megerősítette a 
hadsereget, és a csapatokat -  figyelmeztetésként -  a csehszlovák határon állomásoz- 
tatta. Október 3-án pedig határozott hangú jegyzékben felszólította a csehszlovák 
kormányt, hogy

-  a magyar nemzetiségű politikai foglyokat haladéktalanul bocsássa szabadon,
-  a magyar nemzetiségű katonákat haladéktalanul szereltesse le és bocsássa haza,
-  a magyarlakta területek átadásának szimbolikus jele gyanánt 2-3 határmenti 

várost, nyugaton például Ipolyságot vagy Komáromot, keleten pedig Csapot 
vagy Beregszászt soronkívül Magyarországnak engedjenek át, és azokat ma
gyar csapatok szállják meg,

-  a müncheni egyezmény függelékében előírt egyeztető tárgyalást október 6-án 
délután 4 órakor Komáromban kezdjék meg.3

A határon túlról érkező hírek szerint október 6-án Komáromban és több más hely
ségben is minden házra kitűzték a magyar nemzetiszínű zászlót. A csehek azonban 
ezeket többségében letépték és sárba taposták.4

A tárgyalások megkezdése elhúzódott, mert Csehszlovákiában belpolitikai problémák 
jelentkeztek Az ország két pártra szakadt. Az egyik párt, az autonómisták Szlovákia és

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Történettudományi Intézete: Magyarország és a második világháború: 
109-111. oldal. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1966.
MTA: 75., 80., 110., 116., 117 oldal.
Soproni Hírlap 1938. október 8. és 12. száma. Országos Széchényi Könyvtár, Mikrofilmolvasó, FM 3/1567



Kárpátalja számára teljes önállóságot követeltek, el akartak szakadni Csehszlovákiától, a 
másik párt, a centralisták pedig a köztársaság fenntartása mellett foglaltak állást. Az 
autonómisták vezetője Szlovákiában Hlinka, Kárpátalján Bródy András volt. Az 1938 
májusában tartott községi választásokon -  a német fenyegetettség következtében -  a két 
tábor közötti feszültség némileg oldódott. A müncheni egyezmény 5. szakaszának hatá
sára pedig, mely szerint „nemzetközi bizottság fogja megállapítani, hogy milyen terüle
teken kell népszavazást elrendelni... , általánossá vált a felismerés, hogy „Hazánk sorsá
ról van szó!” Ennek eredményeként a két párt az 1938. október 5-6-án tartott zsolnai 
gyűlésen megállapodott az autonómia kérdésében. A megállapodást a prágai kormány is 
elfogadta: Szlovákia és Kárpátalja autonómiát, önálló kormányt kapott, és létrejött az új 
államalakulat; Csehszlovákia szövetségi köztársaság lett. Október 7-én kinevezték Szlo
vákia autonóm kormányát, melynek élére, Szlovákia miniszterelnökévé -  Hlinka halála 
miatt -  JozefTisót, a németbarát katolikus papot nevezték ki.5 Három napig tartó hatás
köri vita után, október 9-én Kárpátalján is megalakult az autonóm kormány, s annak mi
niszterelnökévé Bródy Andrást választották, az egészségügyi államtitkár pedig Augustin 
Volosin lett. Bródy miniszterelnökké választását október 11-én Prága is elfogadta.6

Az átalakulással kapcsolatos bonyodalmak miatt a magyar-csehszlovák tárgyalá
sok csak október 9-én kezdődtek meg Komáromban. A tárgyalásokon Magyarorszá
got Kánya Kálmán és gróf Teleki Pál, Csehszlovákiát pedig már Tisó képviselte.

A tárgyaláson Kánya Kálmán először az egész magyarlakta határmenti sáv átadá
sát, valamint -  a müncheni egyezmény 5. szakaszára hivatkozva -  azt kérte, hogy a 
szlovákok és ruszinok lakta vidékeken rendezzenek népszavazást a hovatartozás 
kérdéséről. A csehek erre válaszként csak a Csallóköz átengedését, és azt ajánlották 
fel, hogy az október 3-i magyar jegyzékben foglalt annak a kérésnek, hogy néhány 
határmenti város soronkívüli átadásával jelezzék a megegyezésre való hajlandóságu
kat, eleget tesznek: Felajánlották, hogy október 9-én éjféltől számított 24 óra alatt át
adják a sátoraljaújhelyi kisállomást, 36 óra alatt pedig Ipolyságot.7

Ennek alapján a magyar csapatok október 11-én délben bevonultak Sátoraljaúj
helyre, átvették a kisállomást és elfoglalták az átadott, a határtól egy kilométer szé
lességben elterülő, kb. 43 hektár kiterjedésű területet. Délután pedig az ünnepi zász
lódíszbe öltözött,virágokkal feldíszített Ipolyságra vonultak be.8

A többi magyarlakta terület átadását azonban a csehek fondorlatos halogatással 
igyekeztek meghiúsítani. Az 1910. évi népszámlálási adatok alapján Teleki által ki

Dusan Kovác: Szlovákia története: 200-201. oldal. Kalligram, Pozsony, 2001.; és Móricz Kálmán: Kárpátalja
sorsfordulói: 62-63. oldal. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 2001.
Bródy András 1895-ben Ungváron született. A kárpátaljai ruszinok autonómiájának elkötelezett híve volt. 1938. ok
tóber 9-26-ig az autonóm kárpát-ukrán kormány első miniszterelnöke volt. A népszavazásra vonatkozó javaslata mi
att bebörtönözték. Kárpátalja visszacsatolása után kiszabadult a börtönből, és a magyar parlament tagjai közé adop
tálták. Ott is a ruszin autonómia megteremtéséért szállt síkra. 1944-ben, amikor az orosz front elérte Kárpátalját, 
megsebesült és kórházba került. Az orosz NKVD a kórházból egy szál pizsamában hurcolta el. 1946. május 26-án 
az ungvári bíróság halálra ítélte, és december 7-én kivégezték. (Móricz Kálmán: Kárpátalja sorsfordulói: 138. oldal) 
Adalékok a Horthy-hadsereg szervezetének és háborús tevékenységének tanulmányozásához (1938-1945): 13. 
oldal. Összeállította: Csima János őrgy. (Csima). Kiadó: HM Központi Irattár Parancsnoka, 1961., Zrínyi Nyom
da, Bp., Hadtörténeti Intézet Könyvtára.
Nagybaczoni Nagy Vilmos: Végzetes esztendők 1938-1945. 31. oldal. Körmendy, Kispest.
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dolgozott, térképen ábrázolt néprajzi határt sem voltak hajlandók elfogadni; a Csal
lóközt Komárom nélkül akarták átadni, Pozsony, Nyitra, Kassa, Rozsnyó, Léva, Lo
sonc, Ungvár és Munkács visszacsatolásától is elzárkóztak.

Ekkor, négy napig tartó kilátástalan alkudozás után, október 13-án, amikor a po
zsonyi rádió már háborúval fenyegetőzött, Kánya Kálmán, a magyar küldöttség 
vezetője, bejelentette, hogy mivel a megegyezés lehetetlen, a magyar kormány a tár
gyalásokat a maga részéről befejezettnek tekinti, s a magyar területi követelések ren
dezését a müncheni egyezményt aláíró négy nagyhatalomtól kéri. Ezzel a tárgyalá
sok megszakadtak.9

Annak is híre ment, hogy esetleg a már visszacsatolt területeket is vissza kell ad
nunk a cseheknek. Ezért az Ipolyságot megszálló csapatok előkészületeket tettek, lö
vészárkokat ástak, tűzelőállásokat jelöltek ki a már visszacsatolt területek 
védelmére.10

Október 17-én a magyar kormány a határon már szeptember óta felemelt létszám
mal állomásoztatott csapatokat -  ismételt figyelmeztetésként -  két újabb korosztály 
mozgósításával megerősítette.

A csehszlovák küldöttség a tárgyalások megszakadása után Tisó szlovák minisz
terelnök vezetésével Németországba utazott és ott -  Ribbentrop külügyminiszter 
nyomására -  a helyszínen a térképre berajzoltak egy javasolt határvonalat. Ezt a ter
vezetet a német követ eljuttatta a magyar kormányhoz. A csehek ezt igyekeztek né- 
met-cseh megállapodásként feltüntetni. Ez a korábbihoz képest ugyan haladást mu
tatott, de mivel közvetlenül a vitatott városoktól délre húzódott, a magyar kormány 
nem fogadta el.11

Ez idő tájt Csehszlovákiában újabb belpolitikai problémák jelentkeztek: Bródy, 
Kárpátalja miniszterelnöke szoros, jó kapcsolatban állt a magyar kormánnyal. 
Volosin erre a csehszlovák minisztertanács ülése előtt levélben is felhívta a cseh 
kormányfő figyelmét, s azt is jelezte, hogy Bródy puccsra készül, Kárpát-Ukrajnát le 
akarja választani Csehszlovákiáról. Ezért, amikor Bródy Prágában a minisztertanács 
október 25-i ülésén javasolta, hogy Kárpátalja hovatartozandósága felől népszavazás 
döntsön, a cseh és szlovák minisztereken kívül saját kormányának miniszterei is le
szavazták. Ezek után a cseh államelnök Bródyt azonnali hatállyal felmentette minisz
terelnöki tisztéből, majd rövidesen hazaárulás és a magyarokkal való együttműködés 
vádjával be is börtönözték. Október 26-án pedig Volosin Ágostont kinevezték Kár
pátalja miniszterelnökévé.12 Ez az esemény később Kárpátalja vonatkozásában még 
nekünk is problémákat okozott.

Ezek után a csehszlovák kormány október 26-i jegyzékében bejelentette, hogy a 
magyar területi követelések ügyében elfogadja Németország és Olaszország 
döntőbíráskodását, miután Anglia és Franciaország úgy nyilatkozott, hogy „szíveseb
ben vennék a tengelyhatalmak döntőbíráskodását. ”13

Kozma Miklós: Naplófeljegyzések, Magyar Országos Levéltár (MÓL) K-429-28-ld, 97. oldal.
Nagybaczoni: 32. oldal.
MÓL K-429-28-ld, 104. oldal.
Móricz: 73. oldal.
MTA: 81. oldal.
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Anglia és Franciaország Hitlernek kelet felé irányuló terjeszkedését és az ukraj
nai gabonaföldek megszerzésére irányuló törekvését, a „Drang nach Osten”-t látva, 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy ha kelet felé szabad utat engednek a németek
nek, és feláldozzák Csehszlovákiát, Lengyelországot és Magyarországot is, akkor a 
német csapatok a Szovjetunió elleni háborúban el fognak vérezni, és a „nyugati of- 
fenzíva” elkerülhető lesz. A döntőbíráskodásról való távolmaradásukkal tulajdonkép
pen ezt az álláspontot juttatták kifejezésre. Ezzel viszont -  Horthy kétségbeesett an
golbarát próbálkozásai ellenére -  kiszolgáltattak bennünket a németeknek, és beleta
szítottak a második világháborúba. így a Felvidék visszacsatolása ügyében a 
döntőbíró szerepét Németország és Olaszország külügyminiszterei látták el. A tár
gyalásra november 2-án Bécsben, a Belvedere-palotában került sor.

A magyar nép nagy izgalommal várta a döntőbírók határozatát. Este 9 óra tájban 
a rádió már közölte is az „első bécsi döntés ” várva-várt eredményét: Visszakaptunk 
11 927 km2 területet 1 062 022 lakossal. A döntéssel Kárpátalja magyarlakta déli sáv
ja is visszakerült hozzánk. Elszakított városaink közül ismét a miénk lett Komárom, 
Érsekújvár, Léva, Losonc, Rimaszombat, Rozsnyó, Jolsva, Kassa, Ungvár, Munkács 
és Beregszász. Pozsonyt és Nyitrát a cseheknél hagyták. A visszacsatolt terület 
népességéből -  az 1941. évi népszámlálás szerint -  84,1 %, a csehszlovák népszám
lálás szerint 57 % volt a magyar nemzetiségű.14

Volosin és kormánya a végsőkig bízott abban, hogy Ungvárt és Munkácsot nem 
fogják visszaadni Magyarországnak, és Ungvár továbbra is Kárpát-Ukrajna fővárosa 
lesz. A bécsi döntés után azonban kénytelenek voltak tudomásul venni, hogy el kell 
költözniük Ungvárról. Az új főváros tekintetében Huszt mellett döntöttek. Volosin 
azonban -  Hitler támogatásában bízva -  ezt követően sem mondott le a bécsi döntés
sel kijelölt határ módosításáról, Ungvár és Munkács visszaszerzéséről.15

A visszacsatolt területek ünnepélyes birtokbavételére 1938. november 5-10-e kö
zött került sor. A magyar közvélemény a Felvidék déli sávjának visszacsatolását nagy 
örömmel fogadta, bár az örömbe csalódás is vegyült, mert Szlovákia és Kárpátalja 
nem magyarlakta részei nem kerültek vissza.

Kárpátalja

A magyar kormány Kárpátalja visszaszerzéséről semmiképpen nem akart lemon
dani. Ennek indokait Kozma Miklós (Gömbös kormányában 2 évig belügyminiszter, 
1938-ban az MTI és a Rádió elnöke) naplójegyzeteiben a következőképpen foglalta 
össze: Ruszinszkó (Ruténfold, vagyis Kárpátalja) visszaszerzése érdekünk a geográ
fia i egység miatt. A folyók szabályozásának egy kézben kell lennie. Érdekünk azért is, 
mert Magyarország só-és faellátásának kérdése így megoldást nyerne, amellett pe
dig meg tudnánk akadályozni a húsz év óta folyó barbár erdőpusztítást, amely ha így 
megy tovább, hatással lesz az Alföld egész klímájára, nem is beszélve a vizek áradá

14 Romsics: 250. oldal.
15 Móricz: 67. és 82. oldal.

14



sáról. De érdeke ez a ruténoknak is, mert régen a rutén télen fakitermelésből, nyáron 
pedig a magyar Alföldön végzett munkájából élt, a Bátyu-Csap-tól északra fekvő tisz
ta magyar alföldi vidéket Trianon azért csatolta annak idején Ruténföldhöz, mert 
anélkül nem tudtak volna megélni. ”16

Az első bécsi döntéssel Kárpátalja magyarlakta déli sávja, területének több mint 
1/5-e visszakerült hozzánk, de további 4/5-ének visszaszerzését a németek -  a mün
cheni értekezleten elfogadott etnikai elvre hivatkozva -  már a leghatározottabban el
lenezték.

Az ellenkezés valódi oka azonban az volt, hogy Hitler akkor még Kárpátaljának 
Ukrajnával kapcsolatban jelentős gazdasági és stratégiai szerepet tulajdonított. Emel
lett nem tudta megbocsátani Magyarországnak azt, hogy -  amikor ő 1938 augusztu
sában, jóval a müncheni értekezlet előtt, Horthynak Szlovákia megtámadása fejében 
felajánlotta az egész Felvidéket, Kárpátaljával együtt -  Horthy az ajánlatot elutasí
totta, nem vállalta a provokátor szerepét. Hitler ugyanis azt szerette volna elérni, 
hogy Magyarország Szlovákia megtámadásával kirobbantsa a fegyveres konfliktust, 
s ezzel ürügyet szolgáltasson a német katonai beavatkozás számára. Mivel azonban 
Horthy a neki szánt szerepet nem vállalta, Hitler a müncheni értekezleten egész 
Csehország megszállása helyett kénytelen volt megelégedni a Szudétaföld átadásá
val, vagyis az általa elképzelt és Horthynak is felajánlott „ területi elv ” helyett az „ et
nikai elv ” alkalmazásával.17

A német ellenkezés dacára a magyar kormány november 6-án, néhány nappal a 
bécsi döntés után -  annak ellenére, hogy néhány nappal korábban a bécsi 
döntőbíróság előtt ünnepélyesen kijelentették, hogy Csehszlovákiával szemben sem
mi területi követelésünk nincs -  elszánta magát Kárpátalja megszállására. Az akció 
előkészítésének befejezése után, 1938. november 18-án, a minisztertanács ezt hatá
rozatban rögzítette. A támadás időpontját 1938. november 19-ről 20-ára virradó éj
szakára tűzték ki. Ennek alapján a külügyminiszter utasította a sajtót, hogy novem
ber 20-án a napilapokban tegyék közzé a hírt, hogy 99A Rutén Nemzeti Tanács behív
ta a magyar csapatokat.

A támadás azonban elmaradt, mert azt a németbarát vezérkar a csapatok felkészü
letlenségére, illetve a támadáshoz szükséges felvonulás miatti fáradtságára hivatkoz
va elszabotálta, nem hajtotta végre a minisztertanács határozatát.

Az újságokban azonban a híradás megjelent. Ez a német és az olasz kormányban 
rendkívüli felháborodást, diplomáciai és belpolitikai bonyodalmakat, kormányválsá
got, a németekkel és az olaszokkal való kapcsolatoknak hónapokig tartó elhidegülé- 
sét idézte elő.ls

A német és az olasz kormány november 21-én a magyar külügyminisztériumnak 
küldött azonos szövegű jegyzékben figyelmeztetett arra, hogy „A nemrég Bécsben a 
magyar és csehszlovák kormány kérésére végrehajtott döntőbíráskodás a német és az 
olasz kormány által a határokat Magyarország és Kárpát-Ukrajna között kijelölte.

MÓL: K-429-28-ld, 39. oldal.
Romsics: 242-243. oldal. 
MTA: 134-136. oldal.
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Magyarország aláírásával Bécsben ezt a határt az egész világ előtt mint végleges ha
tárt elismerte. Ha most Magyarország Csehszlovákia kárpát-ukrajnai része ellen fegy
veresen támad, úgy a magyar királyi kormány erkölcsileg súlyos helyzetbe kerül.”19

Ennek alapján a magyar kormány kénytelen volt tudomásul venni, hogy a néme
tek nélkül semmit nem tehet. Ezért megpróbált a kárpátukrán kormánnyal megegye
zésre jutni. 1938 decemberében Volosinnak küldött javaslatban felvetették, hogy 
Kárpát-Ukrajnát csatolják Szent István államához, és akkor Kárpátalja olyan autonó
miát fog kapni, mint amilyent Horvátország és Szlavónia élvezett az Osztrák-Magyar 
Monarchia idején. Volosin hajlandó lett volna a javaslatot elfogadni, de azt továbbí
totta Berlinbe, s a németek megtiltották, hogy arra kedvező választ adjon, mert az el
lenkeznék a bécsi döntéssel.20

Ezek után a jó viszony helyreállítása és Magyarországnak a tengelyhatalmak irán
ti elkötelezettsége igazolásául a kormány nem tehetett mást, mint hogy gróf Csáky 
István, akkori külügyminiszter 1939. január közepén Hitlernek megígérte, hogy Ma
gyarország külpolitikáját maradéktalanul a tengelyhatalmak külpolitikájához fogják 
igazítani. Ennek végrehajtásaként február 23-án aláírták Magyarországnak az „anti- 
komintern paktum ”-hoz való csatlakozásának jegyzőkönyvét, április 11-én pedig be
jelentették, hogy „ Magyarország kilép a Népszövetségből” Erre a Szovjetunió -  az 
előzmények ismeretében -  már február 2-án megszakította diplomáciai kapcsolatait 
Magyarországgal.21

E két intézkedés és ezek azonnali következménye csak a kezdetét jelentette ha
zánk végzetes, Hitler iránti elköteleződésének, és elszigetelődésének s első tétele volt 
annak a sarcnak, amit elszakított országrészeink visszacsatolásáért fizetnünk kellett.

A Kárpátalja ellen tervezett támadás hírét a Felvidéki Magyar Hírlap is közölte. 
Ennek hatására a csehekben és Volosinékban a magyar szabadcsapatok által 1938 ok
tóbere óta folyamatosan végrehajtott akciókkal előidézett idegesség elkeseredett 
dühhé fokozódott. Emiatt -  feltehetően a magyarok által előidézett sérelmeik meg
torlásaként -  rajtaütésszerű támadásokat hajtottak végre a visszacsatolt területeken: 
1938. december 29-én Nagyszalánc, majd január 6-án Munkács és január 8-án 
Nagygejőc ellen.22

Legvéresebb a Munkács ellen 1939. január 6-án végrehajtott szörnyű orvtámadás 
volt. Akkor csak a vásárosnaményi „H”-csoportból Munkácson visszamaradt 
térképhelyesbítő állomás hősi halált halt tagjainak volt köszönhető a város megvédé
se. Az ügy kivizsgálására alakult magyar-csehszlovák vegyesbizottság nem tudott 
egyértelmű magyarázatot adni a támadás indokára, bár a csehek elismerték, hogy a 
hadsereg a helyi ukrán vezetők (Volosinék) parancsára támadta meg Munkácsot.23

A munkácsi orvtámadás nyomán a magyar kormány tárgyalási pozíciói Kárpát- 
aljával kapcsolatban lényegesen javultak. A németek Kárpátalja visszacsatolására

MTA: 160. oldal.
Móricz: 98. oldal.
MTA: 178-181. oldal.
Csima: 29. oldal.
Móricz: 82. oldal.
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vonatkozó igényünket kezdettől fogva -  feltehetően -  azért is nem-tetszéssel fo
gadták, mert felmerült bennük a gyanú, hogy a közös lengyel-magyar határ létre
hozása egy németellenes blokk kialakítását eredményezheti. A közös határ létreho
zására irányuló törekvésnek akkor -  a Kozma Miklós által megfogalmazott érvek 
mellett -  politikai célja kétségtelenül a Róma-Budapest-Varsó-tengely létrehozása 
volt. Ezért a kedvezővé vált helyzetben Csáky külügyminiszter Kárpátaljára vonat
kozó igényünket 1939. február 26-án már, e gyanú eloszlatása céljából is, a 
következőkkel indokolta:

Ruszinszkó nekünk nem azért fontos, hogy a lengyelekkel közös határunk legyen, 
hanem azért, hogy az úgynevezett ukrán kormány ne irtsa ki az erdőket. Tehát nem ép
pen a Kárpátok gerincének birtokára, hanem arra törekszünk, hogy az erdővonal felső 
határáig Ruszinszkó a miénk legyen. Az erdőségek kiirtása ugyanis rendkívül nagy ve
széllyel járna az Alföldre nézve, mert kb. 1400 mm évi átlag csapadék mellett azt ered
ményezné, hogy a lezúduló víz a lejtőkről elvinné a termőföldet, egész Ruszinszkó karszt- 
jellegüvé válnék, a Tiszántúl pedig, amely egyik leggazdagabb búzatermő területünk, 
mocsárvilággá változnék...Ez a veszély pedig értesülésünk szerint fennáll, mert a 
Volosin-kormány az erdők kitermeléséből akarja a költségvetés hiányait fedezni.”1*

Közben Hitler elhatározta Csehszlovákia teljes felszámolását. Miután rájött, hogy 
további tervei szempontjából Kárpát-Ukrajnának nincs különösebb gazdasági és stra
tégiai jelentősége, úgy döntött, hogy azt átengedi Magyarországnak, mert a Kárpát
alja ellen meginduló magyar támadás Németország számára megkönnyítheti Csehor
szág egyidejű bekebelezését.

Erről a döntésről a németek március 12-én tájékoztatták a magyar kormányt, s kö
zölték, hogy -  Németország érdekeit szolgáló, meghatározott feltételek elfogadása 
esetén -  Kárpátalját átengedik Magyarországnak. Az ezzel kapcsolatos feltételeket az 
akkori berlini magyar követnek, Sztójai Dömének átadott jegyzékben az alábbiak 
szerint határozták meg:

Kárpát-Ukrajna megszállása alatt vagy után a német szállítási szükségletek a 
legnagyobb mértékben figyelembe veendők.

2. A birodalom, illetve állampolgárainak gazdasági érdekeit nem sértheti az ak
ció. A magyar királyi kormány elismeri azokat a gazdasági természetű szerződéseket 
és egyezményeket, amelyeket a kárpátukrán kormány német hivatalos vagy magánin
tézményekkel kötött.

3. A magyar királyi kormány elismeri a Volksdeutschok Kárpát-Ukrajnában eddig 
szerzett jogait.

4. A kárpátukrán kormány tagjai, korábbi kárpátukrán miniszterek és más vezető 
személyiségek Kárpát-Ukrajna politikai életében, mint például a Szics-gárda vezetői, 
nem vonatnak büntető eljárás alá, s nem üldözik őket más módon sem politikai tevé
kenységük miatt. ”25

Ez volt a Kárpátaliáért fizetendő sarc második, nagyon súlyos tétele, amit termé
szetesen el kellett fogadnunk.

MTA: 182. oldal.
MTA: 140. oldal. (Jegyzet)



Néhány hónap múlva kiderült, hogy a német igények „legmesszebbmenő” kielé
gítése milyen elképesztő terhet jelent a magyar nemzet számára. Ennek következté
ben ugyanis hamarosan korlátozni kellett a hazai fogyasztást: 1939. év végén a „hús
talan napok tartása ” tárgyában kiadott 11.570/1939.M.E.sz. rendelettel elő kellett ír
ni, hogy minden hétfőn és pénteken hústalan napot kell tartani, ezeken a napokon 
húst és húsipari terméket nem szabad árusítani, húsos ételt nem szabad kiszolgáltat
ni, 1940. év elején pedig a 2520/1940.M.E.sz. rendelettel a cukor- és zsírfogyasztást 
kellett korlátozni, többek között a hetenként és fejenként kiszolgáltatható cukorfej
adag meghatározásával.

A feltételeket tartalmazó jegyzék vételét és elfogadását követően a kormány márci
us 13-án ultimátumot intézett a prágai és a huszti kormányhoz, s -  a rend helyreállításá
ra és a felesleges vérontás elkerülésére hivatkozva -  feltétel nélküli megadásra szólítot
ta fel Kárpát-Ukrajnát. Erre Volosin a német kormányhoz intézett táviratban kért választ 
arra a kérdésre, hogy számíthat-e Németország védelmére a magyarokkal szemben.26

A németek ugyancsak március 13-án a szlovákokat is tájékoztatták a várható 
eseményekről, vagyis Csehszlovákia felszámolásáról. Erre a szlovák kormány már
cius 14-én kikiáltotta Szlovákia függetlenségét. Ugyanazon a napon este 7 órakor rá
dióbeszédében Volosin is bejelentette az önálló Kárpát-Ukrajna létrejöttét.27

Ezt követően a német csapatok bevonultak Csehországba és március 15-én elfog
lalták Prágát, s ekkor Hitler bejelentette, hogy ,, Csehszlovákia megszűnt létezni”.2*

A németekkel egy időben a magyar csapatok is megindultak. 1939 március 14-én 
reggel Munkács és Ungvár környékén incidenseket provokáltak, majd 14-éről 15-ére 
virradó éjszaka már széles fronton megkezdték Kárpátalja katonai megszállását.

A németek Volosinnak a német kormányhoz intézett távirati kérdésére csak ezek 
után, március 15-én válaszoltak: ,M ivel a magyar csapatok széles fronton és mélyen 
behatoltak Kárpát-Ukrajnába, a német kormány azt javasolja, az ukránok ne tanú
sítsanak ellenállást, a német kormány úgy ítéli meg, hogy nem képes vállalni Kárpát- 
Ukrajna védelmét”.29

Az üzenet kézhezvételekor Volosin -  még Huszton -  bejelentette Kárpát-Ukraj- 
nának Romániához való csatlakozását, azután Máramarosszigetre menekült és a ro
mánoktól kért menedéket. Ezzel az autonóm Kárpát-Ukrajna története és léte emb
riókorában véget ért.

Kárpátalja megszállása egészen más keretek között történt, mint a Felvidékre való 
bevonulás. A Felvidékre minden ellenállás nélkül, virágokkal feldíszített, zászlódíszbe 
öltözött falvakba és városokba, a lakosság örömteli fogadtatása mellett vonultak be a 
magyar csapatok. Ezzel szemben Kárpátalja megszállása erőszakos, lerohanás-jellegű 
villámháború volt, minden ünnepélyes fogadtatás nélkül. Itt a csapatoknak nehéz kö
rülmények között, behavazott utakon, nehéz terepen nagy távolságokat és nagy szint- 
különbségeket kellett rövid idő alatt legyőzniük. Sokszor szervezett, erős ellenállásba

Móricz: 95. oldal.
MTA: 141. oldal.
Csima: 29. oldal.
Móricz: 96. oldal.
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ütköztek, jól felszerelt Szics-gárdistákkal és cseh csapatokkal kellett megküzdeniük. A 
Munkács melletti klastromaljai monostor elfoglalása például nagy gondot okozott a 
megszálló csapatoknak, mert az még márciusban is ugyanolyan erős fészke volt a 
Szics-gárdistáknak és a cseheknek, mint Munkács vízkeresztkori orvtámadásakor.

A gyorsmozgású alakulatok hallatlan teljesítményeket produkáltak. Az egyik ke
rékpáros század például egy nap alatt -  folyamatosan harcolva -  hóborította utakon 
80 km-t tett meg és 700 m szintkülönbséget győzött le. Egy másik kerékpáros század
-  ugyancsak harcok közepette -  három nap alatt 700 km-t tett meg és 800 m szint- 
különbséget győzött le. Ezek a gyorsmozgású alakulatok az útjukba eső helységeket 
nem foglalták el és nem vették birtokba, hanem csak átmentek rajtuk vagy elmentek 
mellettük. Az őket követő csapattestek vették aztán birtokba a településeket.

Kárpátalja megszállása ilyen körülmények között 1939 márciusában négy nap 
alatt ment végbe. A magyar csapatok három körzetben nyomultak be Kárpátaljára: az 
Ung, a Tisza és a Latorca völgyében, Munkács körzetében:

-  14-én hajnalban, szürkületkor kezdték meg az előrenyomulást. Az Ung völ
gyében 14-én délután indult meg a támadás. A csehszlovák alakulatok, helyen
ként a Szics-gárdisták30 (a szicsovikok) is elszántan védekeztek, ellenállásuk 
megtöréséhez a honvédség nehéztüzérséget és repülőgépeket is bevetett. 14-én 
éjjel pedig a Nagyszőllős-Huszt vonalon lendültek támadásba. Hadtörténeti ér
dekesség, hogy a magyar honvédség Nagyszőllős előtt, Fancsikánál lóvontatá- 
sú páncéltörő ágyúval lőtt ki egy ellenséges harckocsit.31

-  15-én estig a Tisza völgyében Verőce, a Latorca völgyében Szolyva, és az Ung 
völgyében Ókemence vonalát érték el, ezenkívül áthaladtak Nagyszőllősön, 
Királyházán, Szentmiklóson és Nevickén,

-  16-án elfoglalták Husztot, a volt autonóm Kárpát-Ukrajna fővárosát, az ung
vári csoport elérte Perecsenyt, a munkácsi csoport pedig Vereckénél elérte az 
ezeréves magyar határt,

-  17-én a tiszavölgyi csoport eljutott Kőrösmezőig, és a Tatár-hágónál, az ung
vári csoport pedig az Uzsoki-szorosban szintén elérte az ezeréves határt. Ezzel 
Kárpátalja megszállása befejeződött, és az Északkeleti-Kárpátokban helyreállt 
az évezredes magyar-lengyel határ.32

A terület birtokbavételét követően a magyar hadvezetés a Szlovákia és Magyaror
szág között húzódó nyugati határt nem tartotta elfogadhatónak. Elsősorban azért, 
mert ezt a határt a müncheni egyezmény után -  Szlovákia és Kárpát-Ukrajna részé
re megadott autonómia jegyében -  Szlovákia úgy alakította ki, hogy Kárpátalja 
ruténlakta nyugati sávját, mintegy 120 000 rutén lakossal -  az etnikai elvvel ellentét

A Szics-Gárda kezdetben békés polgári társaságként működött. 1900-ban Kolomeában alakult meg. Politikai és 
katonai jelentőségre csak 1938-ban, az autonóm kárpátukrán kormány hivatalba lépése után tett szert. Hivatalos 
alakulóülésüket már Kárpáti Szics Népi Védelmi Szervezet néven 1938. november 9-én tartották. A Volosin- 
kormány fő támasza volt. Ekkor már terrorszervezetként működött. Felfegyverzett taglétszáma mintegy 2000 fő 
lehetett. Tíz körzeti alakulata volt, többek között: Nagybereznán, Ökörmezőn, Perecsenyben, Ilosván és 
Huszton. (Móricz Kálmán: Kárpátalja sorsfordulói, 79-81. oldal).
Móricz: 92. oldal.
Csima: 29. oldal.
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ben -  önkényesen Szlovákiához csatolta. Volosinék ezt a határt -  Szlovákia jogta
lan területszerzése miatt -  kezdettől fogva vitatták.

Ennek alapján a magyar hadvezetés -  egyrészt a határvita rendezése céljából, másrészt 
mivel a határ az Ung völgyétől csak 3 km-re húzódott, az Ungvár-Csap vasútvonal stra
tégiai biztosítása érdekében -  nyugati irányban, Szlovákia felé támadást indított. Az akció 
március 23-án kezdődött. A magyar repülőgépek hajnali fél négytől támadták a szlovák ál
lásokat, a gyalogság előrenyomulása négy órakor kezdődött. Mintegy 20 km mélységben 
hatoltak be Kelet-Szlovákiába. Másnap azonban a szlovákok heves ellentámadásba kezd

tek. Az iglói 
repülőtéren levő egy
ségeik bevetésével 
próbáltak a beavat
kozás ellen védekez
ni. A magyar csapa
tokat először ala
csony repüléssel 
géppuskázták, majd 
24-én repülő-, harc- 
kocsi- és gyalogsági 
támadást is intéztek 
Ungvár ellen. A ma
gyar légierő felvette 
a harcot a szlovákok
kal. Légi csatában ki
lenc ellenséges gépet

lőttek le, március 25-én pedig nehézbombázó- és vadászrepülők bevetésével az iglói 
repülőteret az ott levő gépekkel együtt megsemmisítették. A konfliktusnak a németek köz
belépése vetett véget. Magyarország megtarthatta az elfoglalt sávot, a szlovákok pedig 
megkötötték a németekkel az ún. védelmi szerződést, amely állandó német katonai jelen
létet biztosított Szlovákiában. Ezzel a „kárpátaljai hadművelet" végleg befejeződött.33

Ezáltal Magyarország területe 12 061 km2-rel, lakóinak száma 694 022 fővel gyara
podott. A felvidéki területek visszacsatolásával ellentétben az itt élők túlnyomó többsé
ge, mintegy 70-75 %-a nem magyar, hanem rutén nemzetiségű volt. A magyarok szám
aránya -  az 1941. évi népszámlálás szerint -  10 %-ot, a csehszlovák népszámlálás sze
rint 5 %-ot képviselt.34

Csehország elfoglalása és Csehszlovákia megsemmisítése után Hitler következő 
célja Lengyelország elfoglalása lett, mert távlati tervét, a gazdag szovjet területeket 
csak Lengyelországon keresztül tudta elérni. A támadás előkészítésére vonatkozó pa
rancsot 1939. április 4-én adta ki azzal, hogy a Lengyelország elleni háborús terve
zet, a „Fali Weiss” végrehajtása szeptember 1-jétől bármikor lehetséges legyen.35

33 Móricz: 39. oldal.
34 Romsics: 250. oldal.
35 MTA: 200. oldal.
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A német-lengyel viszony megromlása Németországnak Danzig, valamint annak 
megközelíthetősége érdekében egy szárazföldi folyosó átengedésére vonatkozó igé
nye, és Lengyelországnak ez elleni tiltakozása miatt kezdődött.

A Lengyelország elleni akcióban a németek a magyar kormány segítségére is számí
tottak. Azt remélték, hogy Kárpátalja visszafoglalásával létrejött lengyel-magyar közös 
határ révén Magyarország közreműködésével Magyarországon keresztül hátba támadhat
ják Lengyelországot. Gróf Teleki Pál miniszterelnök azonban -  kül- és belpolitikai meg
gondolás alapján, elsősorban a lengyelekkel való évszázados baráti kapcsolatokra való 
tekintettel -  1939. július 13-án Hitlernek írott levelében közölte, hogy „Magyarország, 
amennyiben az adott körülményekben nem áll be komoly változás, erkölcsi meggondolá
sokból nincs abban a helyzetben, hogy hadműveletekbe kezdjen Lengyelország ellen ’.36

Hitler ezen mérhetetlenül felháborodva közölte, hogy nem is tart igényt Magyar- 
ország részvételére a Lengyelország elleni háborúban, csak azt kéri, hogy Magyaror
szág semleges maradjon. Magyarország semleges maradt, de Teleki -  becsületbeli 
kötelességként -  titokban magyar légiót szerveztetett és küldött az elkeseredetten 
védekező lengyel hadsereg támogatására, majd amikor a harc eldőlt, megnyitotta a 
határt a lengyel menekültek előtt37

A német csapatok 1939. szeptember 1-jén hajnalban -  hadüzenet nélkül -  megtá
madták Lengyelországot. Ezt követően, szeptember 3-án Anglia és Franciaország ha
dat üzent Németországnak. Ezzel kitört a második világháború.

Erdély

Ekkor a magyar kormány a háború kitörésével támadt zavaros helyzetet fel akarta 
használni Romániával szembeni területi követeléseink érvényesítésére. A kormány arra 
számított, hogy a nyugati nagyhatalmak, és Németország is, túlságosan el vannak fog
lalva, így nem válthat ki különösebb komplikációt Románia esetleges megtámadása.

Németország azonban szeptember 7-én figyelmeztette a magyar kormányt, hogy 
,vne támadja meg Romániát, mert a jelen körülmények között Németországnak nem 
állna módjában német csapatokkal Magyarországot e harcában támogatni. "3H

1940 tavaszáig a nyugati fronton a háborúnak semmi jele nem volt. Áprilisban 
azonban a német csapatok megszállták Dániát és Norvégiát, május 10-én pedig meg
indították a nyugati offenzívát Hollandia, Belgium és Franciaország megszállására.

A németek sikeres offenzívája után a magyar kormány elérkezettnek látta az időt 
a Romániával szembeni területi követelések érvényesítésére. A hadsereget mozgósí
tották és a román határra irányították.

Júniusban a Szovjetunió, miután a németek Lengyelország elfoglalása révén elér
ték a szovjet határt, önvédelme érdekében, Romániától visszakövetelte az 1917-ben 
jogtalanul megszállt Besszarábia és Bukovina ukránlakta területeit. Románia azonnal

36 MTA: 214. oldal.
37 Romsics: 245. oldal.
38 MTA: 223. oldal.
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eleget tett a szovjet követelésnek, s a keleti arcvonalon levő csapatait átcsoportosí
totta Erdélybe, nehogy a magyar csapatok a jóformán védelem nélkül maradt Erdély
be akadálytalanul bevonulhassanak.39

Ekkor a magyar kormány július 2-ára a hadsereg valamennyi alakulatát mozgósí
totta. Hitler ugyan még július 10-én is a Romániával szembeni fegyveres akció ellen 
volt, a szovjet fenyegetés hatására mégis a magyar-román konfliktus békés megoldá
sát javasolta, és a román királyt is felszólította, hogy törekedjék lehetőleg a békés 
megegyezésre.40

Ennek alapján 1940. augusztus 22-én Turnu Severinben megkezdődtek a magyar
román tárgyalások. Ezek azonban nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb 
katonai intézkedéseket tett. Augusztus 24-én a tárgyalások megszakadtak.

Ezt követően -  Románia kérésére -  Hitler elhatározta, hogy a magyar-román vi
tát ismét döntőbírói úton rendezik. Ezzel kapcsolatban előzetes tárgyalásra gróf 
Csáky István külügyminisztert és a román külügyminisztert augusztus 30-ára Bécs- 
be rendelték, s megfigyelőként gróf Teleki Pál miniszterelnököt is meghívták. Ezen 
a tárgyaláson a döntőbírói szerepre kijelölt Ribbentrop és Ciano követelésére Csáky 
kénytelen volt beleegyezni, hogy az erdélyi revízió kérdésében a döntőbíró szerepét 
ők lássák el, és az ő határozataikat minden előzetes feltétel nélkül Magyarországra 
nézve kötelezőnek elismerik.4I

Ennek alapján a döntőbírói ítéletet, a „második bécsi döntést ” 1940. augusztus 30- 
án a bécsi Belvedere-palotában hirdették ki. A döntés értelmében 43 104 km2 területet 
kaptunk vissza, 2 577 260 lakossal. A visszacsatolt terület Erdély északi felét és a Szé
kelyföldet foglalta magában. E terület lakosságának az 1941. évi népszámlálás szerint 
52 %-a magyar, 38 %-a román és 10 %-a német, az 1930. évi román népszámlálás sze
rint viszont 49 %-a román, 38 %-a magyar és 13 %-a német nemzetiségű volt.42

Az új határvonal kijelölésében a romániai olajforrások döntő szerepet játszottak. 
A németeknek, még inkább az olaszoknak elsőrendű érdeke volt ugyanis a román 
olajszállítások biztonsága. Attól tartottak, hogyha a döntéssel a kijelöltnél nagyobb 
területet juttatnak Magyarországnak, ez Romániában belső zavargásokat és az egész 
balkáni helyzet felborulását idézhetné elő, esetleg az olaj források megszerzését cél
zó szovjet beavatkozást válthatott volna ki. Ezt nem kockáztathatták, ezért számunk
ra csalódást okozó döntést hoztak.

A döntés értelmében a visszacsatolt területeket a román csapatoknak 14 nap alatt 
kellett kiüríteniük. Észak-Erdély megszállása 1940. szeptember 5-én kezdődött. Az 
első bevonuló csapatok szeptember 5-én reggel 7 órakor Máramarosszigetnél lépték 
át a Tiszát. A bevonulás a következő sorrendben történt43:

Szeptember 5. Érmihályfalva, Nagykároly, Szatmárnémeti, Máramarossziget, 
Aknasugatag.

Romsics: 246. oldal.
MTA: 253. oldal.
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Romsics: 250. oldal.
Csima: 40. oldal.
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Szeptember 6-7. Átvonulás a Radnai-havasokon, Mezőtelegd, Élesd, Szilágysomlyó, 
Szilágycsehi, Nagybánya, Magyarlápos, Naszód.

Szeptember 6. Nagyvárad, Nagyszalonta, Székelyhíd, Margitta, Tasnád, 
Felsőbánya, Kapnikbánya, Borsa.

Szeptember 8. Királyhágó, Kraszna, Zilah, Dés, Bethlen, Beszterce.
Szeptember 9. Bánffyhunyad, Hídalmás, Szamosújvár, Szászrégen, és a Maros

áttörés vidéke.
Szeptember 10. Bonchida, Marosvásárhely, Parajd, Korond, a Gyergyói- 

medence, és Gyergyószentmiklós.
Szeptember 11. Kolozsvár, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, és Csíkszereda.
Szeptember 12. Bárót, Nagybacon, és a Csíki-medence déli része.
Szeptember 13. Sepsiszentgyörgy, és Kézdivásárhely.

A bevonuló csapatokat mindenütt nagy örömmel és lelkesedéssel fogadták, külö
nösen Székelyföldön, ahol diadalkapu és virágeső fogadta mindenütt a bevonulókat.

A határtalan lelkesedés ellenére ez a második bécsi döntés sem váltotta valóra 
reményeinket. Nagy csalódást okozott, hogy a kijelölt határvonal Kolozsvártól 4 
km-re húzódott, és Marosvásárhely is határszéli város lett. Csalódás volt a 
Kolozsvár-Nagyenyed-Tövis-Segesvár-Brassó vasútvonal és Brassó elszakítása, 
valamint az a tény is, hogy a nagysármási földgázmezőt a románok birtokában 
hagyták. így megtörtént az, hogy Székelyföldnek nem volt vasúti összeköttetése 
Erdély nyugati területeivel, mert az Apahida-Marosludas közötti vasútvonalsza
kasz nem került hozzánk.

A csalódáson kívül a döntésért nagyon keserves árat is kellett fizetnünk. Eszak- 
Erdély és Székelyföld visszacsatolásáért Hitler -  a hadisarc harmadik tételeként -  sú
lyos számlát nyújtott be. Már a döntés kihirdetésekor olyan német-magyar kisebbsé
gi megállapodást kellett a magyar kormány képviselőinek aláírni, amely különleges 
jogokat biztosított a magyarországi német kisebbségnek:

A Volksbundot a magyarországi németek egyedüli pártjának kellett elismerni, kö
telezettséget kellett vállalni arra, hogy a hazai államapparátusban megfelelő arány
számban helyet biztosítunk a német származású lakosoknak. Ezenkívül vállalni kel
lett azt is, hogy a Németországba irányuló élelmiszer- és takarmányszállításokat a 
hazai szükséglet rovására is növelni fogjuk. Szálasit szabadlábra kellett helyezni. Be 
kellett vezetni a jegyrendszert, és 1940. november 20-án csatlakoznunk kellett a 
német-olasz-japán Háromhatalmi Szerződéshez. Ezzel gyakorlatilag teljesen fel kel
lett adnunk az ország függetlenségét!44

Babits „Ezerkilencszáznegyven” című, Észak-Erdély és Székelyföld visszacsatolá
sa alkalmából írott, alábbi versében nagyszerűen örökítette meg azt az ellentmondásos 
kettősséget, amely az 1938-1944 közötti időszakot jellemezte, s amely az elszakított te
rületek visszacsatolása feletti öröm és a németek által ránk kényszerített helyzetben bi
zonytalanná vált jövő miatti aggódás egyidejűségében jutott kifejezésre.

44 Romsics: 247 oldal.
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Ezhrkilhncszáznegyven

Mi minden voltál már nekem, édes hazám! 
Egész világ, melyben kedvtelve utazám... 
Meghitt otthon, ahol nyújtóztam szabadon... 
Kemény pados börtön és bujdosó-vadon...

Észrevétlen voltál, mint a jó levegő, 
majd égő fájdalom, mint a szoros cipő... 
Homlokomon bélyeg... a nyakamon járom...
De mostan kősziklám vagy és erős váram.

Fölforrtak az idők, egy nagy had a világ.
Most gyűrd be, magyar, a süveged taraját, 
s amint büszke voltál harcaidra hajdan, 
légy büszke békédre e nagy zivatarban.

Mert csodálatos és hősi a te sorsod 
harcolnod kell, mikor más nyugodt és boldog, 
s mikor körülötted tombol az egész föld, 
te maradsz türelmes, mozdulatlan és bölcs.

Immár a népeket terelik mint nyájat, 
emberek futkosnak, mint riadt patkányok, 
városok lángolnak telhetetlen tűzben, 
nemzetek halálát engedte az isten.

Te állsz vén bástyádon fürkészve, hallgatag. 
Gonosz, szomszéd szelek borzasztják hátadat. 
Szemed úgy száll szerte, mint a bibliai 
özönben a Noé csapzott galambjai.

Mire tart a végzet s mily sorsra szánt minket? 
Micsoda jövőnek magvaivá rendelt?
Oh, ki tudja, milyen nehéz parancsokat 
hordunk már zsebünkben titkos pecsét alatt!

Várakozva állunk, mint ki némán, hosszan 
áll egy kényes strázsán, s vigyáz és nem moccan; 
s ahogy a rossz évek rozzanva meghagyták, 
néz ránk a vén bástya, a nyűgös szabadság.

Meg ne inogj, népem, tarts ki nagy strázsádon, 
mert kell ma a bástya az omló világban, 
s talán épen ez a te nehéz parancsod: 
tartani keményen a kopott ős roncsot.

Mert nem véd az, amit te meg nem tudsz védni, 
de rozzantan is szent, ami tiéd s régi.
Átkoztad elégszer... kicsi volt magadnak...
S ma áldott, és tágabb, mint nagy birodalmak.

Mi minden voltál már nekem, édes hazám!
De most érzem csak, hogy mi voltál igazán. 
Most érzem, hogy nincs hely számomra kívüled 
s mi börtönnek látszott, szabadság tornya lett.

Most érzem, hogy sorsom a hazámnak sorsa, 
mint fához a levél, hulltomig kapcsolva, 
mert nem madár vagyok, hanem csak falevél, 
mely ha fája kidőlt sokáig ő sem él.

Délvidék

A második bécsi döntés után H itler következő célpontja a Balkán lett. A 
Szovjetunió elleni támadáshoz szüksége volt a Balkánra, hogy a déli irányból 
tervezett támadáshoz zavartalan felvonulást biztosítson. Első lépésként, miután 
a német csapatok már Románia és Bulgária területén állomásoztak, hozzánk ha
sonlóan ezeket is kényszerítették, hogy csatlakozzanak a Háromhatalmi Egyez
ményhez.

Ekkor Teleki Pál miniszterelnök a németbarát politikusokkal szemben felis
merte a Jugoszlávia német lerohanása következtében Magyarországot fenyegető 
veszélyt, azt, hogy M agyarország a németek által megszállt országok gyűrűjébe 
kerül, s ezáltal önállóságának még azt a maradékát is elveszti, amellyel addig 
rendelkezett. Ezért a magyar kormány -  a német hatalmi túlsúly elleni védekezés 
reményében -  1940. december 12-én Jugoszláviával „ örökbarátsági szerződés 
t kötött45

45 MTA: 281-282. oldal.
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Hitlernek azonban távlati célja, a Szovjetunió elleni fegyveres támadás érdeké
ben szüksége volt Jugoszláviára. Belgrádot nem volt könnyű rávenni, hogy elkö
telezze magát Németország mellett. A nyomásgyakorlás különböző módszereinek 
alkalmazásával mégis elérte, hogy 1941. március 25-én a belgrádi kormány is alá
írta a Háromhatalmi Egyezményt. Két nappal később, március 27-én azonban 
Belgrádban németellenes felkelés tört ki, amellyel az egyezményt aláíró kormányt 
eltávolították.

Ennek következményeként Hitler elhatározta Jugoszlávia lerohanását. Már a 
belgrádi felkelés kitörése napján levélben tájékoztatta Horthyt elhatározásáról és kér
te a német csapatok Magyarországon történő átvonulásának engedélyezését, és a ma
gyar csapatoknak a németek oldalán Jugoszlávia elleni hadbalépését. Ennek ellené
ben felajánlotta az 1919 előtt Magyarországhoz tartozott, és Jugoszláviához csatolt 
minden terület visszacsatolását Magyarországhoz.

Horthy már március 28-án válaszolt Hitlernek, és -  anélkül, hogy a kormány vagy 
legalább a miniszterelnök, Teleki Pál véleményét kikérte volna -  közölte, hogy Ma
gyarország hajlandó kéréseit teljesíteni.

Teleki már számolt ezzel az eshetőséggel, de Horthy hivatalos állásfoglalása után 
már nem tehetett egyebet, mint hogy a beavatkozást feltételekhez, többek között Ju
goszlávia széteséséhez kötötte, hogy ezzel haladékot nyerjen. Közben pedig, márci
us 30-án, a londoni magyar követ útján igyekezett megtudakolni a nyugati hatalmak
nak a Jugoszlávia elleni, feltételekhez kötött és „német kényszer hatása alatt”, a Ju
goszláviában élő magyar és német kisebbség védelme érdekében végrehajtandó ma
gyar támadással kapcsolatos állásfoglalását.

Április 2-án megérkezett a válasz. A londoni magyar követ közölte, hogy a német 
csapatoknak magyar területről végrehajtott támadása esetén Anglia megszakítja kap
csolatait Magyarországgal.

Teleki erre a válaszra nem számított. Azt remélte, hogy a „német kényszer ha
tása alatt cselekvő” Magyarország beavatkozását nem tekintik majd hadüzenetet 
kiváltó oknak. A brit válasz, és az a tény, hogy nem egészen négy hónappal az 
örökbarátsági szerződésnek Jugoszláviával történt megkötése után olyan döntést 
kellett hoznia, amely M agyarországot a Jugoszlávia elleni agresszív támadás ré
szesévé tette, Telekit annyira megrázta, hogy az ezzel kapcsolatos politikai és er
kölcsi felelősség súlya alatt összeroppant, és 1941. április 3-ára virradó éjszaka 
főbe lőtte magát.

Úgy érzem, tartozunk Teleki Pál emlékének azzal, hogy április 3-a hajnalán Hor
thynak írott búcsúlevelét, és Kozma Miklósnak saját naplótöredékében Telekiről szó
ló megemlékezését ebben az írásban a jövendő erdészgenerációk számára 
megőrizzük.

A Horthynak írott búcsúlevél46:

46 MTA: 296. oldal.
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Kozma Miklós naplótöredé
kében 1941. április 3-i dátummal
a következőket jegyezte fel:

„ Teleki, ki nem egyszer han
goztatta előttem történelmi kül
detését azt, hogy a végsőkig ki
tart helyén, nem csak ezért ment 
a halálba. Elő mementó akart 
lenni minden magyarnak és egy
ben még halálával is szolgálni 
akarta nemzetét. Végeredmény
ben lemondhatott volna, ha nem 
akarja tovább csinálni azt a poli
tikát, amire az események 
kényszerítették, de ő még ennél is 
súlyosabb utat választott. Annál 
többet senki nem adhat hazájá
ért. Hogy’ ez milyen tett volt, azt 
a történelem fogja méltatni, 
alakja már ma is történelem. ”47 

Végül Teleki igaz emberségé
nek és igaz magyarságának szem
léltetése céljából álljon itt még a 
halála előtt egy hónappal a londo
ni és a washingtoni magyar követ
nek írott politikai hagyatékának 
szövege: ,A  magyar kormánynak 
fő  feladata ebben az európai há
borúban az, hogy> Magyarország 
katonai, anyagi és népi erejét a 
háború végéig konzerválja. Min
denáron távol kell maradnia a 
konfliktusban való részvételtől. A 
háború kimenetele kétséges. De 
minden eshetőségben Magyaror
szágnak fontosabb, hogy megté- 
pázatlanul álljon ott az európai 
konfliktus befejeződésének perió
dusában. Nagyon könnyen meg
történhetik, különösen Németor
szág esetleges vereségének esetén.

47 MÓL K-429-13-1. 244. oldal.
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hogy a háború végén akár egész Európában, akár Európának ebben a keleti részében 
kaotikus állapotok állanak be, amelyek legnagyobb veszéllyel azon államokra fognak 
járni, amelyek védtelenek, amelyek anyagi eszközeiket és hadseregüket a konfliktus 
befejeződése előtt feláldozták. Magyarországot különböző veszélyek fenyegetik vagy fe
nyegethetik. Az orosz veszély a román veszély az általános kommunista veszély, 
amely Európának ezt az egész részét, melyben Magyarország fekszik, érheti. Mind
ezeknek következtében a magyar politika vezetőinek első, majdnem egyetlen feladata, 
hogy Magyarországot épen és erőben megtartsák a háború végéig. Kockáztatni az or
szágot, fiatalságunkat, hadierőnket csak önmagunkért szabad és senki másért. 4H

A magyar kormánynak másik fő  feladata az, hogy a magyarság nemzeti érzését és 
ezzel kapcsolatosan szabadságszeretetét, függetlensége fenntartásáért való áldozat- 
készségét, nemzeti gondolkodásunk fenntartását mindenféle idegen eszmével szem
ben is fenntartsa.

Feltehetően Teleki kétségbeesett tettének köszönhető, hogy Nagy-Britannia a Jugo
szlávia elleni hadbalépés után Magyarországnak nem üzent hadat, csak a diplomáciai 
kapcsolatokat szakította meg április 6-án, amikor a német csapatok Magyarországon 
keresztül megtámadták Jugoszláviát. Ekkor Churchill, Nagy-Britannia miniszterelnö
ke, kijelentette, hogy amíg a magyar alakulatok a szövetségesekkel közvetlenül nem 
kerülnek szembe, addig Anglia és Magyarország között nem lesz hadiállapot.49

A német csapatok 1941. április 6-án megtámadták Jugoszláviát. A magyar hon
védség csak öt nappal később, április 11-én lépte át a magyar határt, miután Zágráb
ban kikiáltották Horvátország önállóságát, s ezzel Jugoszlávia szétesése -  amit Tele
ki a beavatkozás feltételéül szabott -  bekövetkezett.

A magyar csapatok néhány nap alatt elérték a régi magyar határt, a Duna vonalát, 
amelyen túl már csak a gyorshadtest ment tovább, német alárendeltségben.

Jugoszlávia német megszállásában való katonai részvételért cserébe megkaptuk 
Bácskát, a baranyai háromszöget és a Muraközt. A Hitler által eredetileg nekünk ígért 
Bánságot a németek maguknak tartották meg. így a délvidéki akció eredményeként 
visszakaptunk 11475 km2 területet, 1 030 027 lakossal. A visszacsatolt terület lakos
ságának -  a magyar adatok szerint -  39 %-a magyar, 19 %-a német és 16 %-a szerb 
nemzetiségű volt. A jugoszláv népszámlálás szerint viszont a magyarok részaránya 
csak 3o %-ot ért el, a délszlávoké együttesen meghaladta a 43 %-ot.

Ezért az „ajándékért” Hitler ugyan külön számlát nem nyújtott be, az ajándéknak 
mégis nagyon súlyos ára volt. Ennek egy részét Teleki halálával előlegként már meg
fizettük. A másik, nagyobb hányadára még több mint két hónap haladékot kaptunk. 
1941. június 26-án azonban ezt is meg kellett fizetnünk: Kassa szovjet támadásnak 
álcázott, de Krúdy Adám repülőezredes, a kassai repülőtér parancsnokának Bárdossy 
miniszterelnökhöz intézett írásbeli jelentése szerint50 egyértelműen a németek által 
történt bombázásával kikényszerítették, hogy belesodródjunk a második világhábo
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rúba; csatlakozzunk a Szovjetunió elleni német támadáshoz, és ezzel feláldozzuk az 
ország katonai, anyagi és népi erejét ahelyett, hogy ezeket -  Teleki politikai hagya
tékának megfelelően -  épen és erőben a háború végéig konzerváltuk volna.

Az 1938-1941-ig megvalósult határmódosítások eredményét összegezve, a visz- 
szakapott, illetve visszaszerzett területek nagysága együttesen elérte az 1920-as te
rületi veszteségek 40 %-át. Az ország területe 93 ezer km2-ről csaknem 172 ezer 
km2-re, a lakosság száma pedig 9 millióról 14,7 millióra nőtt. A közel 5 milliós né
pességgyarapodásnak mintegy fele magyar, 20 %-a román 10 %-a ruszin, 8-9 %-a 
délszláv, a többi pedig a német és szlovák nemzetiséghez tartozott. A területi válto
zások az ország gazdasági helyzetét alapvetően nem módosították. Néhány fontos 
nyersanyagból, például fából és sóból ugyan megszűnt a behozatali kényszer, de a 
legfontosabb ipari bázisok Dél-Erdélyben, illetve Szlovákiában maradtak. (Az el
szakított országrészek visszacsatolási fázisait a Melléklet első lapjain három színes 
térképábra szemlélteti!)

Magyarország területének és népességének gyarapodása, 1938-1941

Országrész Terület km Népesség (fő) Ebből magyar (%)

Trianoni Magyarország 93 073 9 319 992 92,9

Felvidék, 1938. november 2. 11 927 1 062 022 84,1

Kárpátalja, 1939. március 12 061 694 022 10,1

Eszak-Erdély, 1940. augusztus 43 104 2 577 260 52,1

Délvidék, 1941. április 11 475 1 030 027 39,0

Magyarország 1941 végén 171 753 14 683 323 77,4

Forrás: Fogarasi Zoltán: A népesség anyanyelvi, nemzetiségi és vallási megoszlása törvényhatóságonként 1941-ben. 
Magyar Statisztikai Szemle. 1941. 1-28. oldal
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2. A szabadcsapatokról

A felvidéki területek, és -  főként -  Kárpátalja visszacsatolásának jelentős kísérő 
eleme volt 1938-ban az önkéntes szabadcsapatok szervezése és tevékenysége. Ezek 
történetét 50 éven át meglehetősen sűrű homály fedte. A Horthy-korszakban ezek 
létét diplomáciai okból hivatalosan nem lehetett elismerni. Ezért a hivatalos állás
pont szerint ilyen szervezetek nem léteztek. A pártállam idején pedig azért nem le
hetett velük foglalkozni, mert összetévesztették őket az 1918-1919. évi „ellenforra
dalom” idején hírhedtté vált „Rongyos Gárda”51-val, amelyről annakidején a kom
munisták ellen elkövetett rémtetteik miatt hallani sem akartak. Ennélfogva abban 
az időben erről a témáról csak az adott időszak követelményeinek megfelelő írások 
jelenhettek meg.

A Horthy-korszak 1938-1944-ig terjedő időszakában e témában valószínűleg csak 
egy könyv jelenhetett meg.52 Ebben a szerző naplófeljegyzései alapján a kárpátaljai 
akciókban résztvett csapatok történetét örökítette meg, és feltehetően életben maradt 
csapattársai részére, annak megfelelő példányszámban adta ki. Ez a könyv 1990-ig a 
közönség számára nem volt hozzáférhető. Most is csak az Országos Széchényi 
Könyvtárban és a Hadtörténeti Intézet könyvtárában van belőle egy-egy muzeális 
példány. A szerző ebben a könyvben -  az akkori követelményeknek megfelelően -  a 
kormánynak a szabadcsapatok szervezésében és működtetésében betöltött szerepét 
elhallgatja, csak rejtett módon, az érintett személyiségeket csupán nevük 
kezdőbetűivel jelölve, tesz említést azokról, akiknek ezen a téren jelentős szerepük 
volt. Nem beszél az akciókban résztvettek politikai összetételéről, és az akciók során 
elkövetett súlyos hibákról sem. Egyoldalúan, csak a történéseket ismerteti, a valós 
helyzetet nem tárja fel, az egész ügyet teljesen pozitív színben tünteti fel.

A másik oldalon, a pártállam idején megjelent történelemkönyvek a szabadcsapat
okról általában említést sem tesznek. Csak két esetről tudunk, melyek megemlítik 
őket, de ezek mindegyike -  a pártállam elvárásainak megfelelően -  hamis, torz ké
pet rajzol róluk. Az egyik kötet a szabadcsapatokat „főleg nyilasokból és 
munkanélküliekből, valamint a soviniszta propagandától megtévesztett és kalando
kat kereső fiatalokból megalakított” szervezetnek tünteti fel53, a másik pedig csak „a

A Rongyos Gárdát 1918 novemberében Héjjas Iván a Kecskemét környéki falvak és tanyák népéből szervezte 
meg azzal a céllal, hogy a forradalmi kormánynak „Nem akarok katonát látni!” jelszava miatt beözönlő cseh és 
román hordáktól megvédjék az országot. Később csatlakoztak a Prónay-különítményhez, és azokkal együtt a Ta
nácsköztársaság megbuktatása érdekében szörnyű kegyetlenkedésekben vettek részt. Aztán különváltak 
Prónayéktól, és Nyugat-Magyarorszagon az osztrákokkal szálltak szembe, Trianon ellen, az ország védelmében. 
Kezdetben Héjjas-különítménynek hívták, a Rongyos Gárda elnevezés 1920-ban keletkezett, amikor Héjjas 
sürgető hívására a mezei munkából rongyos munkaruhában siettek a gyülekezőre, hogy az osztrákok fürstenfeldi 
fegyverraktárából fegyvereket szerezzenek. 1921. augusztus 23-án az első ágfalvi csatával már az eredményes 
népszavazást, és ezzel a trianoni falon az első rés keletkezését segítették elő. Az ellenforradalom alatt betöltött 
szerepük miatt 1950 után üldözötté váltak.
Mester Kálmán: A felvidéki szabadcsapatok története. Szerző kiadása a könyvnyomtatás 500-ik évében. Hadtör
téneti Intézet Könyvtára: Z 236.
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Történettudományi Intézete: Magyarország és a második világhábo
rú, 78. oldal. Kossuth Könyvkiadó, 1966.
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Rongyos Gárda elnevezésű szabacsapat”-ról beszél, vagyis a szabadcsapatokat azo
nosítja a Rongyos Gárdával54, s így az egész mozgalmat mindkettő teljesen negatív 
színben tünteti fel.

Ma már minden e témával kapcsolatos zárlat feloldódott. Ezért, 67 évvel az ese
mények után a felvidéki szabadcsapatok torzításoktól mentes történetét, a valós hely
zet feltárása érdekében, és erdészettörténeti vonatkozásai miatt is, indokolt a maga 
teljességében összefoglalni. Ezt támasztja alá az is, hogy Mester Kálmánnak a Hor
thy korszakban megjelent könyve, és az ezzel kapcsolatos kutatás során megismert 
levéltári anyagok is az 1938. évi mozgalomban részt vettek csak mintegy 10-15 %- 
ának történetét ismertetik. Ezért a teljesség érdekében indokolt ezt a hiányzó 85-90 
%-nak eseményekben kevésbé gazdag, az irodalomban eddig teljesen mellőzött tör
ténetével, és főleg a mozgalom több ezer lelkes, fiatal résztvevője sorsát meghatáro
zó kimenetelének leírásával kiegészíteni.

A szabadcsapatok szervezését 1938-ban -  feltehetően a négyhatalmi paktum létre
hozása során tapasztalt problémák miatt55 -  attól tartva, hogy a nagyhatalmak a mi 
határmódosítási igényeinket nem fogják támogatni, és azok megvalósítása a csehek 
ellenállása miatt is meghiúsulhat -  azzal a céllal határozták el, hogy önkéntes csapa
tok bevetésével a Felvidéken olyan zavaros helyzetet hozzanak létre, amely lehetővé 
teszi, hogy a magyar hadsereg a saját nemzetiség védelme, és rendcsinálás érdeké
ben bevonuljon a Felvidékre, és a magyarlakta területeket megszállja.

Az önkéntes csapatok szervezéséhez alapot szolgáltatott a trianoni határok revízi
óját, elsősorban a Felvidék visszacsatolását követelő, országos méretű hazafias moz
galom, és az ifjúság körében már pattanásig feszült tenniakarás. A szervezés felada
ta csak az volt, hogy ehhez keretet adjon és irányt szabjon. Ma már tudjuk, hogy ezt 
a Honvédelmi Minisztérium szolgáltatta.

Az önkéntesek országos méretű toborzását könyvtári és levéltári anyagok tanúsá
ga szerint vitéz Homlok Sándor vezérkari ezredes irányításával a Honvédelmi Mi
nisztérium vezérkari főnökségének (VKF.) 5. osztálya szervezte.56 A toborzás végre
hajtását különböző társadalmi, többnyire félkatonai szervezetek, főként a polgári lö
vészegyesületek és a MOVE (Magyar Országos Védegylet) -  szigorú titoktartás mel
lett -  végezték, mert diplomáciai bonyodalmak elkerülése érdekében azt a látszatot 
kellett kelteni, hogy spontán hazafias megmozdulásról van szó.

A szigorú titoktartás következtében a szabadcsapatokról évtizedekig semmi köze
lebbit nem lehetett tudni. Sopronban egyedül az egyetemistákból alakult szabadcsa
patról tudtunk, de arról is csak annyit, hogy volt ilyen csapat és annak tagjait „harc- 
éták”-nak hívták. Ma már az ő történetükről még élő harcéták visszaemlékezése nyo
mán részletesen be tudunk számolni. A többi szabadcsapatról azonban legfeljebb mint 
„felvidéki szabadcsapat”-ról lehetett hallani. A következőkben a Hadtörténeti Intézet
ben végzett kutatás eredményeként ezek rövid történetét foglaljuk össze.

Dombrády Lóránd: Hadsereg és politika Magyarországon 1938-1944, 10. oldal.
A paktumban azt is leszögezték, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia, vagy akár a történelmi Magyarország vis
szaállítása szóba sem jöhet. Romsics: 240. oldal.
Dombrády: 10. oldal.; MÓL K-429-28-ld, 42. és 45. oldal.; Csima: 24. oldal.
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A felvidéki szabadcsapatok története

A szervezés mikéntjére és rendszerére vonatkozólag csak találgatásra szorítkoz
hatunk. A toborzás szervezői feltehetően időközönként jelentették a vkf. 5. osztályá
nak, hogy az egyes központokban, vidéki városokban mennyi önkéntes jelentkezett. 
Ahol 100-150 fő összegyűlt, oda kivezényeltek egy tartalékos tisztet századparancs
noknak, aki aztán a további teendőkre vonatkozólag is megkapta a megfelelő utasí
tást, illetve parancsot.

A toborzás feltehetően már 1938 júniusában elkezdődött. Ezrével jelentkeztek az 
önkéntesek. Augusztus közepén az országos toborzás eredményeként a fővárosban és 
a vidéki városokban létesült 57 lövészalakulattal már összesen több mint 9000 em
ber gyűlt össze.57

A vidéki városokra vonatkozólag csak mozaikszerű részletismeretekkel rendelke
zünk. Az első ilyen részletmozaik Beély Miklós miskolci erdőmérnöktől származik, 
aki elmondotta, hogy az Edelényben és Miskolc környékén összegyűlt önkéntes csa
patnak az ö édesapja, Bély Sándor szigorló erdőmérnök-hallgató, tartalékos 
főhadnagy volt a parancsnoka.5H

Bély Sándorról tudnunk kell, hogy a hazafias érzület tekintetében egészen kivéte
les egyéniség volt. Sopronban az egyetemen az utolsó szemeszter lehallgatása után, 
1914. augusztus 1-jén, 24 évesen, azonnal bevonult katonának. Az első világháborút 
végigharcolta, csak 1918 végén szerelt le. Világháborús katonai szolgálatának utolsó 
hónapjában részt vett a fellázadt eperjesi 67. gyalogezred fosztogató, erőszakoskodó 
legénységének megfékezésében. Erdőmérnöki oklevelét 1921-ben szerezte meg. Azt 
követően -  sok más okleveles erdőmérnökhöz hasonlóan -  elhelyezkedni nem tudott, 
magánmérnökként tengődött. 1938. szeptember 22-én csatlakozott a Felvidék vissza
szerzését célzó önkéntes szabadcsapat- mozgalomhoz.59

Bély Sándorhoz hasonló véletlennek köszönhető, hogy egy másik szabadcsapat 
történetére is fény derült. Márkus László erdőmérnök barátomnál 2005. év őszén tett 
beteglátogatásom alkalmával beszélgetésünk során a szabadcsapatokra terelődött a 
szó. Ekkor Laci felvillanyozódva mondotta, hogy ezekről ő is tudna mesélni, mert a 
szombathelyi szabadcsapatnak ő is tagja volt. O már nem töredékes, hanem 
összefüggő képet adott csapatukról és a velük történtekről.60

Márkus László 1937-ben a szombathelyi Faludi Gimnáziumban érettségizett. 
Erdőmérnök szeretett volna lenni, de szüleinek anyagi helyzete akkor még nem tette 
lehetővé, hogy a soproni egyetemre beírassák. Ezért érettségi után -  az akkori gaz
dasági válság miatt -  volt osztálytársaival és más ismerősökkel együtt munkanélkü

MOL K-429-28-ld, 8. oldal; Csima: 25. oldal.
Bély Sándor erdőmérnöki oklevelének kiállításakor -  Miklós fiának közlése szerint -  a grafikus a nevet „Beély” 
helyett tévedésből „Bély”-nek írta, emiatt édesapja névváltoztatásra kényszerült, mert oklevelének hitelét nem 
kockáztathatta.
MÓL K -184-1940-1-182.817.
Márkusék csapatának története Márkus László betegágyban diktált 5 oldalas visszaemlékezésének mozaikjaira 
épült. A kézirat a szerző birtokában. Márkus László 2007. szeptember 26-án hosszú szenvedés után elhunyt. Ez 
a történet az ő emlékét is őrzi.
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liként alkalmi munkákkal foglalkoztak, délutánonként pedig a MOVE és más civil 
szervezetek helyiségeiben beszélgetéssel töltötték az időt. Ott minden alkalommal ta
lálkoztak a civil szervezetek képviselőinek és más idegeneknek azzal a felvetésével, 
hogy a Felvidék visszacsatolása érdekében tenni kellene valamit, s ez elsősorban az 
ifjúság kötelessége lenne. Utólag vált világossá előttük, hogy a civil szervezetek tu
lajdonképpen ily módon toborozták a szabadcsapatokat.

A csendes toborzás jegyében aztán 1938. nyár végén, egy napon hírül adták, hogy 
itt az alkalom, akik a felvidéki akcióra vállalkozni akarnak, este a szombathelyi állo
máson a budapesti személyvonatnál találkoznak.

Márkus Laci ekkor még alig múlt 19 éves. Édesanyja nem akarta elengedni, de ő 
az összeszokott csapattal együtt kiment az állomásra. Parancsnokuk, szervezőjük 
nem volt, de ők felszálltak a vonatra és elindultak. Mindössze 25-30-an voltak.

Legtöbb, mintegy 1500-1700 önkéntes Budapesten jelentkezett. Ezeket a 
Tattersallban61 gyűjtötték össze, és ott be is öltöztették őket. Egységesen barna 
overált és barna svájcisapkát kaptak. Ez lett akkor az egységes lövészegyenruha. Er
re azért volt szükség, hogy megfeleljenek a genfi egyezmény hadifogoly tétele 1. cik
kelyében foglalt követelménynek, mely szerint a csapatoknak „állandó és messziről 
felismerhető megkülönböztető jelvényt” kell hordaniuk. Sok önkéntest még ezzel az 
egyenruhával sem tudtak ellátni, ezek civil ruhában vettek részt az akciókban, mely
nek súlyos következményei lettek.

Feltehetően a pesti csoporttal egyidőben a vidéki városokban összegyűlt önkénte
seket is beöltöztették a „lövészegyenruhába” Ezt követően kiképzés céljából a 
fővárosban és vidéken összegyűlt 57 lövészalakulatot tizenkilenc zászlóaljba osztot
ták be.62 Esetenként egymástól távollevő vidéki alakulatokat vontak össze egy zász
lóaljba. Ez történt Bély Sándornak az Edelény és Miskolc környéki önkéntesekből 
alakult csapatával is, amelyet -  ahogy később a Zalamegyei Újság 1938. november 
27-i számának mikrofilmjéből kiderült -  a zalaegerszegi, keszthelyi és körmendi szá
zadokkal együtt soroltak be egy zászlóaljba.

Márkus László szombathelyi csoportjának tagjai az elindulást követő nap regge
lén fáradtan és éhesen arra ébredtek, hogy Cegléden megállt a vonatjuk. Kiszállítot
ták őket a kocsikból. Nagyon éhesek voltak, mert meggondolatlanul minden élelem 
nélkül indultak el hazulról. A vonat mellett ácsorogva vették észre, hogy pénzt osz
tanak ki közöttük, hogy valami élelmet vehessenek maguknak. A pénzosztáskor nyil
vántartásba is vették őket. Ekkor döbbentek rá, hogy milyen sokan vannak. Ismerős 
kőszegieket és körmendieket, és néhány katonatisztet is felfedeztek a tömegben, a 
sok ismeretlen között. Az egyiket, aki főparancsnoknak, zászlóaljparancsnoknak 
tűnt, fel is ismerték. A szombathelyi Városi Műszaki Osztály vezetője, vitéz Bici tar
talékos tüzérszázados volt. Ekkor jöttek rá, hogy egy nagy szabadcsapat tagjaivá let
tek. Aztán beszálltak a kocsikba és továbbindultak.

ATattersall a Kerepesi út 7. számú telken 1931-ben lovardának épült óriási csarnok volt. Nevét épittetőjéről, a 
Richard Tattersall híres angol lókereskedőről elnevezett, 1875-ben alapított, hasonló profilú magyar Tattersall 
Egyesületről, majd Rt.-ről kapta. 1954-ben életveszélyessé vált, ezért lebontották.
Csima: 25. oldal.
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A szabadcsapatok zászlóaljparancsnokai törzstisztek, a századparancsnokok álta
lában behívott tartalékos tisztek, a rajparancsnokok tartalékos tisztesek és altisztek 
voltak.

A Budapesten összegyűlt önkéntesekből alakult zászlóaljakat 1938. szeptember
22-én éjjel a Józsefvárosi pályaudvaron bevagonírozták, és útnak indították Vác-Ba- 
lassagyarmat felé. Borsosberényben megszakították az utat, onnan gyalogmenetben 
mentek tovább Romhányig. Ott beszállásoltak, és több napon át menetgyakorlatokat, 
kiképzést tartottak.63

Már útközben is feltűnt, Romhánynál a kiképzés során pedig már nyilvánvalóvá 
vált, hogy sok nyilas párttag van közöttük, akik nagyhangon Szálasit éltették és szi
dalmazták a kormányt. Ezek közül a leghangosabbakat kiválogatták, áthelyezési pa
ranccsal Romhányból visszaküldték Budapestre, s ott azonnal leszerelték.64

Még így is maradt közel 9000 használhatónak vélt ember. Ezeket végig a cseh
szlovák határ mentén helyezték el, különböző kvártélyokon, készenlétben a csehszlo
vák területre zavarkeltés céljából történő bevetésre.

Az egyik, Balassagyarmaton elhelyezett lövészzászlóaljról, illetve annak parancs
nokáról, vitéz Pisky Zoltán alezredesről Kozma Miklós is megemlékezik 
naplófeljegyzéseiben.65 Ez történetünk szempontjából azért érdekes momentum, 
mert Pisky alezredes jól ismerhette Bély Sándor főhadnagyot, az Edelény-Miskolc-i 
csapat parancsnokát, mivel későbbi kitüntetése alkalmából -  Beély Miklós közlése 
szerint -  levélben gratulált neki. így lehetséges, hogy Bély Sándor a zalaegerszegi
ekhez történt csatlakozását megelőzően Pisky alezredes Balassagyarmaton székelő 
zászlóaljában is szolgált.

Szeptember végén Homlok Sándor, a vkf. 5. osztályának vezetője -  a honvédel
mi miniszter, illetve a honvéd vezérkar főnökének 83.260/1938.sz.rendeletére -  
3280/1938.számú, 1938.szeptember 27-én kelt távmondatban közölte a lövészcso- 
port-parancsnokságokkal, hogy: F.év szeptember 28-ával a lövészalakulatok honvéd 
csapatokká alakulnak át. A lövészcsoport parancsnokságok felveszik a M.kir. honvéd 
1-4. lövészcsoport parancsnokság nevet, az I-XIX. zlj. pedig a m.kir. I-XIX. honvéd 
lövész zlj. elnevezést”66.

A távmondat egy másolati példányát, melyet a Hadtörténelmi Levéltár mikrofilm- 
tárában találtunk, a Vkf. 1. osztályának is megküldte. Ebben az idézett mondaton kí
vül sok formai intézkedést is előírt, de a lövészalakulatok átalakulásának rendjét és 
lebonyolításának határidejét nem határozta meg.

Erről az intézkedésről a Romhánynál táborozó önkéntesek október 1-jén értesül
tek. Közülük azokat a hadköteles lövészeket, akik hajlandók voltak a honvédesküt le
tenni és vállalni a katonai fegyelmet, október 2-án feleskették és besorolták a meg
alakuló honvéd lövészzászlóaljakba, akik pedig ezt nem vállalták, elbocsátották67

Mester Kálmán: 21-22. oldal.
64 MÓL K-429-28-ld, 8. oldal.

MÓL K-429-28-ld, 12. oldal.
Hadtörténeti Intézet Levéltára (HIL): VKF. B/225. számú mikrofilmdoboz, 277/1111. számú lemez.
Mester Kálmán: 22. oldal.
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Vezérkari főnöki rendelkezés a lövészalakulatok átalakulásáról

így akkor, október első napjaiban, valamennyi önkéntes lövész zászlóalj m.kir.I- 
XIX. sz. honvéd lövész zászlóaljjá alakult át. Bély Sándorok csapata a XVII. honvéd 
lövészzászlóalj elnevezést kapta.

Érdekes módon a katonai történetírás ezekkel a lövészzászlóaljakkal -  félkatonai 
jellegük miatt -  egyáltalán nem foglalkozik. A VKF. 5. osztályának összefoglaló je
lentése is csak annyi említést tesz róluk, hogy Beregszász tervezett elfoglalásánál a
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vitéz Hajnal alezredes vezette 3 honvéd lövészzászlóaljnak is szerepet szántak, ami
re azonban nem került sor, mert az akciót felsőbb parancsra leállították.68

A Hadtörténelmi Levéltár mikrofilmjein fellelhető néhány jelentés ugyan beszá
mol egyes akciókról, de ezek az érintett alakulatot nem nevezik meg. Az akció 
jellegéből azonban következtetni lehet arra, hogy abban lövészcsapat vett részt. Ilyen 
volt például az esztergomi közúti híd felrobbantásának megakadályozását célzó két 
egyéni vállalkozás:

„Rácz főhadnagy október 6-án 23 órakor anélkül, hogy valakinek erről előzetesen je
lentést tett volna, 80 emberrel Esztergom-tábor külső táborterületéről elindult azzal a 
céllal, hogy a nyárasi szigetnél átkelve az esztergomi közúti híd párkányi hídfőjét elfog
lalja és ezzel megakadályozza annak felrobbantását. A csoport átkelésének megkönnyí
tése végett polgári ruhában átküldött emberük azt jelentette, hogy a Duna túlsó partján 
nincs ellenség. Erre három harácsolt csónakkal megkísérelték az átkelést. Azt azonban 
a Duna túlsó partjától 20 m-re az ellenség erős géppuskatűzzel megakadályozta. Rácz 
főhadnagyon kívül 3 fő sebesült meg. A vállalkozó csoport zöme a nyárasi sziget DK-i 
partjára vonult vissza. Ennek a csoportnak a visszaszállítására intézkedés történt.”69 

A másik hasonló vállalkozás: „Gyimesi József törzsőrmester egy tizedessel és egy 
őrvezetővel október 6-án 13:30-kor saját elhatározásból, anélkül hogy valakinek 
erről előzetesen jelentettek volna, csónakon fegyver nélkül Nyergesújfalunál átkeltek 
a Dunán, a csehek elfogták őket. Eddig nem érkeztek vissza saját területre, dacára an
nak, hogy átkelésük után egy cseh tiszt átkiáltott, hogy kihallgatásuk után 1-2 óra 
múlva szabadon engedik őket.”

Több más hasonló eset is előfordult. Mindegyik alkalommal vizsgálat indult és 
felelősségre vonás is történt. Ezek az esetek mind a lövészek elszántságát és a Felvi
dék felszabadítása érdekében mindenáron való tenniakarását mutatják.

A müncheni egyezmény aláírása után nyilvánvalóvá vált, hogy az etnikai határon 
túlnyúló területi követeléseinket tárgyalások útján nem lehet érvényesíteni. Ennél
fogva Ruszinszkó (többségében ruszinok lakta Kárpátalja) visszaszerzése is csak ka
tonai beavatkozással lesz megoldható. Ezért akkor a lövészzászlóaljakból kivált, ka
tonai esküt nem tett, a csapatokból elbocsátott önkénteseknek szánták azt a feladatot, 
hogy Ruszinszkóban hidak, vasutak stb. felrobbantásával, és a lakosság körében 
megfelelő propaganda révén általános zavarkeltéssel a katonai beavatkozást 
előkészítsék. Ezért ezeket a zászlóaljakból kivált önkénteseket a Ruszinszkó-i határ 
közelében, Vásárosnaményban és annak környékén vonták össze.

A szombathelyi-kőszegi-körmendi egyesített csapat Cegléd után késő este 
Vásárosnaményba érkezett. A „szombathelyi rohamcsapat”-ként emlegetett csopor
tot Namény mellett egy majorban -  Márkus László visszaemlékezése szerint -  egy 
kecskeistállóban szállásolták el. Másnap hajnalban géppuskalövöldözésre ébredtek. 
Hamarosan kiderült, hogy az a naményi Héjjas-csoporttól származott, azok tartottak 
lőgyakorlatot a közeli sportpályán.

Hadtörténeti Intézet Levéltára: Összefoglalás a Ruszinszkó ellen végrehajtott cselekményekről (HILÖF), VKF. 
227. doboz 1939. 5. oszt. eln. 80710-81419.
HIL: VKF. B/225. számú mikrofilmdoboz, 277/1115. számú lemez.
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Aztán itt értesültek arról is, hogy miután kettő kivételével már minden szabadcsapat - 
központi parancsra -  letette a honvédesküt és átalakult honvédcsapattá, az átalakulásra 
vonatkozó parancsot nekik is végre kell hajtaniuk. Ezért reggeli után különös 
sürgősséggel kivezényelték őket a sportpályára, felsorakoztatták őket, és közölték, hogy 
most pedig az eskütétel következik. Ez ellen többen tiltakoztak, mondván, hogy erről nem 
volt szó, de aztán mégis mindannyian letették az esküt. Annak formáját tekintve, minden 
bizonnyal egyedi eset volt az övék, mert az esküt a hazulról vitt szedett-vedett öltözék
ben kellett letenniük, ünnepi beöltöztetésről, a lövészegyenruha kiosztásáról szó sem volt.

Felszerelésüket viszont az eskütétel után kiosztották: mindenki kapott egy csajkát, 
egy kulacsot, egy pokrócot, kenyérzsákot és fegyvert is. Ezzel megszűnt a 
szombathelyi-kőszegi-körmendi szabadcsapat, s átalakult m.kir. XVIII. honvéd lö
vészzászlóaljjá.

Az eskütétel és átalakulás után Vásárosnamény városszéli vályogházaiban he
lyezték el őket. 2 - 3  napig még ott maradtak, aztán meglepetésszerűen átvezényel
ték őket Kisvárdára, ahol részt kellett venniük azon az ünnepségen, amelyen Hajnal 
alezredes, a lövészzászlóaljak egyik csoportparancsnoka mondott beszédet. Nagyon 
valószínűnek tűnik, hogy azért kellett Kisvárdára menniük, mert zászlóaljuk Hajnal 
alezredes csoportparancsnoksága alá tartozott, és az ő jelenlétükkel jelezni akarta 
mondanivalójának jelentőségét. Az ünnepi hangulat biztosítása érdekében 
Kisvárdára érkezésük után végre be is öltöztették őket a lövészegyenruhába: Olajzöld 
motorszerelő kezeslábast, derékszíját és svájcisapkát kaptak. Hajnal alezredes az ün
nepségen mondott beszédében egyébként a „céljainkért folyó bátor, kitartó harcra” 
buzdította őket.

Az ünnepség után 5 - 6  napig Kisvárdán maradtak. Aztán -  megint meglepetés
szerűen -  Tarpára vezényelték őket. Ott azonban olyan nagy tömeg, sok fegyveres 
alakulat volt, hogy alig tudták őket elhelyezni. Az ottani idegen csapatok mind azt 
hajtogatták, hogy napokon belül mindenki bevetésre kerül, s nekik is támadásban kell 
részt venniük.

Tarpán furcsa jelenetnek voltak tanúi. Megérkezésüket követő második nap esté
jén szállásukon néhány idegen jelent meg, és ott nagy titokban hosszas beszélgetést 
folytattak 4 - 5  kiszemelt társukkal, akik aztán lövészegyenruhájukat levetették, civil 
ruhába öltöztek át, és az idegenekkel együtt eltávoztak. Ezt követően őket többé nem 
látták, nem is hallottak róluk semmit. Csak hazaérkezésük után, Szombathelyen érte
sültek arról, hogy a tőlük elvált társaikat besorolták egy nagyobb csapatba, bevetették 
őket, a csehek az egész csapatot elfogták, és minden az illavai börtönbe kerültek.

A zászlóalj számára beharangozott bevetésre azonban nem került sor. Tarpán 
mindössze két napot töltöttek, aztán Gulácsra helyezték át őket. Csak ott értesültek 
arról, hogy Tarpán Beregszász ellen valóban be akarták vetni őket.

Október elején, a lövészalakulatoknak honvéd lövészzászlóaljakká történt átala
kítása után, már a komáromi tárgyalások megkezdése előtt, mintegy 940, az eskü le
tételét megtagadó önkéntes gyűlt össze Namény környékén. Ezeket többségében 
Vásárosnaményban, illetve a környékbeli Gergelyi és Tarpa községekben helyezték 
el. Ezekből alakult meg a Ruszinszkóban bevetésre szánt, rendkívül vegyes összeté
telű szabadcsapat, az „S”-csoport és a Héjjas Iván alparancsnoksága alatt Gergelyi-
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ben elhelyezett, mintegy 150 főnyi, egykori „Rongyos Gárda” tagokból, illetve azok

E két csoport parancsnoka 
Stefán Valér vezérkari százados 
lett, akit az önkéntesek csak 
Szigetváry néven ismertek. Az 
egész ruszin akció katonai és 
szervezési ügyeinek vezetője, a 
lövészezred, vagyis a 19 lö
vészzászlóalj parancsnoka és 
az „S”-csoport elöljáró pa
rancsnoka vitéz Homlok Sán
dor vezérkari ezredes, politi
kai vezetője pedig Ruszinszkó 
visszaszerzésének megszállott 
szervezője vitéz leveldi Kozma 
Miklós volt. (Kozma erre vo
natkozó megbízatását -  saját 

naplófeljegyzései szerint -  1938. október 9-én Imrédy miniszterelnöktől kapta.)71
A Vásárosnaményben összegyűlt vegyes összetételű csapatot Kozma Miklós nap

lófeljegyzéseiben a következőképpen jellemezte: 99A tattersali toborzás teljesen nyi
las jegyben ment. A nyilasok politikai okokból ambicionálták, hogy minél több em
bert küldjenek. Küldték is személyválogatás nélkül azokat, akik Pesten a legjobban 
kiabáltak. Bár a legnyugtalanabb részét már kiselejtezték, de maradt még éppen 
elég. Ok élni és érvényesülni akarnak Pesten és a politikában, nem pedig meghalni 
Beregszász alatt. "72

Ezekből az önkéntesekből alakított 9 járőr és 4 század bevetésével három fázis
ban: területelárasztó, romboló és rohamozó akciókkal tervezték Ruszinszkó meg
szállását fokozatosan előkészíteni.

Az első fázis, a területelárasztás Kárpátalja magyar és ruszin lakossága körében 
röplapok terjesztése, és személyes beszélgetések révén a csehek ellen széles körben 
folytatott propagandát, elégedetlenségre és felkelésre való biztatást jelentette, illetve 
célozta. A második fázisban  vasúti pályák és hidak felrobbantásával, 
távíróberendezések rombolásával katonai alakulatok mozgatásának megakadályozá
sa, a harmadik fázisban pedig egyes városoknak nagyobb egységekkel történő meg
támadásával, esetleg a városok elfoglalásával ugyancsak a zavarkeltés volt a cél.

Az akciók beindítása előtt Stefán százados felderítette a terepet, és megállapítot
ta, hogy a határ túlsó oldalán zárt megfigyelő- és erődvonal van, amelyen csak egy

HILÖF: 1. oldal.
Kozma Miklós: 1935. március 4-től 1937. február 3-ig belügyminiszter, 1938-1939-ben a Magyar Távirati Iro
da és a Magyar Rádió elnöke, 1940 szeptemberétől Kárpátalja kormányzói biztosa. Élharcosa volt Kárpátalja 
visszaszerzésének és a közös lengyel-magyar határ létrehozásának.
MÓL K-429-28-ld, 57. oldal.

leszármazottaiból összetevődött „H”-csoport.70

******

Gyülekezik a Rongyos Gárda.
Forrás: Mester Kálmán: A felvidéki szabadságharc története
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helyen, Tarpa községgel majdnem szemben lévő, 1,5 km széles résen lehet egyálta
lán átjutni.

Ezen a résen az első fázisban, már a komáromi tárgyalások megkezdése előtt, ok
tóber 6-án, 7-én és 8-án naponta két-két járőrt küldött át a határon azzal az utasítás
sal, hogy a túlsó oldalon mélyebben derítsék fel a terepet, aztán kelet felé haladva 
árasszák el a településeket röpcédulákkal, fegyvereiket adják át a lakosságnak és 
menjenek át a lengyel határon.

Az első, 3. számú járőr, a tarpai tanító vezetésével a feladatot sikerrel végrehaj
totta és október 24-én átjutott Lengyelországba. A 4. számú járőr, amelyet a tarpai 
segédjegyző vezetett, a röpcédulákat és a fegyvereket a mezőn dolgozók között szét
osztotta, mivel azonban a Verke folyón nem tudott átkelni, vissza kellett térnie. Az 5. 
és 6. járőrt tartalékos tisztek vezették. Ezek hibás térképpel indultak el, eltévedtek, 
rajtaütés érte őket, és a harcban 11 fő elesett, illetve eltűnt, 2 fő fogságba esett és csak
8 fő jutott át lengyel területre.73

Ezt követően a Bátyu-Beregszász-Huszt vasútvonalon folyó csehszlovák csapat
szállítások megakadályozása, illetve fékezése céljából október 9-én, a komáromi tár
gyalások megkezdésével egy időben, már romboló járőröket küldtek át a határon.

Kémeri Nagy Imre tartalékos hadnagy vezetésével a 7. számú járőr azt a feladatot 
kapta, hogy a csehszlovák őrzés előzetes megfigyelése után robbantsák fel a Borzsa 
folyónak Bene község vasútállomása közelében levő hídját. A járőr robbantói a 
hídőrség géppuska tüze alatt felszerelték a robbanótölteteket, és október 9-én éjfél
kor sikerrel felrobbantották a hidat. Aztán a három robbantó baj nélkül visszatért Tar
pára, Kémeri pedig a járőr többi tagjaival együtt -  a parancsnak megfelelően -  elin
dult kelet felé, a röplapokat és fegyvereiket szétosztották a lakosság között, és októ
ber 15-én már lengyel területen voltak. Robbantásuk eredményeként Beregszász és 
Huszt között két héten át szünetelt a forgalom.74

A 8. számú járőr, melynek parancsnoka Szathmáry Király Adám 28 éves 
erdőmémök- hallgató, tartalékos zászlós volt, a 9. számú járőrrel együtt azt a felada
tot kapta, hogy a Bátyú és Beregszász közötti vonalszakaszon a vasút felépítményét 
egymástól 4 km távolságban 3-3 helyen robbantsák fel. A feladatot ugyancsak októ
ber 9-én éjfélkor ők is sikerrel végrehajtották, aztán visszatértek Tarpára. Robbantá
suk következtében a forgalom ezen a szakaszon is több napig szünetelt.75

A kezdeti sikerek után Stefán Valér parancsnok azt gondolta, hogy most már a har
madikfázisban nagyobb vállalkozásba is lehet kezdeni. Ezért Beregszász és Munkács 
katonai erejének felderítése után, a romboló járőrök robbantásaival egy időben, októ
ber 9-én éjjel két tartalékos főhadnagy vezetésével két századot útnak is indított. Az I. 
század feladata Munkács, a 2. századé Beregszász megrohanása és elfoglalása volt.

Kozma Miklós naplófeljegyzései szerint, már amikor a kiadott parancsról értesült, 
aggodalmát fejezte ki a vállalkozás kimenetelét illetően. Ez a tények tanúsága szerint 
be is igazolódott.

HILÖF: 3. oldal.
HILÖF: 4. oldal.
HILÖF: 4. oldal.
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Az 1. század a határon átjutva meggondolatlanul lerombolta a benei vasútállomást, az 
állomásfőnököt lelőtték, s az ezzel járó zajjal felriasztották a környékbeli csendőrőrsöket. 
Azok azonnal két kerékpáros századot és egy harckocsizó szakaszt riadóztattak, és Be
regszász fölött, Dercennél három oldalról közrefogva, megtámadták őket. A század egy 
része a Szemye-mocsarakon átvergődött, de a gyülekezőhely előzetes egyeztetésének hi
ánya miatt a támadás után élvemaradottak teljesen szétszóródtak.

Az akcióban a csupán 9 géppisztollyal, 87 puskával és 220 kézigránáttal felsze
relt 1. század egy 6 harckocsiból álló cseh harckocsizó szakasszal, egy géppuskával,
9 golyószóróval és 220 puskával felszerelt kerékpáros századdal, és 2 golyószóróval 
felszerelt kb. 30 főnyi csendőrséggel állt szemben. Ennek következtében a század 119 
főnyi létszámából 16 halottat vesztett, 40 fő fogságba esett, 6 fő átjutott Lengyelor
szágba, és csak 50 fő, közülük 28 fő csak több hónapos bujdosás után jutott vissza 
magyar területre. A vállalkozás tehát súlyos kudarccal végződött.76

Erről azonban Stefán százados, aki útnak indította őket, csak jóval később érte
sült. Arra gondolt, hogy az előző nap útnak indított 1. és 2. század erősítésre szorul. 
Mielőtt azonban erre vonatkozó javaslatát előterjeszthette volna, az október 10-én 
reggel 7 órakor érkezett 381.009/8. hdm. vkf. 38.sz. parancs elrendelte, hogy vitéz 
Hajnal alezredes vezetése alatt 3 lövészzászlóalj október 10-e éjjelén Tarpánál men
jen át a határon és foglalja el Beregszászt, Stefán százados csapatai pedig ennek 
elővédjeként működjenek.77

Arra vonatkozólag, hogy melyik volt az a három lövészzászlóalj, amellyel Hajnal 
alezredes el akarta foglalni Beregszászt, semmiféle konkrét utalás nem volt 
fellelhető. Márkus László visszaemlékezéséből azonban nagy valószínűséggel követ
keztetni lehet arra, hogy ezek egyike a Vas megyei XVIII. lövészzászlóalj lett volna.

Márkus László visszaemlékezésében a zászlóalj történetének régmúlt eseményeit 
naptári időpontokhoz, érthető módon, nem tudta kötni. A levéltári dokumentumok 
alapján azonban ezeket gyakorlatilag pontosan be lehet határolni: A kisvárdai ünnep
ség, amelyen Hajnal alezredes beszédet mondott, és amelyen Márkusék is részt vet
tek, október 3-án volt. Az eskütétel után 2-3 nappal már Kisvárdán kellett lenniük, 
ebből következőleg az esküt szeptember 30-án, vagy október 1-jén tették le. A három 
zászlóaljat Hajnal alezredes október 10-11-e éjjelén, tehát 7 nappal a kisvárdai ünnep
ség után akarta bevetni Beregszász elfoglalására. A bevetés feltétlenül Tarpáról indult 
volna, mert csak ott lehetett átjutni a határon. Ebből következőleg a XVIII. zászlóalj
nak néhány napi kisvárdai tartózkodás után Tarpára történt áttelepítése egybeesett a 
tervezett bevetés időpontjával. Tarpára tehát azért kellett menniük, mert Hajnal alez
redes csoportparancsnokságához tartozván, őket is be akarták vetni Beregszász ellen.

Bély Sándorék XVII. zászlóalját a Zalamegyei Újság szerint szintén Tarpára ve
zényelték. Valószínűleg ők is Hajnal alparancsnoksága alá tartoztak. Lehet, hogy ők 
is ott voltak a kisvárdai ünnepségen, és őket is ugyanazon okból és ugyanazon céllal 
vezényelték Tarpára, mint a XVIII. zászlóaljat, vagyis azért, hogy őket is bevonják a 
Beregszász elleni támadásba.

HILÖF: 7. oldal.
HILÖF: 8. oldal.
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Október 10-én este 20 órakor azonban vitéz Homlok Sándor vezérkari ezredes, a 
lövészezred és a vásárosnaményi alakulatok elöljáró parancsnoka a helyszínen kö
zölte Stefán századossal, hogy a vitéz Hajnal alezredes vezette három lövészzászlóalj 
támadása elmarad.1*

A XVIII. lövészzászlóaljnak Kisvárdáról Tarpára történt vezénylése, a zászlóalj 
szombathelyi csoportja által Tarpán tartózkodásuk második napjának késő estéjén át
élt jelenet, vagyis szállásukon az idegenek megjelenése, néhány társuknak civil ruhá
ba történt átöltöztetése és ezt követő távozása, majd másnap a zászlóaljnak Gulácsra 
történt áttelepítése kísértetiesen tükrözi a felszínen történt intézkedések egymásutá
niságát és hatását: A zászlóaljnak Tarpára történt vezénylése a Hajnal-akció feltéte
lezett végrehajtására épült, a két- napos tarpai tartózkodás után Gulácsra történt átte
lepítése a Hajnal-akció letiltásának következménye, a tarpai éjszakai jelenet pedig az 
akció leállításával összefüggő pótcselekvésre, vagyis arra utal, hogy a lövészzászló
alj helyett legalább annak néhány tagját vegyék igénybe a tervezett akció végrehaj
tásához.

A Hajnal-akció leállításának hivatalos indokát nem sikerült kideríteni. 
Elképzelhető, hogy ebben közrejátszott Hajnal alezredesnek 1938. október 2-án és 
3-án Kisvárdán mondott beszéde is, melyről Kozma Miklós október 5-i naplófel
jegyzésében a következőképpen emlékezik meg: „Hogy egy alezredes harminc kü
lönféle rangú alárendelt tisztje előtt, akiknek legnagyobb részét személyesen alig is
merhette, olyan módon fakadjon ki a kormány, a közigazgatás, a főispán és a minisz
tériumok ellen, ahogy azt Hajnal tette, egyenesen elképzelhetetlen. Én nem fogom 
őt feljelenteni, de olyanokat mondott, hogy kétve hiszem, hogy a közigazgatás azt ne 
jelentse Pestre, akkor pedig baj lesz. ”79

A tények tanúsága szerint ez be is következett, mert a Hadtörténelmi Levéltár 
mikrofilmtárában talált, a honvéd vezérkar főnökének idecsatolt tiszti parancsa sze
rint Hajnal alezredes, aki október 3-án a kisvárdai községházán tartott beszédében „a 
parancsnoksága alá tartozó csapatkötelékek megalakulására és céljára vonatkozó
lag a nyilvánosság előtt tett kijelentéseivel a szolgálati titoktartás kötelezettsége el
len is vétett, e magatartásával mellőzte az idősebb tiszttől elvárt komoly megfonto
lást és körültekintést ” Ezért őt Werth Henrik, a Honvéd Vezérkar Főnöke 30 napi ál
lomásfogsággal fenyítette meg.80

(Hajnal alezredes személyi iratainak áttanulmányozása során derült ki, 
hogy 1934-ig „j” betűvel írta a nevét, de nemesi származásának 1934-ben történt iga
zolása után jogosulttá vált az „y”-nal írott névhasználatra. A fenyítéséről szóló irat
ban már így, de minden korábbi iratban még j-vel szerepel a neve. A kétféle írásmód 
tehát nem tévedés.)81

Haynal alezredes akciójának leállítását követően Stefán százados némi fontolga
tás után úgy döntött, hogy a már útnak indított 1. és 2. század erősítéseként egy tar-

HILÖF: 8. oldal.
MÓL K-429-28-ld, 52. oldal.
HIL: VKF. B/225. számú mikrofilmdoboz, 277/1123. számú lemez. 
HIL: AKVI 916/1980.
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talékos főhadnagy vezetésével 
a 3. századot is útnak indítja. 
Megfelelő eligazítás után, 21 
órakor a 3. század el is indult.

21:10-kor azonban váratla
nul megjelent a délután útnak 
indított 2. század parancsnoka 
és jelentette, hogy éjszaka a sö
tétben eltévedtek és a határon 
nem tudtak átmenni. Súlyosbí
totta a helyzetet, hogy a század 
szakaszparancsnokai -  mivel 
ivóvizet nem vittek magukkal
-  több embert leküldtek Tarpá
ra, ahonnan azok nem ivóvíz
zel, hanem borral tértek vissza, 
így sokan lerészegedtek.

E kritikus helyzetben 
Stefán százados az eltévedt és 
lerészegedett 2. század pa
rancsnokát utasította, menjen 
vissza, érje utol a néhány perc
cel korábban elindult 3. száza
dot, vegye át a fölött is a pa
rancsnokságot, és azzal együtt 
saját századához csatlakozva 
hajtsák végre az eredeti paran
csot, Beregszász elfoglalását. 
A két egyesített század utóvéd
fedező csapataként 21:50-kor 
Stefán százados -  egy tartalé
kos hadnagy vezetésével -  a 4. 
századot is útnak indította.

E három század azonban a
biztosítás mellőzése és a fe

gyelem teljes hiánya miatt még csúfosabb kudarcot vallott, mint az 1. század. A le
génység nagy része az útközben szerzett italtól lerészegedve szétszóródott. A pa
rancsnokok keresésükre indultak, s eltévedtek. így a századok parancsnokok nélkül 
tévelyegtek összevissza. Végül a három század feletti parancsnokságot egy tapaszta
latlan tartalékos hadnagy vette át.

Október 11-én éjjel, Beregszász és Munkács között, a Salánk-i erdő mellett várat
lanul harcba keveredtek csehszlovák csendőrökkel. Azok újabb egységeket riadóztat- 
tak, s azokkal együtt körülvették a fizikailag és idegileg teljesen kimerült, parancs
nokok nélkül maradt legénységet, akik aztán október 14-én megadták magukat.
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A három század végzetes tévelygése.
Forrás: Mester Kálmán

A mintegy 150 főnyi csehszlovák erő 301 fő t  ejtett fogságba. 5 fő  a megadás elől 
megszökött, 1 főt szökés közben a csehek agyonvertek és a kovászói kőbányában 
zsákba varrva kaparták el112.

A foglyokat a munkácsi vár börtönébe szállították. Ott vallatták és kínozták 
őket október 27-éig. Akkor bevagonírozták és útnak indították őket az illavai fegy- 
házba.

Kozma Miklós szerint ez a szégyenletes esemény három alapvető hibára 
vezethető vissza: ,^4z első hiba az, hogy teljesíthetetlen feladattal alkalmatlan em
bereket zárt kötelékben alkalmaztak. A második, hogy sablonosait, a személyek is
merete nélkül, csupán a tartalékos tiszti rangot nézve választották ki a parancsno
kokat. A harmadik, és ez a legnagyobb hiba az, hogy ilyen nehéz feladatra nem va
ló fic kó ka t ahelyett, hogy hazaküldték volna őket kártyázni, egyáltalán  
eleresztették. ”83

Stefán százados, aki a századokat útnak indította, a történtekről semmit sem tu
dott. Éjt-nappallá téve figyeltette a túloldalt, de az áttett három század tevékenységé
nek Beregszász irányából semmi jelét nem észlelték. Ekkor elhatározta, hogy még 
egy kísérletet tesz.

Október 11-én éjfélkor Beregdaróctól keletre, a Csank-tanyánál egy nagyobb 
csoportot átküldött a határon azzal a céllal, hogy közelítsék meg Beregszászt, derít

82 HILÖF: 14. oldal.
83 MÓL K -429-28-ld, 96. oldal.
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sék ki, mi történt a 10- 
én átküldött századok
kal, és lehetőség sze
rint robbantsák fel a 
beregszászi vasútállo
mást. Szathmáry Ki
rály Ádám három rob- 
bantójával együtt szin
tén részt vett ebben az 
akcióban. A határon 
való átkeléskor azon
ban cseh géppuska
fészkekbe, majd az 
előnyomulás során 

beton-erődvonalba ütköztek, ahonnan géppuskatűz alá vették őket. A csoport zöme 
ekkor visszahúzódott, csak Szathmáry Király Ádám kísérelte meg robbantóival 
együtt az átjutást. Bármerre próbálkoztak azonban, a csehek felfedezték és tűz alá 
vették őket. így nekik is vissza kellett fordulniuk. A kísérlet nem sikerült, de szeren
csére mindannyian épségben vissza tudtak menni.

Ekkor Stefán százados már belátta; tudomásul kell venniük, hogy a Beregszász el
len megkísérelt támadó akció nem sikerült.

Aztán október 13-án észrevették, hogy a csehek a tarpai rést, ahol addig át tudtak 
menni, géppuskás tábori őrsökkel lezárták. Ebből a parancsnok azt a következtetést 
vonta le, hogy az előző időszakban áttett erők tevékenységének -  a 10-én átment há
rom század kudarca ellenére is -  volt hatása. A csehszlovák oldalon idegesség és kap
kodás volt észlelhető. Ennek alapján feltételezték, hogy további kis létszámú vállal
kozásokkal a túloldali nyugtalanságot talán tovább lehet fokozni.

A tarpai rés lezárása miatt azonban a továbbiakban ott már nem lehetett tevékeny
kedni. Ezért az egész, még meglévő csapatnak Tornyospálcára való áthelyezését ha
tározták el. Az áttelepülést október 16-án éjjel hajtották végre. Ezzel egyidejűleg az 
alakulat nevét „S”csoportról Előd zászlóaljra változtatták.

Az áttelepülést követően napról-napra kis létszámú „átsurranójárőröket’’ küldtek át 
a túloldalra. Ezeknek az akcióknak az volt a célja, hogy széles szakaszon és mélységben 
állandó nyugtalanságot keltsenek a csehszlovákok körében. Ezt sikerült is elérni.

Október 19-én Szathmáry Király Ádám ment át három fővel a Bátyu-Beregszász 
közötti vasútvonalszakasz felrobbantása céljából. A járőr a Felső-Szernye-csatornán 
nem tudott átjutni. Szathmáry azonban a jéghideg vízben átúszott a csatornán. A töl
tésen is átvergődött, de a csehek észrevették, és üldözni kezdték. Vissza kellett for
dulnia, akkor viszont belefutott egy cseh géppuskás fészekbe. Még volt annyi ereje 
és lélekjelenléte, hogy közéjük dobjon egy kézigránátot, és a folyóba vesse magát, 
így sikerült a sötétség leple alatt visszajutnia.84

HILÖF: III. időszak, 2. oldal.
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A következő napon, október 20-án éjjel saját készítésű vászoncsónakkal ismét átkelt a 
csatornán, de akkor is azonnal géppuskatűz alá vették, és csak nagy nehezen tudott a túl
só partra és magyar területre visszamenni. A nyugtalanító, idegesítő hatást azonban elérte.

A következő akciók már sikerrel jártak. Ezek eredményeként a csehek 21 halottat 
és 7 foglyot vesztettek, részünkről 2 halott, 8 sebesült és 5 fogoly ellenében.

November 2-t, az első bécsi döntést a Vásárosnaményben és környékén állomásozó 
csapatok, a három vármegye önkénteseiből alakult XVII. honvéd lövészzászlóalj is kitörő 
örömmel és lelkesedéssel ünnepelte meg. Amikor a rádióból felcsendült a Himnusz, 
minden együtt énekelték, és késő éjszakába nyúlóan örömünnepet ültek. November 4- 
én értesültek aztán arról, hogy nem Kárpátaljára, hanem a Csallóközbe vonulnak be. 5- 
én Vásárosnaményben be is vagonírozták őket, és Mátészalka-Nyíregyháza-Debrecen- 
Budapest útvonalon marhavagonokban Győrig utaztak. Onnan gyalogmenetben Alsóvá
moson keresztül november 8-án már a Csallóközben voltak. Medve községben diadal
kapuval fogadták őket. Dunaszerdahelyen át Szentmihályfán és több más községben is 
nagy ünneplésben volt részük. November 24-én Nagyfödémesen búcsúztak el tőlük. A 
diószegi állomáson bevagoníroztak, majd Galántán, Érsekújváron, Komáromon és Cell- 
dömölkön át 25-én minden hazaérkeztek. Érsekújváron Bély Sándor erdőmémök 
főhadnagy és csoportja, Komáromban a keszthelyiek, Celldömölkön pedig a körmendi
ek búcsúztak el a legtávolabb utazó zalaegerszegiektől. Különleges kitüntetésként az 
egész zászlóalj teljes fegyverzettel utazhatott, és csak otthon szereltek le. Otthon termé
szetesen mindannyiukat nagy ünnepléssel fogadták.85

A Vas megyei XVIII. lövészzászlóaljat néhány nappal a bécsi döntés után riadóz
tatták. Tehervonat vagonjaiban Győrbe szállították őket, majd a medvei ideiglenes 
katonai pontonhídon átkelve néhány napi pihenő után részt vettek a felvidéki terüle
tek visszacsatolásában. Teljes katonai felszereléssel végigjárták az egész Csallóközt. 
Eközben egyesek felvetették, hogy Nyitrát és Pozsonyt is vissza kellene foglalni. Er
re -  hála Istennek -  nem került sor, így november 19-én, Márkus László édesanyjá
nak névnapján hazakerültek Szombathelyre.

A visszamaradt Előd zászlóalj november 2-át, a felvidéki területsáv, Ungvár, 
Munkács és Beregszász visszacsatolását követően -  rejtés céljából egyenruhában -  
felvonult a kijelölt új határra, s ott „honvéd időjelző szolgálat ” néven az előzőhöz ha
sonló nyugtalanító, zavaró tevékenységet folytatott.

November 15-én Szathmáry Király Ádám két robbantó járőrrel Radváncnál lépte 
át a határt azzal a feladattal, hogy a Turja-völgyi vasútvonalat szakítsa meg és 
Ókemencénél az Ung-hidat robbantsa fel. A járőr igen erős ellenséges csoportba üt
között, kitérni nem tudott, vissza kellett térnie. Sebesülés nem történt.86

November 18-án -  a Kárpátalja megtámadására vonatkozó kormányhatározat
nak megfelelően -  a zászlóalj azt a parancsot kapta, hogy elszórt időjelző-állomásai 
és csoportjai a honvédségnek 19-éről 20-ára virradó éjszaka az egész arcvonalon 
meginduló támadásához csatlakozzanak.87

Zalamegyei Újság 1938. november 16-i és 17-i száma. Országos Széchényi Könyvtár. Mikrofilmlabor, FM 3/1942.
HILÖF: IV. időszak, 4. oldal.
HILÖF: IV. időszak, 5. oldal.
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A feladat végrehatására nagy lelkesedéssel fel is készültek. Úgy tűnt, hogy végre 
megvalósul, amiért a szabadcsapatok mozgalmához csatlakoztak. A lelkesedést azon
ban hamarosan nagy elkeseredés váltotta fel, amikor 19-én este Homlok Sándor ve
zérkari ezredes, az önkéntes lövészezred parancsnoka közölte, hogy a támadás elma
rad, mert a felvonulással kifárasztott honvédségi alakulatoknak egy nap és egy éjsza
kai pihenőre van szükségük.8S

November 22-én az Előd zászlóalj eredeti állomáshelyére vonult vissza. 24-én pe
dig elrendelték a zászlóalj leszerelését, illetve az „időjelző szo lgá la t”-nak 
Jérképhelyesbítő állomások”-ra való átalakítását, és a felesleges személyek leszere
lését, amit december 10-ig végre is hajtottak..

December 31-én Stefán százados a bécsi döntéssel visszacsatolt Galántán átvette 
az Illaváról hazatérő foglyokat. 1939. január 5-ig Komáromban gondoskodtak róluk, 
azután elbocsátották őket.

A térképhelyesbítők azonban szerencsére továbbra is a visszacsatolt területen ma
radtak. A munkácsi térképhelyesbítő állomás hős tagjai ellenállásának volt ugyanis 
köszönhető a már visszacsatolt Munkácsnak 1939. január 6-a, a görögkeleti naptár 
szerinti karácsony, éjjelén végrehajtott cseh orvtámadás elleni megvédése.™

Abban az időben -  furcsa módon, talán az ünnepekre való tekintettel -  Munká
cson nem volt helyőrség, csak kilenc határőr teljesített szolgálatot. Rajtuk kívül volt 
még nyolc, a vásárosnaményi „H”-csoportból visszamaradt Rongyos-gárdista 
térképhelyesbítő ” katonatiszt, két őrmester és két küldönc a városban, akik a szabad- 
csapatok leszerelése után maradtak vissza, de nekik is csak puskájuk és kézigránát
juk volt ugyanúgy, mint a határőröknek. A városnak tehát összesen 21 fegyveres 
védője volt.

Az akkor már egész Kárpátalján garázdálkodó Szics-gárdisták a térképészekről 
nem tudtak, mert azok nem egyenruhában jártak, viszont azt, hogy a városban csak 
kilenc határőr teljesít szolgálatot, felderítették, és erről a cseheket tájékoztatták. En
nek alapján a csehek megállapodtak a Szics-gárdistákkal, hogy vízkereszt, vagyis a 
görögkeleti karácsony ünnepére virradó éjszaka 3 órakor megtámadják a várost. A 
szicsovikok előző este a Munkáccsal majdnem egybeépült Oroszvég község egyik 
épülőfélben levő házában elrejtőztek, és amikor a harc megkezdődött, géppuskájuk
kal ők is bekapcsolódtak a vérengzésbe.

Ungvár és Klastromalja felől, két irányból két cseh géppuskás gyalogos század tá
madott, tankok, páncélkocsik és tüzérség támogatásával, a csupán puskával és kézi
gránáttal rendelkező védőkkel szemben.

A támadást az ungvári elágazásnál és a Latorca folyó hídján szolgálatban levő 
négy határőr vette észre. A támadók megjelenése azonban az éjszakai sötétben oly 
meglepetésszerű volt, hogy hármat közülük agyonlőttek anélkül, hogy fegyvereiket 
használni tudták volna. A negyediknek még volt annyi ideje, hogy a klastromaljai út 
mellett álló laktanyában levő többi határőr riasztása céljából elkezdjen lövöldözni, de 
aztán egy tank őt is halálra gázolta.

MÓL K-429-28-ld, 122. oldal. 
Mester Kálmán: 307-316. oldal.
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A munkácsi orvtámadás helyszínrajza.
Foirás: Mester Kálmán

A lövöldözésre a laktanyában levő öt határőr azonnal elindult az oroszvégi útel
ágazás felé, és halált megvető bátorsággal felvették a harcot a támadókkal.

A puskaropogás zaja a térképhelyesbítőket is felriasztotta álmukból. Magukra 
kapkodták ruhájukat, magukhoz vették puskájukat, kézigránátjaikat, és kirohantak a 
havas, fagyos téli hidegben a Latorca-híd felé. Éppen, amikor odaértek, eldördültek 
a szőlőhegyen felállított ágyuk, és a cseh gyalogság megindította az általános táma
dást. Ok a helyzetet felismerve, a határőrökkel együtt a védekezés helyett támadásba 
mentek át, és a Latorca-hídját már elért cseheket kézigránátjaikkal visszaszorították 
az ungvári útelágazásig. Halálraszántan, vakmerően hősies küzdelmet folytattak.

Oroszvégen az épülőfélben levő ház padlásáról, amint később kiderült, az 
odarejtőzött Szics-gárdisták ontották a tűzet egy géppuskából a harcolókra. Csapó 
József főhadnagy, aki éppen egy kézigránátot akart elhajítani, onnan találatot kapott, 
holtan esett össze. így járt hamarosan Koncz József hadnagy is.

Rozs József gyalogos, amikor észrevette, hogy egy a sötétből felbukkanó páncél
kocsi közeledik feléje, hozzávágott egy kézigránátot, és amikor a gránát szilánkjai az 
acéllemezen szétfröccsentek, puskájával belelőtt a kocsi pneumatikájába. Erre az be
lefordult az árokba, ő pedig felkapaszkodott a kocsi levegőző nyílására, belelőtt, s a 
kocsi vezetője holtan bukott le. Ekkor azonban megszólalt egy géppuska, az eltalál
ta őt, és ő is holtan rogyott össze.

Szarka István gyalogos észrevette, hogy több cseh katona csónakon akar átkelni 
a Latorcán és hátba akarja támadni a védőket. Habozás nélkül belegázolt a jéghideg 
vízbe, géppisztolyával nekik támadt és lelőtte, illetve elűzte őket. Ezt követően azon
ban ő is találatot kapott, holtan rogyott össze.
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A kilátástalan helyzetben egy hadnagy géppisztollyal egyedül támadt három egy
más mellett elhelyezett géppuskára. Egynek a legénységét lelőtte, a másik kettőnek 
az emberei elmenekültek.

Az egyik őrmester az épülőfélben levő ház padlásnyílásához lopakodott, s egy ké
zigránáttal elhallgattatta a szicsovikok onnan taroló géppuskáját.

Már csak tizenketten voltak életben, ketten közülük is súlyos lőtt sebeket kaptak, 
amikor a két cseh század újabb támadásba lendült. A helyzet már-már kezdett kriti
kussá válni, és a még élő védőket is a megsemmisülés veszélye fenyegette, amikor 
Tiszaújlakról gépkocsikon megérkezett a mintegy 100 fős felmentő csapat. Ok aztán 
a délutáni órákban végleg visszaverték az orvtámadást. Nekik, és -  elsősorban -  a ki
lenc határőr, a nyolc térképhelyesbítő honvédtiszt és embereik önfeláldozó, hősies el
lenállásának volt köszönhető, hogy Munkács megmenekült. A támadásnak kilenc 
hősi halottja volt, tüzérségi találatot kapott a városi színház, a mozi, a Csillag szálló 
és a tisztviselőtelep több épülete, de a város megmenekült!

A felvidéki szabadcsapatok rövid, hiteles története ezzel véget ért. A történetből 
jól kiérződik az alapvető különbség a honvéd lövészzászlóaljak és a Ruszinszkó el
leni tevékenységben részt vett önkéntesek sorsának alakulása között. A soproni egye
temistákból alakult m.kir. VI.honvéd lövészzászlóalj, vagyis a soproni harcéták tör
ténetét tárgyaló, következő fejezet erre a különbségre, s egyben a honvéd lövészzász
lóaljak több ezer lelkes, fiatal résztvevője sorsának szerencsés alakulására világos 
magyarázatot ad. A szabadcsapatok története ezzel válik teljessé.

Befejezésként: A felvidéki szabadcsapatok Ruszinszkó ellen végrehajtott tevé
kenységének eredményét -  Kárpátalja visszafoglalásának előkészítése szempontjá
ból -  nagyon nehéz megítélni. Nehéz ez azért is, mert az önkénteseket 1938. decem
ber 10-én leszerelték, Kárpátalja megszállására pedig csak 1939. március 15-én ke
rült sor. Ennélfogva a szabadcsapatok akcióinak zavarkeltő, nyugtalanító hatása a két 
időpont között eltelt idő alatt teljesen leértékelődhetett.

Az akció személyi, emberi hatásait azonban a rendelkezésre álló adatok alapján 
számszerűsíteni lehet. Ezek szerint a Vásárosnaményben és környékén összevont 
940 önkéntesből

-  37 fő hősi halált halt,
-  343 fő fogságba esett és két hónapon át az illavai fegyházban sínylődött,
-  5 fő a fogságban meghalt,
-  338 fő a fogságból hazaérkezett,
-  19 főt a hazaérkezettek közül azonnal kórházba kellett szállítani, be nem gyógy

ult lőtt seb, orbánc, idegösszeomlás, egyéb betegség miatt,
-  közülük 5 fő még a kórházban meghalt,
-  a hazaérkezettek közül 57 fő 25-100 %-os rokkant volt.90
Ugyanakkor többeket bátor, hősies magatartásuk és több veszélyes akció eredmé

nyes végrehajtásának elismeréséül 1939-ben előléptettek és / vagy kitüntettek:
A munkácsi orvtámadás védőjeként hősi halált halt Csapó F. József főhadnagy 

és Kontz József hadnagy a mag\?ar Felvidék visszacsatolásával kapcsolatos külön-

Mester Kálmán: 327-335. oldal.
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leges helyzetben tanúsított önfeláldozó és vitéz magatartásukért a „Magyar Érdem
rend Lovagkeresztje a hadiszalagon a kardokkal”, Rozs József és Szarka István ön
kéntes gyalogosok pedig az ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatartásukért 
„Magyar arany vitézségi érem ” kitüntetésben részesültek.9I

M* k iír .  bm r/éri v a p n írk a r  l'ÖrtÖkö,

58 . 5 8 2 . szára 

e l i u  B * v k f*-1939«

U é r  n ö k 11 r  n a  k

a caá/tyar F e lv id á k  v i s 9g a c 8&t0l& 6Jl?&l k a p c so la to s?  kU itír- 

löjRoa h e ly ze t^ b o n  a  h o n v é d  lem  t e r é n  k i f e j t e t t  eredxkSnyva

D I C S  í  S {  B I l S S t S É S U E ?  

f e je z e m  k i .
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T e k i n t e t e s

B é X y  1 S é n t í o r  Urnák 

m érnök , e . e ,  fhdp.y.

EDEtÉNY.

Bély Sándor kitüntetése

A M.Kir.Honvéd Vezérkar Főnöke Bély Sándor m érnök főhadnagyot a m.kir. 
XVII. honvéd lövészzászlóaljban a magyar Felvidék visszacsatolásával kapcsolatos 
különleges helyzetben a honvédelem terén kifejtett eredményes működéséért 
„Dicsérő Elismerés”-ben részesítette

A vállalkozás valamennyi életben maradt résztvevője, Bély Sándorék XVII. és 
Márkus Lászlóék XVIII. zászlóaljának tagjai is megkapták a ,,Felvidéki Emlékér
m et”, ezenkívül „Nemzetvédelmi Kereszt”-tel is kitüntették őket.

91 Honvédségi Közlöny: 1939. július 1-től december 31-ig. Személyes ügyek, (névsoros mutatóval) Hadtörténeti 
Intézet Könyvtára.
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A soproni harcéták története

A szabadcsapatok szervezése 1938 második felében országos méreteket öltött. A 
mozgalomba a soproni egyetemisták és a magyaróvári mezőgazdasági akadémia 
hallgatói is bekapcsolódtak. Vállalkozásuk történetét -  a szabadcsapatok történeté
nek egyedi fejezeteként -  az erdészettörténet számára is célszerű megörökíteni. Az 
események után 66 év elteltével azonban az egykori, mintegy 160 résztvevő közül 
már alig él valaki, aki erre vállalkozhatna. A még élők többsége is ma már csak az 
akció során készített fényképeit őrizgeti, de az eseményekre csak homályosan, vagy 
egyáltalán nem emlékszik. Korábban pedig a vállalkozás szigorúan titkos jellege mi
att a történet megírására egyetlen érdekelt sem vállalkozhatott, erre nem is mert vol
na vállalkozni, mert akiről a pártállam idején véletlenül kitudódott, hogy szabadcsa
patnak volt tagja, keserves meghurcoltatásnak volt kitéve.

Ma azonban ez a korlát már feloldódott, és azért vannak még, akik emlékeik alapján 
fel tudják idézni a 66 évvel ezelőtt történteket. Én akkor még csak nyolcadikos gimnazis
ta (soproni licista) voltam, szó sem lehetett arról, hogy szabadcsapatba jelentkezzem, így 
arról emlékeim sem lehetnek. Szerencsére Madas András, aki 1938/39-ben IV.éves 
erdőmémök- hallgató volt és a felvidéki akcióban résztvett, a gyermekei számára írott 
családi krónikájában ezzel kapcsolatos emlékeit is megörökítette. Szabó Károly pedig, aki 
akkor II. éves erdőmémök-hallgató volt, és ugyancsak részt vett az akcióban, 2005. év 
őszén még vállalkozott arra, hogy felelevenítse és átadja az erre vonatkozó emlékeit.92

A következőkben elsősorban az ő személyes élményeik és visszaemlékezésük, az
tán mások mozaikszerű elbeszélései és egyéb források alapján kíséreljük meg a „sop
roni harcéták” történetét megörökíteni az utókor számára:

„1938 szeptembere a szokásos beiratkozással kezdődött -  írja Madas -  , de akkor 
már nálunk is felforrósodott a levegő a németek Szudétaföldre vonatkozó követelése 
miatt. Szeptember közepe táján pedig a mi követeléseinkkel kapcsolatos huzavona és 
a csehek elutasító magatartása következtében már nyilvánvalóvá vált, hogy tenni kell 
valamit, különben a Felvidék visszacsatolásából nem lesz semmi.

Ez idő tájt nagygyűlést szerveztek a Kaszinóban. Ott voltunk valamennyien, de a 
szónokokra nemigen figyeltünk, mert szavalókórusban oly hangerővel kiabáltuk a 
„Mindent vissza! Felvidéket vissza!” jelszavakat, hogy olyat az öreg Kaszinó falai 
még nem hallottak. Néhány nappal a nagygyűlés után az egész egyetemi ifjúságot 
összehívták az Ifjúsági Körbe, s ott a Köri elnök, Juhász László bányamérnök-hall- 
gató, nem külső indíttatás, hanem -  minden bizonnyal -  az ifjúság hangulatát és 
tenniakarását látva, belső, hazafias helyzetfelismerés alapján feltette a kérdést, aka- 
runk-e, hajlandók vagyunk-e a Felvidékért harcba menni? Egy emberként felzúgott 
az egész ifjúság, hogy „Igen!” Aztán valamit alá kellett írnunk. Nem is néztük meg, 
hogy mit írunk alá, csak aláírtuk. Később tudtuk meg, hogy a szabadcsapatba való 
önkéntes belépési nyilatkozatunkat írtuk alá.”

Madas András „Feljegyzések, levelek és visszaemlékezés” című családi krónikájából „A szabadcsapat” című fe
jezet (207.-213. oldal), és Szabó Károly 2004-ben gépelt 4 oldalas visszaemlékezése. Szabó Károly 2005. ápri
lis 23-án meghalt, ez a fejezet az ő emlékét is őrzi.
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*  *  *

Ez az Ifjúsági Körben lezajlott jelenet meglepő ismétlődése az 1921.augusztus
23-án történteknek, amikor Leicht Ottó, az Ifjúsági Kör akkori elnöke, Sopronnak 
Burgenlandhoz való csatolása, és egyben a Trianon elleni lázadás jegyében a 
következő szövegű levéllel hívta össze az Ifjúsági Kör tagjait: 99A haza hív! Kényszer 
nincs. Aki teheti, önként azonnal jöjjön Sopronba!”93 E hívás következtében Trianon 
falán az első rést tulajdonképpen a győztes ágfalvai csaták eredményeként 1921. de
cember 14-én a soproni népszavazás törte át.

* * *

„Röviddel ezután egyik nap megint az Ifjúsági Körbe kellett gyülekeznünk. On
nan kimentünk a lőtérre. Mindenki leadott néhány lövést, s ez volt a katonai kikép
zésünk. Néhány nap múlva ismét behívtak bennünket a Körbe. Ott elmondták, hogy 
valószínűleg be is fognak vetni bennünket, ezért nem mehetnek el a most 
beiratkozott elsőévesek, és egy családból csak egy fiú mehet el. Emiatt például 
Madas András öccse, László nem jöhetett velünk. Az elsőévesekre vonatkozó sza
bály alól azonban voltak kivételek. Bánó István, Fessler József és még néhányan, 
akik a többi elsőéveshez képest túlkorosak voltak, betöltötték a 20. életévüket, azok 
velünk jöhettek. -  Ezen az összejövetelen aztán azt is kihirdették, hogy akik elme
hetnek, szeptember 22-én este 10 órakor gyülekezzenek az egyetemen, a Questura ut
cai oldalán, a hősi emlékműnél.94

A családokban persze az aggodalom magas fokra hágott. Madas András édesany
ja és húga is azt kérdezgette, hova visznek bennünket, miért nem hívtak be katoná
nak, ha szükség van ránk?

22-én este aztán kimentünk az egyetemre. Ott a gyülekezés után az elnök rövid 
beszédet mondott, aztán fogadalmat tettünk. Majd valami kísérteties világítás mellett 
felolvasták a jelentkezés alapján készült névsort. Úgy tűnt, hogy a II-IV. évfolyam 
minden hallgatója, a bányászok, kohászok és az erdészek, s a listázó öreg fiúk is 
mind ott voltak. Később derült csak ki, hogy Éles Lacit az édesapja otthon bezárta az 
egyik szobába, azért nem tudott eljönni. Riedl Gyula és Kőrös Gyula nem volt Sop
ronban, nem tudtak semmit az egész ügyről, ezért ők sem jöttek velünk.

A névsorolvasás után menetoszlopba soroltunk és a családtagok kíséretében elin
dultunk a GYSEV pályaudvarra. Madas Andrást édesanyján, a húgán és az öccsén kí
vül a menyasszonya is elkísérte. Juhász László, Köri elnökünk tűzérhadnagyi egyen
ruhában vezette a csapatot. Az állomáson már benn állt egy üres, személykocsikból 
álló szerelvény. Ott derült ki, hogy egy kisebb csoport „idegen” is csatlakozott hoz
zánk, akik nem voltak valami bizalomgerjesztők! Csapatparancsnokunk vitéz 
Dávidházy István őrnagy úr volt. Ő is velünk utazott. Az ő erre vonatkozó megbíza
tása -  István fiának közlése szerint -  a VKF.95 5. osztályától, vitéz Homlok Sándor 
vkf. ezredestől származott. Beszálltunk a kocsikba. Fülkés és termes kocsik voltak.

„80 eve volt a nyugat-magyarországi felkelés, az ágfalvi csaták és a soproni népszavazás. 4. oldal. Fertő- 
Hansági Nemzeti Park kiadása, Sopron, 2001.
Questura: A mai Gazdasági Főigazgatóság, a „B” épület.
VKF=vezérkari főnökség
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Mi fülkés kocsiba kerültünk. Velünk ott volt még -  
rajtunk kívül -  Hibbey Albert, Szovják Hugó, 
Oroszlány Endre és lovag Thuronyi is. Éjfélkor fel
harsant a sípszó, és mi a Himnuszt kezdtük énekel
ni. Ennek hangjára indultunk ki Sopronból. Aztán 
néhány perc múlva beleéltük magunkat az új hely
zetbe. Madas András felmászott a csomagtartóba, ott 
próbált elhelyezkedni. Hamarosan el is szenderedett.

M agyaróvár
Hajnalban korán ébredtünk. Nézegettük, vajon 

merre járunk. Amikor kiszállásra szólítottak, csodál
kozva láttuk, hogy Magyaróvárra érkeztünk. Valami 
reggelit kaptunk, aztán egy katonai raktárhoz vonul
tunk. Ott kiosztották az „egyenruhákat”. Mindannyi
an barna overált, barna svájcisapkát és derékszíját

Zászlóaljparancsnokunk, kaptunk. Az overált felhúztuk a saját ruhánkra, s ez-
vitéz Dávidházy István őrnagy úr ^  k észe n  ^  az  e g y e n ru h á s  c sa p a t E k k o r tu d m k

meg, hogy valójában önkéntes „szabadcsapat” va
gyis valamilyen félig-meddig illegális alakulat vagyunk.

Aztán rajokba osztottak bennünket. A rajparancsnokokat magunk választottuk. A 
miénk Madas András lett. A rajban, úgy emlékszem, tizenketten voltunk. A mi ra
junkban volt Csutkái Jenő, Szovják Hugó, Sümegi Ervin stb. Ezt követően kiosztot
ták a fegyvereket. Néhány raj géppuskát, a többi pedig puskát kapott. Két páncéltörőt 
is kaptunk. Mi a géppuskás rajba jelentkeztünk. Ez persze azt jelentette, hogy a me
netgyakorlaton cipelnünk kellett a géppuska egységeit. A másik géppuskás raj pa
rancsnoka az idegenek közül került ki, s az első világháborút megjárt szakaszvezető 
volt. Tőle megtudtuk, hogy őket a nyilasok toborozták. így gyanúnk beigazolódott. 
Pékek, kéményseprők, lakatosok stb. voltak közöttük. Nem értettük, hogyan kerültek 
közénk nyilaskeresztes párttagok. Ők erről nem beszéltek. Bennünket pedig különö
sebben nem érdekelt, mert soproni egyetemisták lévén, a volksbundisták és a nyila
sok ellen be voltunk oltva.

A beosztás és felszerelés után orvosi vizsgálat következett. Az orvos nem vizsgált, 
csak végigment a sorokon és mindenkitől megkérdezte, van-e valami szerzett, vagy 
régebbi betegsége, ami harc esetén problémát okozhat. Aztán elhelyeztek bennünket 
az SS-gyárépületben, aminek semmi köze nem volt a német SS Waffen-hez. Ez ha
dianyaggyárnak épült az első világháború alatt, de nem fejezték be az építését. Ha
talmas, emeletes épülettömb volt. Elveszett benne az ember. Mi az emeletre kerül
tünk. A betonpadlóra szalmát szórtak, kaptunk kenyérzsákot és pokrócot, s ezzel ké
szen volt a laktanyai szállásunk. Egy nap alatt a hadsereg részévé váltunk, illetve an
nak egy titokzatos részét alkottuk.

Az épület mellett volt egy kis tó. Jó meleg idő lévén, elrendeződés után, aki akart, 
meg is furdött benne. Fürdés után a parton Szabó Károly játékosan birkózott egyet 
Kassay Lászlóval, ő megszorította az orrát, erre Károlynak még a vére is folyt.
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Néhány nap múlva a magyaróvári 
akadémisták (kb.30 fő) is alakítottak 
egy csapatot. Még Sopronból is jött 
egy nyilas párttagokból álló csoport 
is. így az „idegenek”-kel együtt ös
szesen kb. 160-an voltunk.

A kiképzést Szentkatolnai János 
hadnagy vezette, de a nyilasok között 
voltak kiképzett tisztesek és altisztek 
is, megfelelő válogatás után ők is 
részt vettek a kiképzésben. Ezek kivá
lasztását az őrnagy úr végezte. Néha 
összegyűltünk a géppuska körül, és 
nézegettük, mit is kell vele csinálni. 

Ez volt a fegyveres kiképzés. Eles lövészet nem volt. Viszont egyszer volt egy éjsza
kai menetgyakorlat, ami több órán át tartott. Ezen Madas András menet közben el
szundított. Ez úgy derült ki, hogy amikor felriadt, a szomszédja mondta neki, hogy 
amíg szendergett, a csapat két nótát végigénekelt.

Dávidházy őrnagy urat ritkán láttuk. Rajta kívül még két tiszt volt közöttünk: Ju
hász László tartalékos tüzérhadnagy, a köri elnökünk, ő volt a századparancsnok, és 
Karácsony erdőmérnök-hallgató, a keresztnevére már nem emlékszünk. Ők mindket
ten a szervezési ügyekkel voltak elfoglalva.

Közben hallottuk, hogy szeptember 29-én a négy nagyhatalom, Anglia, 
Franciaország, Németország és Olaszország miniszterelnökei Münchenben meg
egyeztek, hogy Csehszlovákiának át kell adnia Németországnak a Szudétaföldet. 
Nem tudtuk azonban, hogy mi lesz a Felvidékkel. Ekkor került felszínre a „szabad- 
csapatok” szerepe. A minta adott volt: azt kell tenni, amit a szudétanémetek tettek; 
nyugtalanítani kell a Felvidéket, főleg a magyarlakta területeket, aztán majd csak tör
ténik valami. Ezzel kapcsolatban elterjedt az a hír, hogy rohamcsónakokban fogunk 
átkelni a Dunán, meg kell rohamoznunk a túlparti cseh erődöket, majd észak felé 
előretörni, és Szlovákiát elvágni Csehországtól. -  Ha erre sor került volna, nem so
kan maradtunk volna életben!”

Itt meg kell szakítanunk a történetet, hogy idecsatolhassunk egy kis mellékepizó
dot, mely jól szemlélteti az akkori közhangulatot és a szabadcsapatok példájának 
még a középiskolás ifjúságra is gyakorolt mozgósító hatását. Erre az epizódra Bene
dek Attila , gyémántokleveles kohómérnök, egykori „licista” (soproni Evangélikus 
Líceum tanulója), osztálytársam, majd az egyetemen is évfolyamtársam emlékezte
tett, s ennek történetét is ő mondta el. A következőkben őt idézzük96:

„Mi akkor nyolcadikos gimnazisták voltunk. A Kaszinóban tartott nagygyűlés után 
úgy éreztük, hogy mi sem maradhatunk ki a történelem sodrásából, nekünk is tennünk 
kell valamit a Felvidék visszacsatolásáért. A főiskolásokból alakult szabadcsapat, vagyis

Benedek Attila kohómérnök 2004-ben gépelt, 4 oldalas visszaemlékezése.

Szálláshelyünk a befejezetlen gyárépületben. 
Elöl fekvő: Csutkái Jenő, jobbra fekvő: Szabó 
Károly. Az álló sorban balról könyöklő: Madas 
András, mellette: Sümegi Emil. Fotó: Kassay
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a „Pozsonyi Gárda”97 ehhez jó példát és lehetőséget is kínált. Szeptember 22-i elutazá
suk aztán a Felvidék visszacsatolásában való részvételi vágyunkat elhatározássá érlelte.

Mendemondák alapján biztosra vettük, hogy a főiskolások Pozsonyba készülnek, és 
ha hozzájuk csatlakozunk, mi is részt vehetünk a koronázóváros visszafoglalását célzó 
nagyszerű vállakózásban. Arra nem is gondoltunk, hogy ebben mi lesz a mi szerepünk, 
de számoltunk a fegyveres harc lehetőségével is. Forrófejűek voltunk, nem törődtünk 
a veszélyekkel. Amikor aztán az őrnagy úr István fiától megtudtuk, hogy a Pozsonyi 
Gárda Magyaróváron állomásozik, összedugtuk a fejünket, és titokban elhatároztuk, 
hogy a következő hét végén biciklivel elmegyünk Magyaróvárra, megkeressük a sop
roni csapatot, és megkérjük az őrnagy urat, hogy csatlakozhassunk hozzájuk.

Az elhatározást aztán tett követte. Október 1-jén, szombaton korán reggel kilen
cen (Benedek Attila, Bíró Böngér, Csulak Ervin, Frühwirth Endre, Kiss László, 
Molitórisz Miklós, Molnár Gyula, Púm Gyula és Szabó Andor) összegyülekeztünk a 
város szélén, a Csorna felé kivezető út elején. Molnár Béláról tudtuk, hogy ő Csor
nán fog hozzánk csatlakozni, mert a biciklijéért haza kellett mennie a szüleihez, ket- 
ten azonban még hiányoztak. Az egyik Halász Ali volt, mert péntek délután ő is ha
zament a biciklijéért Répceszemerébe, de édesapja nem engedte visszamenni Sop
ronba. Erről értesíteni akart bennünket, de nem sikerült. A másik hiányzóról, aki 
egyik tanárunk fia volt, szintén nem tudtunk semmit.

így aztán nélkülük elindult a csapat. Csornán Molnár Béla csatlakozott hozzánk. 
Aztán még néhány megállót közbeiktatva, estefelé megérkeztünk Magyaróvárra. 
Megkerestük a Pozsonyi Gárda szálláshelyét, ahol nagy örömmel fogadtak bennün
ket. Vacsorát és szálláshelyet is kaptunk. Megvacsoráztunk, jót aludtunk, aztán va
sárnap reggel még valami egyenruhafélével is elláttak bennünket. Már az udvaron fel 
is sorakoztunk, amikor észrevettük, hogy két ismerősnek tűnő férfi közeledik felénk.

Két kedves tanárunk, Oravecz Lajos és Prőhle Jenő voltak. Átadták igazgatónk, 
Németh Sámuel józanul megfogalmazott, atyai szeretetet sugárzó, hazahívó üzene
tét. Feltehetően az a társunk, aki Halász Alin kívül nem jött el a gyülekezőre, elmond
ta tervünket édesapjának, ő bizonyára sietve értesítette igazgatónkat a történtekről, ő 
pedig két tanárunkat küldte utánunk és értünk.

Nem tehettünk mást, összecsomagoltunk, tanárainkkal együtt vonatra szálltunk és 
visszatértünk Sopronba. Hétfőn reggel aztán az igazgatói irodában kemény fejmosás
ban volt részünk. Igazgatónk megrovó szavait azonban így fejezte be: „Jól van, fiúk, 
derék gyerekek voltatok!” Kezet fogott valamennyiünkkel, s ezzel az ügy lezárult, a 
kaland véget ért, de emléke megmaradt!”

A Főiskolát ugyan már 1934-ben a budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez csatol
ták, s ezzel egyetemi rangot nyert, a soproniak azonban az akkor már „egyetemi hallgatóikat még 1938-ban, 
sőt azt követően is „főiskolás”-ként emlegették. A „Pozsonyi Gárda” elnevezést valószínűleg licisták találtak ki. 
Ehhez -  feltehetően -  az a történet szolgáltatott alapot, amit Dávidházy őrnagy úr István fia mesélt el licista ba
rátainak. Eszerint a főiskolás szabadcsapat megalakulása után Albrecht királyi herceg, aki ugyanannak a sopro
ni gyalogezrednek, melyben Dávidházy őrnagy úr is szolgált, egy másik zászlóalj parancsnoka volt, rá akarta be
szélni az őrnagy urat, hogy a rábízott főiskolás zászlóaljjal csatlakozzék az ő zászlóaljához, és ketten együtt raj
taütésszerű támadással foglalják el Pozsonyt. Albrecht herceget, amikor ez az ötlete kitudódott, átvezényelték a 
dandártörzsbe, így terve kútba esett, (v.ö.: SSz. 48 (1994) 64-68.)
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Vitkán
Madas András és Szabó Károly visszaemlékezésében a licisták látogatásáról nem 

esik szó. Nem is találkoztak velük. Az ő történetük azzal folytatódik, hogy: „Októ
ber első napjaiban (feltehetően a licisták Sopronba való visszautazását követő napon) 
letettük a honvédesküt. Ezzel megalakult a m.kir.VI. honvéd lövészzászlóalj, és mi 
annak tagjai lettünk. Ekkor kihirdették, hogy az eskü letétele most már szigorú titok
tartásra kötelez, senkinek semmi velünk történt eseményről nem szabad, sőt tilos be
szélnünk.

Ezután rövidesen ismét bevago- 
níroztak bennünket, megint isme
retlen úticéllal. Itt már nem sze
mélykocsikba, hanem vagonokba 
kellett beszállnunk. Egyszer csak 
Budapestre érkeztünk. Kiszállási 
engedélyt nem kaptunk, pedig a 
szerelvény több órán át egy mellék- 
vágányon állt. Pestről kelet felé 
utaztunk, aztán Vásárosnaménybe 
érkeztünk. Ott kiszálltunk a vago
nokból és gyalogosan a mintegy 
3-5 km-re levő Vitka községbe 
mentünk.

Ott rajonként elszállásoltak ben
nünket, általában elhagyott, üres lakó- és gazdasági épületekbe. Mi szerencsére egy 
zsidó boltos jó állapotban levő, padlóburkolatú, többszobás, üres házában kaptunk el
helyezést, mivel a boltos az üldöztetés elől már korábban elmenekült. Hálóhelyünk 
itt is a padlóra szórt szalma volt. Ellátásunk, élelmezésünk Óváron és itt is nagyon jó 
volt. Kitűnő székelygulyásokat kaptunk, korlátlan repetával. Mindannyian jócskán 
meg is híztunk.

Humoros eseteink is voltak. Rövidesen Vitkára érkezésünk után Szabó Károly 
bejelentette, hogy közeledik a névnapja, s ez alkalomból jó lenne tortát ennünk. A 
raj természetesen örült a javaslatnak. Károly azonban közölte, hogy a torta megvá
sárlásához neki megvan a pénze, de gyalogolni nem szeret. Ezért tortát csak akkor 
ehetünk, ha valaki vállalkozik arra, hogy a vásárosnaményi cukrászdából elhozza 
a tortát. Szovják Hugó és Sümegi Ervin vállalták, hogy futva meghozzák. A távol
ság oda-vissza kb. 8-10 km volt. Megjött a torta. Jóízűen megettük, még némi itó- 
ka is volt hozzá.

Még egy nevetséges esetünk volt:
Egyik társunkat elneveztük Pompeji katonának. A kiképzés során hallottuk, hogy 

az őrségbe állított katona a posztját leváltásáig el nem hagyhatja. Ennek a társunknak 
őrségben sürgős szükséglete támadt. Mivel azonban helyét nem hagyhatta el, szük
ségletét állva, a nadrágjába végezte el. Ezért lett „Pompeji katona”

Az ilyen tréfás eseteink mellett jó menetgyakorlataink is voltak. Ehhez kapcsoló
dó kedves emlék az a nóta, amit a menetgyakorlatokon szoktunk énekelni:

Indulás Vitkára.
Álló sorban középen: Hibbey Albert, mellette balról 

Kassay László, jobbról: Oroszlány Endre. Fotó: Kassay
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Holdvilágos az éjszaka, menetel a magyar baka,
Hajlik a föld alatta.
Nem messze van ide hozzánk a kanyargó Nyitra vize 
Eljutunk mi odáig.
Megsiratja, meg is bánja az a gaz cselák,
Nem hiába vár reánk egy kökényszemű lány.
Holdvilágos az éjszaka, menetel a magyar baka,
Hajlik a föld alatta.

A menetgyakorlatok mellett itt éleslőgyakorlat is volt. Ez abból állt, hogy a gép
puskát a körletünktől nem messze levő Kraszna folyó magas partján állítottuk fel, s 
a közeli földről gyűjtött sütőtököket dobáltuk és géppuskával szétlőttük.

Teltek-múltak a napok. Aztán jöttek a hírek. Megtudtuk, hogy Vásárosnaményban 
egy másik, nagyobb létszámú önkéntes csapat is van. A híreket általában onnan hoz
ták. Többek között az a hír járta, hogy át kell törnünk Lengyelországba, és létre kell 
hoznunk a közös lengyel-magyar határt.

Október közepe táján és azt követően sok olyan hír látott napvilágot, hogy 
Ruszinszkóban nagy a nyugtalanság, a községeket és városokat ismeretlen forrásból 
származó, magyar és ruszin nyelven 
írt röpcédulákkal árasztják el, ezek
ben felkelésre és szabotázsra lázítják 
a lakosságot. Jött olyan hír is, hogy a 
röpcédulákat terjesztő és lázító ma
gyar szabadcsapatok garázdálkodá
sát a csehek megszüntették, a hatá
ron átment fegyveres önkénteseket 
elfogták és a hírhedt illavai börtönbe 
szállították. Egy ilyen fogolynak a 
beszédét hallottuk is a rádióban. El
mondta saját történetét, és igyekezett 
mindenkit lebeszélni arról, hogy 
fegyveres akcióban részt vegyen.

Német híradásra hivatkozva azt 
is hallottuk, hogy Ruszinföldön súlyos összetűzések vannak a cseh katonaság és a la
kosság között, a helyzet már-már polgárháborúra hasonlít. Özönlenek magyar terü
letre a ruszinszkói menekültek, valamit tennünk kellene az ottani magyarok érdeké
ben. Annak is hírét vettük, hogy egyeseket közülünk is át fognak vezényelni a hatá
ron, hogy ott robbantásokat, bizonyos akciókat hajtsunk végre. Ezt azonban szigorú
an titokban kell tartani, beszélni az ilyen akciókról semmiképpen nem szabad.

A mi zászlóaljunkból akcióra soha senkit nem vezényeltek. Közülünk akcióban csak 
azok vettek részt, akik azt önként vállalták és nagykorúak voltak, elmúltak 24 évesek. 
Egyik nap aztán megjelent nálunk Szathmáry Király Ádám, akiről tudtuk, hogy listázó 
erdőmémök-hallgató. Az ő csapatuk Vásárosnaményban volt elszállásolva. Észrevettük, 
hogy ő nagy titokban beszélgetett idősebb társainkkal. De ők a beszélgetésről semmit sem

Lőgyakorlatra felkészülve.
Álló sorban balról a harmadik: Sitkey János, a térdelő 
sorban áll: Bánó István, a jobb szélen: Kassay László. 

Fotó: Kassay
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árultak el. Egyik éjjel aztán arra ébredtünk, hogy kö
zülünk egyeseket keltegetnek. Ők készülődtek és el
mentek. Reggelre se hírük, se hamvuk nem volt. Köz
tük volt valamennyi idősebb bányász, Binder Béla, 
Rosta Ferenc, Dunkel Kornél, Apostol Tamás és 
Burghardt Zoltán. De erdészek is mentek velük néhá- 
nyan, így például Páris János és Iby (Pankotai) Gábor, 
talán Csutkái Jenő is. Ahogy elmentek, el is váltak 
tőlünk, valószínűleg csatlakoztak Szathmáryékhoz. 
Azután már nem is igen találkoztunk velük.

Akcióikról soha nem beszéltek, így azokról sem
mit sem tudtunk. Azt is csak véletlenül ejtették el, 
hogy egyik alkalommal az akcióról visszafelé jövet 
felmásztak egy betonerőd tetejére, s az ezzel oko
zott zajra az erődben fények gyúltak ki, de aztán 
minden elcsendesedett, és gond nélkül vissza tudtak 

jönni a határon át. Páris János is csak itthon, Sopronban mesélte el, hogy az egyik 
robbantásos akció során légnyomást kapott és bizonyára ez okozta a rossz hallását.”

A valóság csak e beszámolóval kapcsolatos kutatás során a „Ruszinszkó ellen 
végrehajtott cselekményekkel foglalkozó VKF jelentés” mellékleteiből derült ki98, 
hogy ti. Binder Béla, Rosta Ferenc, Dunkel Kornél bányamérnök-hallgatók és Páris 
János erdőmérnök-hallgató alkották azt a csapatot, amely Szathmáry Király Ádám 
vezetésével több sikeres akciót hajtott végre:

-  már a vásárosnaményi 8. és 9. járőrök által október 9-én éjfélkor végrehajtott 
vasútrobbantásokban is részt vett Binder Béla, Dunkel Kornél és Rosta Ferenc,

-  október 11-én a beregszászi vasútállomás felrobbantására indult vállalkozás
ban Binder Béla, Dunkel Kornél és Rosta Ferenc,

-  novem beri5 -16-án a turjavölgyi vasútvonal megszakítását célzó robbantási 
akcióban Dunkel Kornél és Rosta Ferenc, majd

-  november 19-20-án a cigányosi, propaganda célú vállalkozásban Binder Béla 
és Páris János, végül

-  november 20-21-én a Szvoboda község feletti vasúti áteresz felrobbantását 
célzó akcióban Dunkel Kornél és Rosta Ferenc vett részt.

„Október vége felé, amikor már nyilvánvaló volt, hogy a Felvidék egy részét bé
kés úton vissza fogjuk kapni, azt az értesítést kaptuk, hogy egy magas rangú katonai 
személyiség fogja csapatunkat megszemlélni. Meg is jött, csizmában, lóháton. Igen te
kintélyes külsejű, harciasnak tűnő alezredes volt. Mi a Krasznához vezető út mellett, 
a füves réten sorakoztunk fel a szemlére. Akkor láttuk csak, hogy milyen sokan va
gyunk. Az alezredes -  emlékezetünk szerint -  a következő beszédet intézte hozzánk:

„A nevem Takács alezredes. A lövészezred parancsnoka vagyok. Az első világhá
borúból mint főhadnagy jöttem haza egy géppuskás századdal, beolajozott, 10 gép-

HIL Összefoglalás a Ruszinszkó ellen végrehajtott cselekményekről. Melléklet: Rövid vállalkozásokban 
résztvcttek névsora.
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puskával, fegyelmezett legénységgel. 
Ha a vörösök szét nem züllesztik a 
hadsereget, meg tudtuk volna védeni 
Magyarország régi határait. De ta
nultunk belőle, most viszszakapjuk 
egy részét a Felvidéknek, mert saj
nos békés úton kerül vissza ez a ki
sebb rész, nem fegyverrel, de addig 
nem nyugszunk, míg az elveszett te
rületeket vissza nem szerezzük mara
déktalanul. A közeljövőben önök is 
bevetésre kerülnek, és akkor látszik 
majd meg, hogy milyen hű hazafiak, 

mennyire képesek harcolni, szenvedni, és ha kell meghalni is a szabad magyar hazá
ért. Most befogunk vonulni Kassára, de nem tesszük le a fegyvert, hanem Kassáról 
levonulunk Szegedre és a börtönből kiszabadítjuk vezérünket, Szálasi Ferencet! ”

Elhűlt bennünk a vér. Hiszen ez nyílt lázítás a Kományzó Úr ellen, akire esküt tet
tünk! A beszédet fagyos csend fogadta. Nyilvánvaló volt, hogy Takács alezredes nem 
erre várt. Utána Dávidházy őrnagy úr mondott pár szót, amelyből kiérződött, hogy az 
eskünkhöz tartjuk magunkat.

Lassan kezdett kirajzolódni bennünk a kép. A Felvidék visszaszerzésével kapcso
latos, a kormány által is elfogadott akciót fel akarták használni a hadseregben már 
jelenlévő nyilas tisztek és a nyilaskeresztes párt arra, hogy fegyveres alakulatokat 
szervezzenek, és egy esetleges puccsal megszerezzék a hatalmat. Nyilvánvalóan 
ezért adta ki a nyilaskeresztes párt tagjainak, hogy jelentkezzenek a szabadcsapatok
ba, készen további akciókra. Takács alezredes biztosan nem is gondolt arra, hogy itt 
van egy olyan alakulat, amely hű a Kormányzóhoz, és szemben áll a nyilaskeresztes 
mozgalommal. Ezért mert az egész zászlóalj előtt Horthy ellen lázítani.

Az ügy azért közöttünk nem keltett különösebb figyelmet, annál is inkább, mert már 
egyre nagyobb izgalommal vártuk, hogy mikor lesz végre, és mi lesz a döntés a Felvidék 
ügyében. Néhány nap múlva, november 2-án aztán megtudtuk, hogy véget ért a bécsi kül
ügyminiszteri konferencia, és megszületett a döntés, mely szerint az új határ Pozsony 
alatt kezdődik, majd északra Nyitra alatt húzódik, innen tovább keletre, majd Kassától 
észak felé halad és magába foglalja Ungvárt, Munkácsot és Beregszászt is. Nagy volt az 
öröm, de azért többre számítottunk. Csak a magyarlakta területeket csatolták vissza.

Ez idő tájt hallottuk azt a hírt, hogy a kormány tárgyalt a lövészzászlóaljak 
helyzetéről, és elhatározták, hogy ilyen nagy létszámú, egyetemistákból álló alakula
tot nem szabad harcba küldeni.

Közben zászlóaljunk egy részét, elsősorban az idősebbeket, így például Iby 
(Pankotai) Gábort és Hibbey Albertet is a kézsérülése miatt, már korábban, október 
végén leszerelték.

A bécsi döntés után bennünket még nem szereltek le, de parancsot kaptunk, hogy 
készülődjünk, mert hamarosan indulunk. November 5-én be is vagoníroztunk, és el
indultunk vissza, nyugat felé.

Menetgyakorlat Vitkán: Milyen sokan vagyunk. 
Fotó: Kassay
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Irány Somorja
Budapesten áthaladtunk, és 6-án délelőtt Horthy ünnepélyes bevonulása alkalmá

val, Komáromba érkeztünk. Láttuk a túloldalon, a nagytemplom tornyán a nemzeti
színű zászlót. Azt hittük, hogy mi is a bevonulok között leszünk, de nem így történt.

Néhány órai várakozás után továbbindultunk Győrbe, majd tovább Magyaróvár
ra. Ott kiszálltunk a vagonokból, és rövid pihenő után gyalogmenetben elindultunk 
Halásziba. Ott besoroltunk a Csallóközbe bevonuló soproni 7. gyalogdandár kötelé
kébe, és lövészegyenruhánk kiegészítéseként kaptunk egy nemzetiszínű karszalagot, 
majd továbbindultunk.

Doborgaz-szigetnél az e célra épített pontonhídon átmentünk a Dunán, és novem
ber 6-án délután a gyalogdandár kötelékében részt vettünk a somorjai 
bevonulásban.Ott nagy örömmel és lelkesedéssel fogadtak bennünket. A főtéren 
nagy díszlépést vágtunk ki Dávidházy őrnagy úr előtt. Aztán elszállásoltunk. Köz
épületekben helyeztek el bennünket, az eddigiekhez hasonlóan padlón és szalmán. 
Szálláshelyünk és élelmezésünk itt még jobb volt, mint az előző helyeken. Néha itt 
is voltak menetgyakorlatok, de itt már szabadabban mozoghattunk.

Egyszer csak elterjedt a hír, hogy a katonaság bált fog rendezni a bevonulás meg
ünneplésére. Mondtuk is az ottani lányoknak, akiket az üzletekben, vásárlás közben is
mertünk meg, hogy őket is meghívjuk, majd jót fogunk mulatni. Néhány nap múlva 
azonban kiszivárgott a hír, hogy a bált nem a falu népének és a katonaságnak, hanem a 
tisztikar a környék előkelőségeinek fogja rendezni. Fel voltunk háborodva, hogy ami
kor a helybeli magyarokkal egy kicsit össze akarunk ismerkedni és barátkozni, akkor 
már nem vagyunk elég előkelőek?! Dávidházy őrnagy úr is fel volt háborodva, hogy 
minket nem hívtak meg. Meg is mondta, hogy ő sem fog elmenni az emberei nélkül. 
Végül is elrendeződött a dolog, mert a lakosság is kívánta a mulatságot. így aztán lett 
egy bál az előkelőségek számára, amelyre hat fiút közülünk is meghívtak, és lett egy 
mulatság a helybeliek, a lövészzászlóalj tagjai és a katonaság számára.

A bálon a tisztek atillában, a hölgyek díszmagyarban voltak. A zenét a katonaze
nekar szolgáltatta. Játszottak keringőket, slágereket. Igen gazdag büfé is volt. Ott 
volt a soproni helyőrség parancsnokának, Zalai tábornoknak a lánya is, őt táncoltat
tuk hatan, felváltva, folyamatosan. Ott volt Temesvári Milán altábornagy, hadtestpa
rancsnok is. Ő elbeszélgetett velünk, mondván: „Fiúk, m ost leszereltek, de remélem, 
ha újra szükség lesz rátok, m egint jö t tö k ? ! ” „Igen” feleltünk egybehangzóan.

A mulatságot a helyi iskola nagy tornatermében, egyéb helyiségeiben és az udva
ron rendezték. A helyiségeket mi díszítettük fel. Az ehhez szükséges anyagot a hely
beli üzletek adták. Színes világítás is volt, néhány diszkrét kis zuggal. Sokat táncol
tunk. Jól sikerült, kedves, emlékezetes mulatság volt.

Vissza Sopronba
A bál és a mulatság után még egy ideig Somorján voltunk. Aztán november 22- 

én -  a lakosság sűrű búcsúintegetése és a lányok kíséretében -  útnak indultunk, visz- 
sza azon az úton, amelyiken jöttünk. Magyaróváron leszereltünk, és november 23-án 
késő este megérkeztünk Sopronba. Nagy tömeg várt az állomáson. Tapssal és sok vi
rággal fogadtak bennünket. Örömteli visszaérkezés volt.
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Azok, akik már korábban, még Vitkán leszereltek, itthon már mindent elmeséltek, 
így nekünk nem sok mesélnivalónk maradt. Inkább ők fogadtak minket új történetek
kel, mert például Iby Gábor már az esküvőjét is megtartotta. Binder Béla és Rosta 
Ferenc novemberi utolsó vállalkozásuk után valószínűleg szintén leszereltek, és már 
korábban hazaérkeztek, mint mi. így ők voltak Iby Gábor esküvői tanúi.

Kissé lehangoló mellékzöngéje volt hazaérkezésünknek, hogy a ránk várakozó 
családtagoktól megtudtuk, hogy az egyetem 1938/39. évi tanévnyitó ünnepélyét már 
hazaérkezésünk előtt 10 nappal, november 13-án megtartották, tulajdonképpen a már 
korábban hazaérkezettek fogadására. így mi Wálder József, az akkori rektor ünnepi 
beszédének lényegi mondanivalóját, mely valamennyi harcétának szólt, nem hallhat
tuk, csak a Soproni Hírlap november 15-i számában olvashattuk: ,,Megnyitó beszé
dében Wálder József ezévi rektor hangsúlyozta azt az örvendetes tényt, hogy az ifjú
ság nagy számban tett eleget hazafias kötelességének. Ennek az évszázados Alma 
Maternek a diákjai mindig ott sorakoztak a zászlók alatt, ha a haza hívta őket. Eh
hez a hazajias tradícióhoz a mostani hallgatók is hűek maradtak. Ennek a lángoló 
hazaszeretetnek különös jelentősége van itt a magyarság határánál ”

Sopron közönségének rólunk szóló megemlékezését azonban a Soproni Hírlap 
november 25-i számában már örömmel olvashattuk: „A hazatért soproni lövészeket 
meleg szeretettel fogadta a város hazafias közönsége. A soproni lövész század, mint 
ismeretes, részt kért abból a munkából, mely az elmúlt hetekben az életerős, megal
kuvást nem ismerő magyar ifjúság számára adódott. Feladatuk elvégzése után a sop
roni lövészek szerdán este különvonaton tértek vissza az ősi városba. Az állomás 
előtti téren összegyűlt közönség szűnni nem akaró éljenzéssel, és virágesővel fogad
ta azokat a soproni jiúkat, akik nagyidőben tanúsítottak készséget arra, hogy a nem
zetért készek életüket is feláldozni. ”

Hazaérkezésünk örömére a híres HISZ cukrászda kihirdette, hogy a hős harcétá- 
kat megvendégelik, csak ne egyszerre jöjjenek. A szíves vendéglátást néhányan 
igénybe is vették.

Amikor aztán az egyetemen visszaültünk a padokba, még a „harcéták” dicsfény
ét éreztük a fejünk körül. Csakhamar rádöbbentünk azonban arra, hogy a félévi 
előadások rövidesen befejeződnek, és elkezdődik a vizsgahónap. Mivel azonban mi 
az előadásokon nem vettünk részt, nagyon nehéz lesz a vizsgákat letennünk.

Néhány nap múlva azonban a hirdetőtáblán megjelent a közlemény, hogy a val- 
lás- és közoktatásügyi miniszter (gróf Teleki Pál) 28.982/1938.IV.számú rendelete ér
telmében:

„Mindazoknak az egyetemi hallgatóknak, akik igazolt katonai szolgálatuk (va
gyis a lövészzászlóaljakban való részvételük) miatt nem tudtak az I. félévi tanul
mányi kötelezettségüknek eleget tenni, az 1938/39. tanév I. féléve szabályszerű félév
ként beszámítandó, ha az 1939. január 2-től február 11-ig az egyetemek karain szer
vezett pótfélévi tanfolyamon részt vesznek. Az évfolyamonként szemezett pótfélévi 
tanfolyamon a tanárok összevontan előadják az I. félév tananyagát és megtartják a 
szükséges mértékben a kapcsolatos gyakorlatokat.... A félévi tandíjak és a mellékdí
jak csak egyszer fizetendők. Ezért azok a hallgatók, akik jelen tanév I. félévére szóló 
díjakat befizetik, a pótfélévre díjakat nem tartoznak bejizetni. Azok a hallgatók pedig,
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akik csak a pótfélévre iratkoznak be, a félévi díjakat tartoznak befizetni. A pótfélévi 
tanfolyamra a beiratkozások határideje: 1939. évi január 2-7. Az előadások kezdete 
pedig: január 9-e.... A kötelező vizsgaidőnek a katonai szolgálat okából való kény
szerű elmulasztása miatt a vizsgázót hátrány nem érheti. ”"

Ez a közlemény nagy megkönnyebbülést jelentett mindannyiunk számára. Az en
gedélyezett pótfélév alatt a vizsgákra nyugodtan felkészülhettünk, és az I. félévet 
eredményesen, jól tudtuk lezárni.”

A pótfélévre az egyetemi főkönyvek tanúsága szerint összesen 71 hallgató, 39 
erdőmémök-, 17 bányamérnök- és 15 kohómémök-hallgató iratkozott be, közülük ös
szesen 15 elsőéves, 23 másodéves, 19 harmadéves és 20 negyedéves volt. Ezek szerint 
a „harcéták” legalább 71-en, de ennél feltétlenül többen voltak, mert például az idősebb, 
listázó hallgatók, többek között Binder Béla, Dunkel Kornél, Páris János, Rosta Ferenc 
a pótfélévre biztosan nem iratkoztak be. Ez adatok alapján nyilvánvaló, hogy az akció
ban való részvétel kizáró feltétele nem az volt, hogy a jelentkező ne elsőéves, hanem 
legalább 20 éves legyen, különben a csapatnak nem lehetett volna 15 elsőéves tagja.

A pótfélévet szabályozó 28.982/1938.IV.számú VKM. rendelet nemcsak a sopro
ni, hanem a katonai szolgálatra bevonult valamennyi egyetemi hallgató tanulmányi 
kevezményeire vonatkozott. Ez viszont egyértelműen arra utal, hogy a szabadcsapat
okba sok más egyetemről is jelentkeztek hallgatók.

A történet záróakkordjaként a csapat, 
vagyis a M.Kir. VI. Honvéd Lövész zász
lóalj minden tagja 1939-ben megkapta a 
„Felvidéki Emlékérmet” és a „Nemzetvé
delmi Keresztet”100. Ezenkívül a Vitka- 
Vásárosnaményból kiinduló vállalkozá
sokban való részvételükért és bátor helyál
lásukért, illetve

a magyar Felvidék visszacsatolásával 
kapcsolatos különleges helyzetben tanúsí
tott önfeláldozó és vitéz magatartásáért 
Szatmáry-Király Ádám hadnagy „Ma
gyar Érdemrend Lovagkeresztje a hadisza
lagon a kardokkal ”, Bély Sándor Nemzetvédelmi Kereszt-jének elő- 

az ellenséggel szemben tanúsított vitéz és hátlapja. Forrás: Beély Miklós fotómásolata 
magatartásáért Binder Béla, Dunkel
Kornél és Páris János önkéntesek „Magyar kis ezüst vitézségi érem ”

a Felvidék visszacsatolása alkalmával különleges beosztásban teljesített kitűnő és ér
tékes szolgálatáért Rosta Ferenc önkéntes „Magyar bronz érdemérem a hadiszalagon ”

99 Nyugat-Magyarországi Egyetem Levéltára, Mastalímé dr. Zádor Márta könyvtári és levéltári főigazgató 
15/41/2004. számú közlése a szerző részére.
Felvidéki Emlékérem: Vörös-kék csíkos szalagon függő bronzérem. Előlapján PRO PATRIA ET LIBERTATE 
köriratban II. Rákóczi Ferenc mellképe. Hátlapján „A Magyar Felvidék felszabadulásának emlékére” Nemzet- 
védelmi Kereszt: Keskeny fehér csíkos selyem szalagon függő oxidált ezüstkereszt. Középpajzsát a koronával 
fedett magyar királyi címer képezi, hátoldalának középpajzsán A HAZÁÉRT 1940 felirat olvasható.
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csapatparancsnokuk, vitéz Dávidházy István őrnagy pedig Kárpátalja vissza
foglalása alkalmával a hadműveletek végrehajtásánál teljesített eredményes közre
működéséért „Dicsérő Elismerés a hadiszalagon, a kardok egyidejű adományozása 
mellett ” kitüntetésben részesült.101

Ezzel tulajdonképpen be lehetne fejezni a M.Kir. VI. Lövészzászlóalj, vagyis a 
„soproni harcéták” történetét. Van azonban a történetnek még egy fontos, meghatá
rozó kísérő eleme, amiről Madas András édesanyja csak a csapat hazaérkezése után 
tudott beszámolni.

Elbeszélése szerint a csapat szeptember 22-i elutazása után Sopronban zavaros 
kósza hírek terjedtek el: Az egyetemistákat illegális szabadcsapatokba vitték, melyek 
nem tartoznak a honvédség kötelékébe, ezért a fiúk nagyon veszélyes helyzetbe ke
rülhetnek!

Ezek a hírek Madas András édesanyját növekvő aggodalommal töltötték el. Ezért 
már a csapat elutazását követő napon levelet írt gróf Teleki Pál, akkori vallás-és köz- 
oktatásügyi miniszternek, s abban felvilágosítást és segítséget kért fia és a többi sop
roni egyetemista sorsának, helyzetének tisztázására vonatkozóan.

Leveleiről nem szokott másolatot készíteni, de a Telekinek írott levélre -  édesany
ja elmondása alapján -  Madas András jól emlékezett. Eszerint102:

„Főméltóságú Miniszter Úr! Kegyelmes Uram!
Segítségét kérem abban az ügyben, ami a soproni Egyetem hallgatóival az el

múlt napokban történt. Az Ifjúsági Körben összehívták a diákságot és felszó líto t
ták őket, hogy jelentkezzen mindenki, aki a Felvidéket vissza akarja foglalni. M in
denki jelentkezett és mindenkivel aláírattak valami papírt, majd közölték, hogy éj
félkor mindenki legyen a GYSEVpályaudvaron, jó  bakancsban és meleg ruhában. 
A pályaudvaron egy üres vonat várt rájuk, abba beszálltak és egy őrnagy vezeté
se alatt elindultak.

Azóta tele vagyunk aggodalommal. A kósza hírek szerint valamilyen illegális ala
kulatba, „szabadcsapat”-ba vitték őket, nem is tartoznak a honvédséghez, ismeretlen 
céllal, civil ruhában akarják felhasználni őket.

Kegyelmes Uram!
Hazáját szerető magyar anya vagyok, özvegyen nevelem két fiamat, mindkettő a 

soproni Egyetem hallgatója. Ha a haza hívja őket, megértem, imádkozom értük. De 
a haza védelme a honvédség feladata! Öltöztessék őket honvéd egyenruhába, tartoz
zanak a honvédség szervezetébe, tegyenek honvédesküt, képezzék ki, és ne civil ruhá
ban, ismeretlen szervezetben, ismeretlen célra használják fe l  őket.

Bízom Miniszter Úrban, mint az ifjúság nagy barátjában.

Őszinte tisztelettel:
özv. Muck András né ”

ld. a 91. jegyzetet.
Madas András gépelt visszaemlékezése. Kézirat a szerző birtokában.
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A szabadcsapatoknak a HM vezérkari főnöksége által vezényelt szervezéséről 
Imrédy, az akkori miniszterelnök, aki 1938. május 14-én alakított kormányt, bizo
nyára tudott, a kormányt azonban erről -  feltehetően -  nem tájékoztatta. Ennélfog
va Teleki az ügyről, és főleg arról, hogy a szabadcsapatokba egyetemi hallgatókat 
is tömegesen bevontak, semmit sem tudott. Ezért özv. Muck Andrásné levele na
gyon meglephette. A levélre ő gyakorlatilag azonnal válaszolt, és -  minden bizon
nyal -  megtette a szükséges intézkedéseket is. A honvédelmi miniszternél valószí
nűleg tiltakozott az egyetemistáknak ilyen illegális alakulatokba történő bekapcso
lása ellen, és intézkedést kért azok alakulatainak honvédségi szervezetté történő át
alakítására.

Minden bizonnyal ennek tulajdonítható a honvéd vezérkar főnökének 
83.260/1938. számú, a honvédelmi miniszter rendeletére kiadott leirata is , melynek 
alapján az önkéntes lövészalakulatok honvéd csapatokká alakultak át.

Teleki válasza, melynek eredetijét a család megőrizte, a következő volt103:

Nagyságos Asszony!

Hozzám intézett levelére válaszolva értesítem, 
hogy megértem anyai aggód sát és ilyen értelemben igyek
szem eljárni. - A magara részér "1 ebben az irányban meg
nyugtatást is ryertem.

Őszinte tisztelettel:

//

Nagyságos
özv. Muck Andrásné úrasszonynak,

Sopron.

1115 Teleki levelének eredeti példánya Madas András birtokában.
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Teleki intervenciója alapján Homlok Sándor vezérkari ezredes, akinek a felügye
lete alatt folyt a szabadcsapatok szervezése, Muck Andrásnénak Teleki által átküldött 
levelére szintén azonnal válaszolt. A család ennek eredetijét is megőrizte104:

I t . k l r ,  honvéd l S v é s a e a r e d ,

18. ,........................................ azám.

L e p .1930.

N agyságos

Ö8V. M u c k  A n d r á s á é  

ú r n ő n e k ,

S u d a té t é n y .19 38 . s z é p  t . 29 . — 3... ..—

Bxmyadi J á n o s  u  35 .

l e v e l é r e  é r t e s í t e n i , h o g y  a  t u d a k o l t  szesaólyek a. a .  

k i r . V I .h o n v é d l ö v é e z s á s z l ó a l J  á l lo m án y áb a  Ö nkén tes  j e l e n t k e z é s  a l a p j á n  f e l 

v é t e t t e k .B e v e z e t t e k :  a  honvédé sk-Ut l e t e t t é k  éa  íg y  j e l e n l e g  a m . k l r . h e n v é d -  

tség t e l j e s j o g ’'* én — ——— «

É r t e  e i  t m a , hogy a  m .k i r .h o n v é d  ség  a z a b a d o a a p a to k a t  

nea a l a k í t o t t  éa  Íg y  ag g o d a l* n .  t e l j e s e n  f e l e s l e g e s .

Homlok Sándor levelének az az állítása, hogy a lövészzászlóaljakba felvettek a le
vél keltezésének dátuma, vagyis 1938. szeptember 29-e előtt letették a honvédesküt, 
nem felelhet meg a valóságnak. Az önkéntes zászlóaljaknak honvédcsapatokká 
történő átalakulására vonatkozó rendelkezést ugyanis Homlok Sándor ugyan szep
tember 27-én írta alá, de abban az átalakulás végrehajtására vonatkozólag határidőt 
nem, csak annak szeptember 28-ával történő megkezdését írta elő. A rendelkezésről 
a Romhánynál állomásozó alakulatok október 1-jén értesültek. Náluk az átalakulás 
folyamata, az eskütétel előkészítése csak ekkor kezdődhetett, s az eskütételre csak 
október 2-án kerülhetett sor. Nagyon valószínű, hogy Magyaróvárait, a VI. lövész-

104 Homlok Sándor levelének eredeti példánya Madas András birtokában.
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zászlóaljnál, vagyis a „soproni harcéták”-nál ugyanez a folyamat játszódott le, s 
Madas András és Szabó Károly emlékezetének megfelelően ők is október első nap
jaiban tették le az esküt.

A lövészalakulatoknak honvédcsapatokká történő átalakítására vonatkozó rendel
kezés szeptember 27-i keltezése alapján ugyancsak nagyon valószínűnek tűnik, hogy 
e rendelkezés kiadását is Madas András édesanyjának Telekihez írott levele, és Tele
ki intervenciója váltotta ki. Homlok Sándor levelének záró mondata sem felel meg a 
valóságnak, hiszen a szabadcsapatok toborzása Homlok Sándor vezénylete alatt 
folyt, de ezt nyíltan nem ismerhették el. Feltehetően Madas András édesanyja leve
lével elindított folyamatnak volt a következménye az is, hogy október 10-én Homlok 
Sándor leállította három lövészzászlóaljnak a 381.009/8. hadm. V. vkf. 38.sz. parancs 
alapján vitéz Haynal alajos vezérkari alezredes vezetésével Beregszász megtámadá
sába tervezett bevetését.105

Márkus Lászlónak a felvidéki szabadcsapatok történetében említett, a XVIII. 
lövészzászlóaljnak Kisvárdáról Tarpára történt vezénylésére és az ott történtekre 
vonatkozó visszaemlékezése alapján nagy a valószínűsége annak, hogy ez a dön
tés közvetlenül Márkus Lászlóék XVIII., Bély Sándorék XVII. és a soproni harc
éták VI.zászlóalját érintette. Márkus Lászlóék zászlóalját ugyanis október 3-án 
Kisvárdára vezényelték, hogy ott meghallgassák Haynal alezredes ünnepi beszé
dét, melyben „bátor, kitartó harcra” buzdította őket. Az ünnepség után néhány 
nappal meglepetésszerűen Tarpára irányították őket, s oda október 9-én, azon a 
napon kellett megérkezniük, amikorra a Haynal-akció időzítve volt. Tarpán az ot
taniak beszédéből értesültek arról, hogy bevetés következik, és ők is bevetésre ke
rülnek. Bély Sándorék ugyanebben az időben szintén Tarpán voltak. Nagyon va
lószínű, hogy őket is azért vezényelték oda, mert a Haynal-akció keretében be 
akarták vetni őket. A soproni harcéták ez idő tájt ugyan Vitkán táboroztak, de a 
szemlét tartó Takács alezredes beszéde alapján szintén valószínűsíthető, hogy az 
akcióban őket is számításba vették. így az akciónak Madas András édesanyja le
velével elindított folyamat eredményeként történt leállítása mindhárom zászlóalj 
számára sorsdöntő volt.

Ezzel függhet össze az a hír is, amit a csapat Vitkán tartózkodásának utolsó nap
jaiban hallottak, hogy ti. a kormány határozata értelmében nagyszámú egyetemisták
ból álló alakulatokat nem szabad harcba küldeni. Utólag az is valószínű lehet, hogy 
a pótfélév engedélyezésére vonatkozó rendeletet Teleki azért adta ki, mert emléke
zett özv. Muck Andrásné levelére, s a soproni egyetemisták vállalkozására, és azokat
-  a levél hatása alatt -  hazafias vállalkozásuk hátrányos következményeitől is meg 
akarta óvni.

E folyamat valószínűségét a szabadcsapatok történetének eseményei egyértelmű
en igazolják. A soproni „harcéták” történetének legfontosabb eleme mindenesetre az 
a két levél, melyet Madas András megőrzött, mert ezek e folyamat biztos hátterét ad
ják.

HIL Ö sszefoglalás a Ruszinszkó ellen végrehajtott cselekm ényekről. 8. oldal.
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Befejezésként hasonlítsuk össze a M. Kir. VI., valamint a XVII. és a XVIII. Hon
véd Lövészzászlóalj történetét a Vásárosnamény körzetében összevont és ott működ
tetett, valóban illegális szabadcsapatok történetével.

A Honvéd Lövészzászlóaljak „harcétái” történelmi időkben háromhónapos, ön
ként vállalt, szigorúan titkos minősítésű, veszélyesnek indult küldetésből és veszé
lyes környezetből épen, egészségesen, egy országjáró kirándulás és a visszacsatolt 
Felvidékre való bevonulás örömteli élményével térhettek haza, és 1939-ben elisme
résként megkapták a Felvidéki Emlékérmet és a Nemzetvédelmi Keresztet.

Ezzel szemben a Vásárosnaményben összevont, vegyes összetételű önkéntes csa
patokat rendkívül veszélyes akciókba vezényelték, amelyeket teljesíteniük kellett. 
Ennek végeredménye sok halott, számos sebesült és rokkant, több száz, két hónapig 
az illavai fegyházban kínlódott szerencsétlen ember volt.

Ennek alapján nyilvánvaló, hogy a „harcéták” és a honvéd lövészzászlóaljak tag
jai sorsának kedvező alakulása -  minden valószínűség szerint -  Madas András édes
anyja által kétségtelenül isteni sugallatra írott levélnek tulajdonítható.

Jelentős szerepe volt ebben Dávidházy őrnagy úrnak is, aki a VI. Lövészzászlóal
jat elvitte Vitkára, hogy ott a „harcéták” megismerhessék a másik önkéntes csapatok 
helyzetét és az ottani körülményeket, de vigyázott arra, hogy veszélyes akciókban 
csak a csapat 24 évesnél idősebb, megfontolt tagjai vehessenek részt. Az ő nagysze
rű hadműveleti tervező- és szervező- készségének köszönhették azt is, hogy Vitkáról 
úgy indította el visszafelé a csapatot, hogy Halásziban besorolhassanak a 7. gyalog
dandár kötelékébe, s így részt vehessenek Somorján az ünnepélyes bevonulásban. 
Ezért Madas András édesanyjának és Dávidházy őrnagy úrnak az emlékét hálával és 
szeretettel őrzik a „harcéták”, és mi, az utódaik is.
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3. A visszacsatolt országrészek erdei

E kötet első fejezete az elszakított országrészek visszacsatolásának örömteli esemé
nyeit és azok sötét hátterét mutatta be. Azok számára, akik az események hátterét 
nem ismerték, azok -  főleg az erdészek -  számára a felvidéki területsáv, majd Kár
pátalja, azután Erdély egy részének visszatérése örömteli, derűs időszak kezdetét je
lentette. A Csonkaország nehéz elhelyezkedési, gyakran csak ideiglenes alkalmazást 
nyújtó lehetőségeivel szemben nemcsak az idősebb, hanem a jövendő erdésznemze
dék számára is a biztos jövő, és az ország faellátási gondjai enyhülésének, a nyo
masztó faimportterhek csökkenésének is az ígéretét hozta.

A várható lehetőségek számszerűsítése érdekében azonnal felmerült a kérdés, 
„mennyi erdőt kaptunk vissza a felszabadult területeken? " E tekintetben már köz
vetlenül az első bécsi döntés után megindult a találgatás. Kétszázezer holdtól egymil
lióig terjedő becslések láttak napvilágot.

Elsőként Szentistványi Aladár segéderdőmérnök, a soproni erdőfelügyelőség 
munkatársa, az új északi határvonal és a visszacsatolt helységek névjegyzékének 
közzététele után azonnal hozzákezdett a visszacsatolt felvidéki terület, majd Kárpát
alja visszaszerzésével nyert erdők területének, fafaj összetételének és várható fahoza
mának -  bizonytalan találgatás helyett -  hiteles adatokra támaszkodó levezetésével 
történő meghatározásához. Megyénként részletezett számítási eredményeit a felvidé
ki területekre vonatkozóan az Erdészeti Lapok 1939. januári, Kárpátaljára vonatko
zó adatait pedig az 1939. áprilisi számában tette közzé.

A második bécsi döntés és az új keleti határvonal kijelölése után Virágh Béla és 
Birck Oszkár szigorló erdőmérnök-hallgatók vállalkoztak a visszacsatolt erdélyi és 
székelyföldi területek erdőkincsének meghatározására. Ok ugyancsak megyénként 
részletezett számítási eredményeiket az Erdészeti Lapok 1940 októberi számában, 
alig egy hónappal az erdélyi területek birtokbavétele után, közölték.

Szentistványi Aladár, valamint Virágh Béla és Birck Oszkár számításaikat Bedő Al- 
bertnek „A Magyar Állam erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi leírása” című, 
1896-ban kiadott, rendkívül értékes munkájának adataira alapozták. Abban a hitben él
tek, hogy annál „újabb munka nincs” Nem tudtak arról, hogy a Magyar Statisztikai Év
könyvben évről évre, a Trianont közvetlenül megelőző évekre is, vármegyénkénti rész
letezéssel közzétették Nagy- Magyarország erdőtörzskönyvi területi adatait, az 
erdőtörzskönyvekben pedig ugyancsak évről évre községhatáronként részletezett ada
tok is rendelkezésre álltak. A felvidéki területsáv és Kárpátalja visszacsatolásának ide
jére vonatkozó aktuális adatok ugyan nem voltak, de az előzők szerint Bedő adatainál 
ezekre vonatkozólag is 20 évvel újabb adatok rendelkezésre álltak. Az erdélyi területek 
vonatkozásában pedig román forrásból az aktuális adatok is hozzáférhetők voltak.

Ezeket a forrásokat nem ismerve a visszacsatolt felvidéki, kárpátaljai és erdélyi 
területeken levő helységek erdőterületi és fafaj csoportonként részletezett adatait 
Bedő munkája II. kötetének helységenként feltüntetett adataival vették számba, s 
azokat összesítették megyénként és a visszacsatolt területek egészére. így tulajdon
képpen az 1938, 1939 és 1940-ben visszacsatolt területek adatait az 1896. évi adatok-
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kai azonosították. Az 1896 óta eltelt 42-44 év alatt bekövetkezett változásokat nem 
tudták figyelembe venni.

Erre a hibára Földváry is rámutatott Virágh Béla és Birck Oszkár cikkére adott, az 
Erdészeti Lapok 1940 novemberi számában megjelent válaszában: „Ez a terület, ame
lyet dicséretes igyekezettel vezettek le, nem más, mint a román uralom alatt felsza
badult részeken a Bedő-féle felvételek idején, 1895-ben volt erdőségek kiterjedése.”

Erre a problémára Szentistványi Aladár is utalt már tanulmányának bevezetőjében: 
„Kérdés, mennyire bízhatunk ma meg ezekben a számadatokban? Mert négy évtized 
nagy idő! ... A cseh uralom, amint hírlik, több helyen alkalmazott erdőirtást, hogy poli
tikai célú telepítéseihez területet nyerjen. Hogy ennek következtében mennyivel csök
kent az erdőterület a régi (1896. évi) állapothoz képest, arra nézve ma még nincsenek 
megbízható adataink. Helyenkint ez az apadás állítólag igen tekintélyes. Előrelátható, 
hogy hosszabb idő, esetleg egy év is el fog telni addig, amíg statisztikánk ebben a tekin
tetben teljes lesz, és a visszanyert erdeink kiterjedéséről pontos adatok fognak rendelke
zésre állni. Addig meg kell elégednünk a hozzávetőleges számokkal is.”

A felvidéki területsáv és Kárpátalja erdei

A Földmívelésügyi Minisztérium Erdészeti Főosztálya is tisztában volt azzal, 
hogy a visszacsatolt területek erdészeti viszonyairól csak akkor lehet megbízható ké
pet alkotni, ha majd e területekre is kiterjedő, egységes erdészetstatisztikai felvétel 
adatai rendelkezésre állnak.

A minden részletre kiterjedő adatgyűjtés előkészítésével, megszervezésével és az 
adatok feldolgozásával járó nagy időveszteség elkerülése érdekében az Erdészeti 
Főosztály a közelítő megoldás mellett döntött. 115.800-II-2/1939.FM. számú rende
lettel az illetékes erdőigazgatóságok feladataként előírta, hogy a visszacsatolt felvi
déki és kárpátaljai területek valamennyi erdejére készítsék el az 1939. október 1-jei, 
vagyis nagyjából a visszacsatoláskori aktuális állapotnak megfelelő, ideiglenes jelle
gű, minden erdő területét, fafaj- és korosztály-viszonyait s egyéb, erdőgazdaságilag 
fontos adatait tartalmazó erdőtörzskönyveket.

A rendelet szerint az adatokat elsősorban az üzemtervekből kellett venni. Ahol 
üzemterv nem állt rendelkezésre, ott más forrásokat (feljegyzéseket, vágásterveket, a 
helyszíni viszonyokról tájékozottak közléseit) kellett felhasználni.

A fafajok tekintetében az erdőtörzskönyvek az erdőket -  a Bedő által alkalmazott 
módszernek megfelelően -  három jellegzetes, őshonos fafaj csoportba, a tölgyerdők, 
bükkel mint főfafajjal jelzett egyéb lomberdők és a fenyőerdők csoportjába sorolták. A 
csert tulajdonképpen a tölggyel kellett volna egy csoportban tárgyalni. Mivel azonban a 
cserfa felhasználhatósága az egyéb tölgyféléktől akkor még igen távol állott, elsősorban 
tűzifát szolgáltatott, ezért az értékes nemes tölgyektől elkülönítve, az akkoriban ugyan
csak kevésbé értékes bükk és egyéb lombfák csoportjába sorolták. Ez a felvidéki terüle
tek vonatkozásában problémát jelenthetett. Kárpátalja esetében azonban a csernek nincs 
jelentősége, mert az Északkeleti-Kárpátok területét a csertölgy vízszintes földrajzi elter
jedésének északi határa sehol sem éri el. így Kárpátalján sem a tölgyek, sem a bükkel
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jelzett más lombfák között cser nem fordul elő, ennélfogva ott a fafajok ilyen csoporto
sítása az állományok fafaj összetételének értelmezésében gondot nem okozhatott.

Az aktuális helyzet felvételére vonatkozólag elrendelt adatgyűjtéssel egyidejűleg 
a minisztérium Erdészeti Főosztályának statisztikai szolgálata a kincstári erdőkre 
közvetlenül a Trianon előtti időkből származó felvételekből, az egyéb nem állami 
erdőkre vonatkozólag pedig az 1918. évi erdőtörzskönyvekből kigyűjtötte és össze
sítette a visszacsatolt területek megfelelő adatait, hogy az aktuális állapot az eredeti
vel összehasonlítható, tehát a csehszlovák uralom alatt bekövetkezett változások 
számszerűsíthetők legyenek.

A visszacsatoláskori aktuális állapot felmérését célzó adatgyűjtés súlyos nehézségek
be ütközött. Az első bécsi döntés után ugyanis a csehek, mivel a döntés következtében 
Ungvár magyar lett, Bustyaháza pedig még cseh megszállás alatt maradt, amikor kivo
nultak Ungvárról, az ottani főerdőhivatal teljes iratanyagát esős időben, nyílt teherautók
ra hányva, Bustyaházára vitték. Ott még két napig a szabadban tárolták, majd a pincébe 
dobálták. Később az ukrán irányzat (Volosin) hívei a teljes anyagot ismét teherautókra 
rakták, és Perecsenybe vitték, mert abban reménykedtek, hogy újból megalakíthatják a 
független kárpátukrán államot, és akkor a főerdőhivatal székhelyét Perecsenyben szer
vezhetik meg. így az ungvári főerdőhivatal iratanyaga Kárpátaljának a magyar csapatok 
által történt birtokbavétele után Perecsenyben került a magyar hatóságok kezébe.1

Ilyen körülmények között nagy sikernek számított, hogy az előírt statisztikai felvétel
hez az 1937. évi állapotot az előkerült iratokból az ungvári erdőigazgatóságra vonatkozó
lag egyáltalán ki lehetett deríteni. Az 1938-ban végbement változások felderítéséhez azon
ban már minden adat hiányzott. Ezek vonatkozásában becslésekre kellett hagyatkozni.

Az összeállított ideiglenes erdőtörzskönyvek összesített adatai alapján 1939 vé
gén a visszacsatolt felvidéki területsáv és Kárpátalja erdeinek területére, ezek 
fafajcsoportok és korosztályok szerinti összetételére, valamint -  kincstári és nem ál
lami erdők bontásban -  az erdők tulajdonviszonyaira is megbízható, nagyjából a 
területvisszacsatolás időpontjára vonatkozó, aktuális adatok álltak rendelkezésre. 
(Ld. a kötet végéhez csatolt Melléklet I/l.sz. és további táblázatait). Ezek szerint a 
felvidéki területsáv és Kárpátalja visszacsatolásával:

-  hazánk erdőterülete mintegy 800 000 hektárral,
-  a kincstári erdők területe kb. 340 000 hektárral, az 1938. évinek 8-szorosára,
-  az értékes tölgyállományok területe 130 000 hektárral,
-  a túlnyomó többségében erdei- és feketefenyőből álló fenyveseink területe 170 000 

hektár értékes magashegységi luc- és jegenyefenyő állománnyal bővült, s az 1938. 
évinek 3,5-szeresére nőtt.

Az 1939. évi aktuális adatoknak a Trianont közvetlenül megelőző időkből származó 
adatokkal történt összehasonlítása révén az is kiderült, hogy a visszacsatolt felvidéki te
rületsávon mintegy 20 000 hektár, Kárpátalján pedig 80 000 hektár erdőt kiirtottak, en
nyivel kevesebb erdőt kaptunk vissza, mint amennyit Trianonnal elveszítettünk2.

Dr. Földváry: A kárpátaljai kincstári erdők fa faj megoszlása. Magyar Statisztikai Szem le, 1940. 3. szám 193. oldal. 
Dr. Földváry: Erdőgazdaságunk a keleti és északerdélyi területrészek felszabadulása után. Erdészeti Kísérletek,
1941. 1-2. szám, 71. oldal.
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Kárpátalján a mintegy 290 000 hektárnyi nem állami erdő sok-sok apró, közbir- 
tokossági és legeltetési társulati, egyházi, hitbizományi, törvényhatósági, alapítvá
nyi, magántulajdonú és néhány kisebb részvénytársasági erdőből tevődött össze. 
Egyetlen nagyobb kiterjedésű, a kincstári erdőbirtokok közé beékelődött, mintegy
100 000 hektár erdőterülettel rendelkező nem állami erdő, a Latorica Gazdasági és 
Ipari Rt. erdőbirtoka volt.

Ezzel az alapkérdésre, hogy mennyi erdőt kaptunk vissza a Felvidéken és Kárpátal
ján, tulajdonképpen választ kaptunk. A feltárt adatok alapján azonban az is nyilvánvaló
vá vált, hogy -  miután Kárpátalja erdőterületének 52,2 %-a, közel 320 000 hektár kincs
tári erdő, s ennek döntő hányada fenyves, és ezenkívül van még egy, akkor ugyan még 
nem magyar érdekeltségű, de jelentős súlyt képviselő erdőbirtok, a Latorica Rt. birtoka
-  Kárpátalja kincstári erdeinek és ez utóbbi erdőbirtoknak mind a magyar erdésztársa
dalom foglalkoztatása, mind az ország faellátása terén meghatározó szerepe lesz.

Ezért nem lehetett megelégedni az alapkérdés megválaszolásával, a kárpátaljai kincs
tári erdőkről és a Latorica-erdőbirtokról részletesebb ismeretekre volt szükség. Meg kel
lett ismerni ezeknek az erdőbirtokoknak szervezeti felépítését, az erdők főbb jellemzőit, 
valamint ezekben az erdőkben a csehszlovák időszak alatt folytatott gazdálkodást, fel kel
lett tárni az ezzel kapcsolatban esetleg tapasztalt problémákat, amelyekkel a csehszlovák 
uralom utóhatásaként az új magyar erdészeti igazgatásnak meg kellett birkóznia

Ehhez az ideiglenes erdőtörzskönyvek és a Trianont közvetlenül megelőző évek 
erdőtörzskönyveiből kidolgozott összehasonlító- és egyéb irodalmi adatok megfelelő 
alapot szolgáltattak. így a következőkben a felvetődő kérdésekre ezek alapján keres
sük a választ.

Kárpátalja kincstári erdei

Az ideiglenes erdőtörzskönyvek összesített adatai szerint a kárpátaljai kincstári 
erdőbirtokok összes területe -  az erdőgazdasághoz tartozó egyéb területekkel együtt
-  1939-ben 376 779 hektár volt. Az erdőterület a birtokok összes területének 84,5 %- 
át, az erdőgazdasághoz tartozó egyéb területek 15,5 %-át képviselték. Az utóbbiak 
között legnagyobb hányadot a havasi legelők (61,7 %-ot), a rétek (20,9 %-ot) és a 
legelők (10 %-ot) foglalták el.

E birtokok szervezeti kereteit a csehek a Trianon előtti magyar rendszernek meg
felelően, változatlanul fenntartották, csak az elnevezéseket módosították. A kincstári 
erdőbirtokokat nem m. kir. erdőigazgatóságoknak, hanem Ungvári főerdőhivatalnak, 
Bustyaházai erdőhivatalnak és Rahói erdőigazgatóságnak nevezték.

E birtoktestek átlagos erdőterülete -  az ideiglenes erdőtörzskönyvek adatai sze
rint -  1939-ben 106 200 hektár, összes területe -  az erdőgazdasághoz tartozó egyéb 
területekkel együtt -  125 600 hektár volt (1/2. sz. táblázat).

A kincstári erdők a három erdőbirtok között nagyjából arányosan oszlottak meg. 
Mindegyik kerületében az erdőterületnek közel egyharmada volt Ezzel szemben az 
egyes erdőbirtokokon belül az erdőgondnokságok között nagy aránytalanságok, és 
erdőbirtokonként is nagy szóródás volt (1/3. sz. táblázat).
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A három erdőbirtoknak a csehszlovák uralom kezdetén 32, az utolsó időben, Kár
pátalja visszafoglalásakor 29 erdőgondnoksága volt. Ekkor az erdőgondnokságok átla
gos erdőterülete 10 980 hektár, az ungvári főerdőhivatalnál 8260 hektár, a bustyaházai 
erdőhivatalnál 13 450 hektár, a rahói erdőigazgatóságnál 11 840 hektár volt. A legki
sebb erdőgondnokság (az ungvári főerdőhivatalnál) 2570 hektáron, a legnagyobb (a 
rahói erdőigazgatóságnál) 19 840 hektáron gazdálkodott (1/4. sz. táblázat).

A trianoni Magyarországon az erdőgondnokságok átlagos területe 3000 hektár 
körül volt. Egyes esetekben az erdőgondnokságok közötti területi aránytalanságokat 
a földrajzi adottságok és a terepviszonyok kétségtelenül meghatározzák. Kárpátalján 
azonban az esetek többségében, különösen magashegységi területeken, feltehetően 
indokolatlan volt a 10 000 hektárnál nagyobb erdőgondnokságok kialakítása. Ezen a 
téren az új magyar erdészeti igazgatásnak -  a gazdálkodás színvonalának javítása ér
dekében is -  változtatásokat kellett végrehajtania.

Az erdőbirtokpolitika a csehszlovák uralom alatt a korábbi magyar gyakorlathoz 
hasonlóan a kincstári erdőbirtokok területének növelésére törekedett. Ennek eredmé
nyeként a kárpátaljai kincstári erdőbirtokok összes területe (az erdőterület és az 
erdőgazdasághoz tartozó egyéb terület együtt) 1920-tól 1939-ig 19 000 hektárral, 5,3 
%-kal, erdőterülete pedig Kárpátalja összes erdőterületének az 1920.évi 46,3 %-áról
1939-ig 52,3 %-ára nőtt.

A birtokszerzés -  különösen az időszak elején -  vásárlás útján történt. E tekintet
ben legnagyobb tétel az összességében közel 20 000 hektár kiterjedésű, erdei vas
utakkal és minden egyébbel jól felszerelt, jó fekvésű dolhai erdőbirtoknak rendkívül 
kedvező áron, 1938-ban a Máltai Lovagrendtől való megvásárlása volt.

Trianon előtt a bruszturai, felsőszinevéri, alsókalocsai, németmokrai és a 
királymezői felső erdőgondnokságok, valamint a máramarosszigeti erdőigazgatóság 
területéből Romániába bekebelezett vaséri, és a közvetlenül a világháborút 
megelőzően vásárolt havasmezői erdőgazdaság területe is vásárlás útján jutott a ma
gyar kincstár tulajdonába. Trianon után kisebb mértékben növelte még a bustyaházai 
birtok területét az, hogy a máramarosszigeti erdőgondnokságnak Romániába be nem 
kebelezett területét, mintegy 800 hektárt, a csehek a rahói erdőigazgatóság 
kerületéből átsorolták a bustyaházai erdőhivatalhoz.3

Ezeken kívül a csehszlovák időszak folyamán minden egyéb említésre érdemes te
rületváltozás a földreformmal függött össze. Ez néhány esetben a kincstári erdők javá
ra, többségében azonban azok terhére valósult meg. Ilyen volt például az, amikor két 
magántulajdonú, összesen mintegy 3000 hektár kiterjedésű erdőbirtokot -  vadászati 
érdekből -  kisajátítottak, és az ungvári főerdőhivatalhoz csatoltak. Néhány, más hason
ló jellegű kisajátítással is kisebb mértékben növelték a kincstári erdők területét.

E kivételes esetektől eltekintve azonban, amikor az új földreformtörvény a politi
ka propaganda eszközévé vált, a törvény végrehajtása nagyon súlyos károkat okozott 
a kincstári erdőkben. Ezekkel a későbbiekben részletesen foglalkozunk.

A kincstári erdőbirtokok szervezeti felépítésének és birtokpolitikai történetének 
rövid áttekintése után nézzük az erdőket.

Dr. Földváry: Kincstári erdők Kárpátalján. M agyar Statisztikai Szem le, 1939. 3. szám. 837-838. oldal.
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A kincstári erdők területének rendeltetés szerinti összetételét tekintve 1920-ban
87,6 %-át, 1939-ben már 89,2 %-át a rendes üzemre berendezett, mai szóhasználat 
szerint fatermelési célt szolgáló erdők, 12,4 %-át, illetve 10,8 %-át pedig különleges 
rendeltetésű erdők alkották (1/5.sz.táblázat).

A különleges rendeltetésű erdők között legnagyobb hányadot a csehszlovák időszak 
elején és végén is a havasi véderdők képviselték, 58,3, illetve 63,2 %-kal. Ezek a Kár
pátok homokkő-láncolatának legmagasabb, általában nem sziklás gerinceit, fennsíkja
it, hegytetőit foglalják el és azokat védik. Az andezit-hegyvonulatokon fekvő sziklás, 
kőfolyásos, görgeteges területek különleges védelmét az egyéb véderdők látják el. A 
csehszlovák uralom alatt e különlegesen veszélyeztetett területek védelmén kívül két 
új, egyéb véderdő alakot is bevezettek. Ilyen volt a vasútvonalak mentén egyes helye
ken létesített tűzvédelmi pászták rendszere, és ilyen céllal hozták létre az ungi közigaz
gatási területen az északkeleti határ védelmét szolgáló honvédelmi erdőket is. Ez új 
erdőalakok bevezetése következtében az egyéb véderdők területe a csehszlovák uralom 
alatt számottevően megnőtt. Ennek ellenére ezek területe a különleges rendeltetésű 
erdők területének 1939-ben is csak 1,9 %-át képviselte.

A havasi és egyéb véderdőket követően a különleges rendeltetésű erdők között 
1920-ban még legnagyobb hányadot az üzemen kívül helyezett erdők képviselték. 
Feltűnő ezek területének a csehszlovák időszak folyamán bekövetkezett nagymértékű, 
14 057 hektárról 1939-ig 2955 hektárra történt csökkenése. Normális körülmények kö
zött az üzemen kívül helyezett erdők területének csökkenése és rendes üzemre beren
dezett erdővé történő átalakítása az adott területen a helyzet javulását jelzi. Itt azonban 
a 14 057 hektár kiterjedésű erdőterület üzemen kívül helyezése -  jóval Trianon előtt -  
a kincstár és a dombó-tarackrasznai közbirtokosság között a közös tulajdonú erdőbirtok 
felosztásával kapcsolatban kialakult arányosítási-tagosítási per miatt vált szükségessé. 
A perben a bíróság röviddel Kárpátalja visszafoglalása előtt ítéletet hirdetett, meghatá
rozta a közbirtokosság arányrészét, így lehetővé vált annak a közös tulajdonból való le
választása és a kincstárt megillető rész üzemen kívül helyezésének megszüntetése. így 
az üzemen kívül helyezett kincstári erdőterület 1939-ben 2955 hektárra csökkent, az 
erdők üzembe helyezése azonban súlyos gondot okozott.

A csehszlovák földrendező bizottság ugyanis nem várta meg a birtoknak kincstá
ri és közbirtokossági részre történő természetbeni elkülönítését, hanem közvetlenül a 
bírósági döntés kihirdetése után Dombón és Tarackrasznán a döntésről dobszó útján 
értesítette a közbirtokossági tagokat, s felhívta őket, hogy az erdőben a helyszínen je 
löljék ki azt a területet, melynek a közösből való kihasítását kérik. Erre a két falu né
pe kivonult az erdőbe, s a patakok mentén, a völgyfenéken, a legjobban 
megközelíthető helyeken kicövekelték saját részüket, a hegyoldalakon minden erdei 
rétet, kaszálót, legelőt, tisztást igénybe vettek. A bíróság mérnökei ezt soron kívül 
ellenőrizték, szükség esetén az ítéletnek megfelelően helyesbítették, majd hitelesítet
ték. így a ki nem osztott, maradékterület lett a kincstár tulajdona.4

A csehek ezt a területet átminősítették rendes üzemre berendezett erdővé, de az 
üzemet berendezni már nem tudták, mert közben a magyar hadsereg bevonult Kár-

ld. 1. jegyzetet. 197-198. oldal.
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pátaljára. így ennek a darabokra szabdalt, közlekedési útvonalaitól megfosztott, 
mintegy 9000 hektár kiterjedésű erdőterületnek rendes üzemre történő berendezése, 
és ezzel járó minden probléma megoldása -  a csehszlovák uralom terhes hagyatéka
ként — a többi gonddal és problémával együtt, a bustyaházai erdőigazgatóságra, il
letve közvetlenül a dombói és a királymezői alsó erdőgondnokságra maradt.

1939-ben a különleges rendeltetésű erdők között -  a havasi és egyéb véderdőket 
követően -  a földreformra fenntartott erdők képviselték. Ilyen erdőalak 1920-ban még 
nem volt, ezt csak a csehszlovák földreformtörvény megalkotása után vezették be.

A földreform általában a földnélküli, nincstelen emberek földhöz juttatását céloz
ta. Csehszlovákiában azonban az 1920-as években megalkotott törvény a politika 
eszköze volt. A csehek ugyanis a törvényt minden ésszerű megfontolás mellőzésével 
önmaguk, saját politikájuk népszerűsítésére használták fel. A reform végrehajtását 
nem az ésszerűen igénybevehető területek és az igények számbavételével, s ezek ösz- 
szehangolásával kezdték, hanem tekintet nélkül arra, hogy van-e elegendő 
mezőgazdasági célra alkalmas terület az igények kielégítésére, arra törekedtek, hogy 
azok igényeit, akik szavazatára a választások idején biztonsággal számíthattak, min
den áron ott is kielégítsék, ahol mezőgazdasági célra alkalmas földterület nem volt. 
Ezért a földhivatalok a hegyvidéken lakó népesség kielégítése érdekében sok 
erdőterületet is igénybe vettek, majd az igénylők között kiosztottak.

A földreform-eljárás során igénybe vett, üzemen kívül helyezett, de még ki nem 
osztott erdőket a kincstári, és egyéb birtokokon is, „földreformra fenntartott erdőd
ként kellett nyilvántartani. Amikor aztán az igénybe vett területek kiosztása megtör
tént, a faállományt kiirtották, mert az erdő faanyaga a terület átadása előtt a tulajdo
nost illette, a terület pedig „földreform-irtvánnyá”, sok-sok értékes sík- és dombvi
déki tölgyes és előhegységi bükkös pedig a csehszlovák földreform martalékává vált.

A eljárás során az is előfordult, hogy magas hegyek közé szorult települések föld
éhes népét rászabadították a sekély termőrétegű, erdővel borított meredek hegyolda
lakra. Az erdőket kiirtották, és a hegyoldalon lezúduló árvizek az egész területet el
pusztították. Az Ung folyó völgyében sok ilyen „földreform-kopár” keletkezett.

Sok esetben, különösen választások idején, a földreformra kijelölt területek bir
tokba adásával az eljárás befejezését nem várták meg. így a birtokba adott terület tu
lajdonjogi rendezése elmaradt. Az is megtörtént, hogy a földhivatal -  felsőbb politi
kai célú utasításra -  kincstári erdőket irtatott ki már akkor, amikor az igénylőkkel a 
terület átvételére vonatkozó szerződést még meg sem kötötték. A faállományt kiirtot
ták, a földigénylők pedig, akiknek a felsőbb hatóságok kedvezni akartak, bejelentet
ték, hogy a kijelölt terület nem felel meg az igényeiknek. Ezért aztán más helyen 
újabb erdőket kellett kiirtani, a korábban kiirtott területek pedig erdősítési 
hátrálékként visszamaradtak. A felülről diktált szabadelvűség hatására az is 
előfordult, hogy egyesek önhatalmúlag foglaltak el és irtottak ki kincstári erdőket. A 
hatóságok ezek helyreállítását, bírósági rendezését is leállították.

Az első bécsi döntés után Volosin, Kárpátalja miniszterelnöke, még a csehek 
pusztításait is túlszárnyalta. A választások megnyerése érdekében -  közvetlenül az 
ukrán választások előtt -  a földigénylők között minden jogi és hatósági eljárás nél
kül kiosztatott olyan kincstári erdőterületeket, melyeket a csehek korábban már
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igénybe vettek, de később azok mezőgazdasági művelésre való alkalmatlansága mi
att az eljárás alól mentesítettek.5

E sokféle visszásság eredményeként Kárpátalja visszafoglalásakor az új magyar 
erdőigazgatóságok a csehektől sok ezer összekuszált, zavaros ügyet kaptak örökül. 
Ezek tisztázása és rendezése súlyos megterhelést jelentett akkor az egész magyar er
dészeti igazgatás számára. Ezzel majd az „Erdészeti igazgatás a visszacsatolt ország
részeken” című fejezetben részletesen foglalkozunk.

Ezek után a különleges rendeltetésű erdők közül még csak a természeti és törté
nelmi emlékerdőkről kell megemlékeznünk, mivel ezek jelentős területnövekedésé
nek magyár háttere van.

A természeti emlékerdők kijelölését már Trianon előtt, Kaán Károly földmívelésügyi 
államtitkár kezdeményezése nyomán, a magyar kormány kezdte meg. Erről a cseh er
dészeti szakemberek is tudtak. Ezért Trianon után a prágai egyetem diplomáciai úton 
kikérte a magyar Földmívelésügyi Minisztériumtól Kaán Károlynak erre vonatkozó, a 
felvidéki és kárpátaljai területekre is kiterjedő terveit. Ennek alapján folytatták a termé
szeti emlékerdőknek a magyar kormány által megkezdett kijelölését.6 Ennek eredmé
nyeként ezek területe 1920 és 1939 között 6-szorosára nőtt úgy, hogy a csehek a Tria
non előtt létesített történelmi emlékerdőket megszüntették.

A természeti emlékerdők egyik nagyszerű példája a Hoverlai őserdő, melyet Kár
pátalja visszatérése után, 1940-ben, első turistaként Nagy László ismertetett az Erdé
szeti Lapok 1940. évi márciusi számában. Ez Kőrösmező és Tiszabogdány felett, a 
Máramarosi-havasok legmagasabb csúcsa, a 2058 méter magas Hoverla és az 1589 
méter magas Ménesül között helyezkedik el. Területe 242,4 hektár. 900-1360 méter 
tengerszint feletti magasságban fekszik. A faállomány átlagos kora 125 év. Elegyará- 
nya 50 % lucfenyő, 10 % jegenyefenyő és 40 % bükk. Az állomány -  őserdő jellegé
nek megfelelően -  vegyeskorú. Vannak benne 40-50 méter magas, 200-250 éves, 
mellmagasságban 300-380 cm kerületű, 20-24 m3-es lucfenyő és jegenyefenyő óriá
sok. Annak idején nagyon szép, igazi őserdő lehetett.

A továbbiakban -  a teljesség érdekében -  az egész kincstári erdőterület fafaj- ösz- 
szetételének alakulását, és a csehszlovák uralom alatt e téren bekövetkezett változá
sokat tekintjük át.

Az erdők fafai összetételének alakulásában általában, különösen hegyvidéken, így 
a kárpátaljai kincstári erdőkben is jól érzékelhetően meghatározó szerepe van a terü
let domborzati, magassági övezetek szerinti arányainak.

A tölgyek közismerten a síkságok és domvidékek fafajai. A bükkösök leginkább 
az elő- és középhegységekben helyezkednek el. A Kárpátalján őshonos fenyőfélék, a 
luc- és a jegenyefenyő viszont a közép- és magashegységek állományalkotó fafajai.

Az ungvári erdőbirtoknak 5,4 %-a 200 méternél alacsonyabb sík- és dombvidéki, 
65,8 %-a az előhegységi és csak 28,8 %-a tartozik a magashegységi övezetbe. Ezzel 
szemben a bustyaházai és a rahói erdőbirtoknak 200 méternél alacsonyabb fekvésű 
erdőterülete nincs, a bustyaházai birtoknak csak 8,4 %-a, a rahóinak pedig csupán 3,5

ld. 3. jegyzetet. 839-840. oldal,
ld. 1. jegyzetet. 197 oldal.
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%-a tartozott a 200-600 méter közötti előhegységi övezetbe, és mindkettőnek több 
mint 90 %-a magashegységi erdő volt.

Ha ezek alapján a fafajok magassági elterjedésére vonatkozó ismereteket össze
vetjük a kárpátaljai kincstári erdőbirtokok domborzati viszonyaival, akkor a kettő kö
zötti kapcsolat jól érzékelhetővé válik.

A sík- és dombvidékek a kincstári erdőbirtokok közül -  az előzők szerint -  legna
gyobb arányban az ungvári erdőbirtok területén vannak. Ennek megfelelően a tölgyek 
itt az 1939. évi adatok szerint az összes erdőterületnek 6,3 %-át, a bustyaházai birto
kon már csak 1,0 %-át, a rahói erdőbirtokon pedig mindössze 0,7 %-át foglalták el.

A sík- és domvidékekhez hasonlóan az elő- és középhegységek területe is Ung- 
vártól Máramarossziget felé folyamatosan csökken. Ugyanígy a bükk térfoglalása is 
északnyugatról délkelet felé haladva szintén csökken: az ungvári erdőbirtokon még 
72,5 %, a bustyaházainál már csak 54,5 %, a rahói birtokon pedig már csupán 31,4 
%-os részarányt képvisel.

A fenyvesek elterjedése a tölggyel és a bükkel ellentétes irányú. Mivel az ungvá
ri erdőbirtokon legkevesebb a magashegységi terület, a rahóin pedig a legtöbb, Ung- 
vártól Bustyaházán át Rahóig az erdőterület növekvő hányadát, az ungvári birtokon 
13,4 %-át, a bustyaházain 41,4 %-át, a rahóin pedig 67 %-át borítják a fenyvesek.

Jól érzékeltetik ezt az összefüggést a kincstári erdőbirtokok fafajösszetételének 
változását szemléltető I/6.sz.táblázat adatai is.

A táblázat a domborzati viszonyok és a fafaj összetétel kapcsolatán kívül a cseh
szlovák uralom alatt a kincstári erdőbirtokokon bekövetkezett változásokat is érzé
kelteti. E tekintetben feltűnő mindenekelőtt az értékes tölgyállományok területének az 
1920. évi kezdeti állapothoz képest bekövetkezett 5800 hektárnyi, 43 %-os csökkené
se, és ezzel egyidejűleg az erdősítési hátrálékként jelentkező tisztások területének 2- 
szeresére növekedése.

A 18 évig tartó kárpátaljai csehszlovák erdőgazdálkodás pozitívumának tűnik vi
szont a fenyvesek területének mintegy 5900 hektárral történt, 4,5 %-os gyarapodása. 
Ez elsősorban a korábbi magyar gyakorlatból átvett csehszlovák fafajpolitikának, va
gyis annak tulajdonítható, hogy az akkor még kevésbé értékes faanyagot adó bükkö
söket középhegységi termőhelyeken, ahol a földreform érdekében folytatott kisajátí
tás a bükkösöket még nem veszélyeztette, igyekeztek fenyvesekké átalakítani. Ennek 
eredményeként a kincstári erdőkben a fenyvesek aránya elérte a 42 %-ot.

Meg kell azonban jegyezni, hogy az 1/6.sz. táblázat 1920. és 1939. évi adatai nem 
azonos területre vonatkoznak. Az 1920 és 1939 közötti időszak folyamán ugyanis a 
kincstári erdők területe -  a csehszlovák erdőbirtokpolitikai gyakorlat (magánerdők 
megvásárlása és kisajátítása) révén -  számottevően, a táblázat szerinti 11 000 hektárt 
jóval meghaladó mértékben növekedett. A táblázat adatai azonban az ezzel összefüg
gésben bekövetkezett változásokat nem tükrözik.

Ezért az F.M. erdészetstatisztikai szolgálata -  dr. Földváry László vezetésével -  
annak eldöntése végett, hogy az elmúlt 18 év alatt mi történt az eredetileg is kincstá
ri tulajdonban volt erdőkkel, az 1939. évi ideiglenes erdőtörzskönyvek erdőleltárából 
leválasztotta azokat az erdőtesteket, amelyeket 1920 és 1938 között csatoltak a kincs
tári erdőkhöz. így lehetővé vált az erdetileg is kincstári tulajdonban volt erdők 1939.
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évi állapotának az 1920 előtti, kezdeti állapottal történő összehasonlítása, és az 1920-
1939 közötti időszak folyamán ezekben bekövetkezett változások megismerése.

Az összehasonlító elemzés során kiderült, hogy az eredetileg is kincstári tulajdon
ban volt erdőkben7

-  a földreförm-irtványok és az erdősítési hátrálékként nyilvántartott tisztások 
együttes területe 1939-ben -  az 1/6.sz. táblázatban mutatkozó 6000 hektárral 
szemben -  21 000 hektárral volt nagyobb mint 1920-ban,

-  a tölgyesek területe az 1/6.sz. táblában szereplővel közel azonos mértékben, 
5900 hektárral, 43,9 %-kal csökkent az eredeti állapothoz képest,

-  a bükkösök területe viszont -  az 1/6. táblában mutatkozó 5000 hektáros növe
kedéssel ellentétben -  19 800 hektárral, 12,3 %-kal csökkent,

-  a fenyvesek területe pedig ugyancsak az 1/6. táblában mutatkozó 5900 hektár
nál kisebb mértékben, csak 4700 hektárral, 3,6 %-kal nőtt az eredeti állapot
hoz képest.

A bükkösök területének csökkenése részben az előzőkben már említett, a korábbi 
magyar gyakorlatból átvett és folytatott fafajpolitika (fafajcsere) eredményeként ösz- 
szességében mintegy 4700 hektárral a fenyvesek területét gyarapította, 15 100 hek
tár bükkös pedig földreförm-irtvánnyá lett.

így nyilvánvalóvá vált, hogy a földreform során keletkezett súlyos károk teljes 
egészében az eredetileg is kincstári tulajdonban volt erdőket sújtották. A károsítás az 
eredetileg is kincstári tulajdonban volt erdőkhöz időközben hozzácsatolt új birtokré
szeket gyakorlatilag nem érintette, azok az eredetileg is kincstári tulajdonban volt 
erdőkben bekövetkezett károkat látszólag ellensúlyozták.

Összességében a kárpátaljai kincstári erdőkben 5800 hektár értékes sík-és dombvidé
ki tölgyes és 15 100 hektár előhegységi bükkös a csehszlovák földreform áldozatává vált.

A földreformmal és a kincstári erdők fafajösszetételével kapcsolatos problé
mák lezárása- és kiegészítéseként az 1/7.sz.táblázat áttekintést ad a rendes üzem
re berendezett, vagyis fatermelési célú és a különleges rendeltetésű erdők fafaj
összetételéről.

E táblázatban feltűnik a havasi véderdők természetszerűen magas fenyőaránya 
mellett a bükkösöknek minden különleges rendeltetésű erdőtípusban mutatkozó, a 
havasi véderdőkben pedig kiemelkedően magas aránya.

A kárpátaljai kincstári erdőkkel kapcsolatos utolsó kérdés az erdők korosztály- 
összetételének alakulásából adódó következtetések rövid áttekintése.

A kincstári erdők 1920. és 1939. évi korosztály-összetételét szemléltető 1/8.számú 
táblából elsőként feltűnik, hogy a 81 évesnél idősebb, túlkoros állományokból majd
nem annyit kaptunk vissza, mint amennyit Trianonnal elveszítettünk. Jól érzékelhető 
az is, hogy 1939-ben a kincstári birtokokon sok öreg erdő volt. A csehek a véghasz
nálati korú állományokban keveset termeltek ki, a termeléseket a földreform-kisajá- 
títások miatt inkább a fiatalabb korosztályokban végezték.

Ennek, és a felújítások elmaradásának következményeként a be nem erdősített 
üres terület az 1920 után kincstári tulajdonban maradt erdők területén -  az

ld. 1. jegyzetet. 194-195. oldal.
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előzőkben már említettek szerint -  a Trianon előttinek 4-szeresére, az időközbeni 
vásárlások révén megnövekedett területen is 2-szeresére nőtt. Az 1-20 éves kor
osztály területe pedig a Trianon előttinek 52,4 %-ára csökkent. A 21-40 éves kor
osztály területe alig változott, a 41-60 éves korosztályé 2,6-szeresére, a 61-80 éve
sé pedig 43 %-kal nőtt.

A csehszlovák üzemrendezési szemléletre jellemző, hogy a rendes üzemre berende
zett, legalább 50 %-ban tölgyes állományok területe 1939-ben alig negyede volt a Tria
non előttinek. Még ennek a maradéknak a korosztály-összetétele is oly kedvezőtlenné 
vált, hogy a 81 évesnél idősebb állományok területe is a Trianon előttinek csak kb. 5 ez
relékét adta. Ezekben tehát a jövőben véghasználatra nem kerülhetett sor.8

A legalább 50 %-ban bükkös állományok területének 47,5 %-a 81 évesnél idősebb 
volt. A csehszlovák időszak alatt az értékesítési nehézségek miatt a bükkösök koráb
bi 80 éves vágásfordulóját 100 évesre emelték, amikor a fejlődésükben visszaesett 
bükkösök gyorsított kitermelése lett volna indokolt. Emiatt a bükkösökben nagy mér
tékben értékvesztett, túlkoros állományok halmozódtak fel. Lényegében ez a magya
rázata a kincstári erdők korosztály-összetételében a 81 évesnél idősebb állományok 
aránytalanul magas hányadának. Kárpátalja visszatérése után ez indokolta a magyar 
erdészeti igazgatásnak a sok túltartott bükkös mielőbbi feltárására és kitermelésére 
irányuló elsődleges törekvését, amely majd a „szállitás”-sal foglalkozó fejezetrész
ben jut kifejezésre.

A fenyvesekben a korábbi magyar időszakban az élőfakészlet növelésére töreked
tek, és általában 120 éves vágásfordulóban gazdálkodtak. A csehek ezzel ellentétben 
a fenyvesek vágásfordulójának leszállításával az élőfakészlet csökkentését, s ezzel a 
kitermelési lehetőségek növelését tűzték ki célul. A régi magyar időkben készült 
üzemtervekben előírt 120 éves vágásfordulót csak az állományok 11,4 %-án tartot
ták fenn, 23,3 %-án 110 évesre csökkentették, 65,3 %-án pedig 100 éves vágásfordu
lóra rendezkedtek be. Ennek megfelelően növelték a fenyvesek véghasználati terme
lését, sőt a fenyő-bükk elegyes állományokból is sok helyütt kitermelték az értékes 
fenyő állományrészt. Ezzel helyrehozhatatlan károkat okoztak.9

Összefoglalásként: A kárpátaljai kincstári erdőkben a „földreform-irtványokon” 
túlmenően sok üres terület volt, amit a csehek nem újítottak fel. Ezzel szemben sok 
túlkoros állomány maradt fenn. A „földreform-irtványok” határtalan értékrombolása 
ellenére a csehek kevés erdőt termeltek ki. Az értékes tölgyesekben viszont határta
lan túltermelést végeztek, a bükkösökben pedig a vágásforduló felemelésével rend
kívül sok értéktelen, túlkoros állományt halmoztak fel.

A termeléseket elsősorban azokra a területekre összpontosították, ahol jó közelí- 
tési lehetőségek kínálkoztak, ahol a fakitermelés érdekében nem kellett költséges be
ruházásokat végezni. Az erdei szállítóberendezések karbantartását elmulasztották. A 
korábbi magyar időszakban kiépített vízi szállítóberendezéseket elhanyagolták. Azok 
helyett erdei vasutakat építettek.

Dr. Földváry: A kárpátaljai kincstári erdők faállományának korviszonyai. Magyar Statisztikai Stcmlc 1945.
szám , 415-417. oldal.
ld. 8. jegyzetet. 416-417. oldal.
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A Latorica Rt. erdőbirtoka10

A Latorica Rt. birtoka eredetileg ősi Rákóczi-birtok volt. A szabadságharc leveré
se és a szatmári béke után a Habsburgok elkobozták, és 1726-ban hitbizományként 
az uralkodóházhoz hű Schönborn grófi családnak ajándékozták.

A birtok összes területe a 20. század elején még 131 889 hektár, erdőterülete 105 
267 hektár volt. Az uradalomhoz 26 622 hektár mezőgazdasági terület, szántók, ré
tek, szőlők, és a Szernye-mocsár lecsapolt területe is hozzá tartozott.

Az erdőterületnek 11,2 %-a síkvidéken, 3,9 %-a előhegységben, 84,9 %-a közép- 
hegységekben helyezkedett el. A fafajösszetételt illetően az erdőterület 11,3 %-át töl
gyesek, 2,4 %-át bükkel elegyes tölgyesek, 78,8 %-át egyéb lombfákkal elegyes bük
kösök, 6,9 %-át bükkel elegyes jegenyefenyvesek és 0,6 %-át lucosok foglalták el. 
Az élőfakészlet összesen 22,3 millió m3 volt.

Az erdőbirtok hitbizomány lévén, az 1879. évi erdőtörvény előírásának 
megfelelően, üzemterv alapján, térszakozással gazdálkodtak. Az erdőterületnek 50%-a 
volt rendes üzemre (fatermelési célra) berendezve, 50%-a üzemen kívül volt. Évente 
átlagosan 224 000 m3-t termeltek ki. Távlati szemlélettel, takarékosan gazdálkodtak.

Az 1920-as évek közepén a birtokot a berni Kommerzial Bank A. G. megvásárol
ta, és az uradalom egyik fő folyója, a Latorca szláv nevéről „Latorica A.G.” néven 
részvénytársasággá alakította át.

A birtok Kárpátalja síkvidéki területeitől egészen a lengyel határig, Bereg várme
gye munkácsi, latorcai, szolyvai és tiszaháti járásainak mintegy 130 községe határá
ban, az ungvári és a bustyaházai kincstári erdőbirtokok közé ékelődve terült el. Két 
fő folyója a Latorca és a Borsava. Átlagos tengerszint feletti magassága 300-900 mé
terig terjedt. 1000 méter feletti erdeje nem volt, csak nagy kiterjedésű havasi legelői.

Erdőterülete akkor már csak 99 319 hektár volt, mely hét -  területileg széles ská
lájú -  erdőgondnokságra oszlott. Legnagyobb a szolyvai, legkisebb a hátmegi 
erdőgondnokság volt, melynek közvetlen szomszédságában helyezkedett el az ung
vári kincstári erdőbirtok szintén legkisebb, ugyancsak hátmegi erdőgondnoksága 
(I/9.sz.táblázat).

Az uradalom erdészeti ügyeit intéző személyi állomány összesen 10 főből, a ban
kárjószágigazgatóból és 9 erdőmérnökből állt. A központi irányítást egy személyben 
a jószágigazgató tartotta kézben, egy főerdőmester közreműködésével, aki mellett 
egy beosztott erdőmérnök volt. Az erdőrendezési feladatokat két erdőmérnök látta el. 
A hét erdőgondnokságnak összesen öt erdőmérnök vezetője volt. Két-két összevont 
erdőgondnokságot, a munkácsi és a hátmegi, valamint a szolyvai és a polenai 
erdőgondnokságokat egy-egy erdőmérnök vezette. A szakszemélyzetnek önálló fel
adata nem volt. A szakmai feladatokat a jószágigazgató határozta meg. A szaksze
mélyzetet csak azért tartották, mert azt az erdőtörvény előírta. A vállalat egyetlen cél
ja a maximális profitnak rövid idő alatt történő megszerzése volt. Tudatos rablógaz

10 Schönborn-Buchhcim Ervin gróf munkácsi és szt. miklósi uradalmának részletes tárgymutatója. Országos Erdé
szeti Egyesület Történelmi Levéltára, és Vitéz Ortutay Pál: Visszatért értékeink. Erdészeti lapok, 1939. január. 
467-473. oldal, és Madas András: Mit láttunk Kárpátalján? Erdészeti Lapok, 1940. 530. oldal.
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dálkodást folytattak. A fakitermelést a Schönborn-uradalom idején kitermelt mennyi
ség 2-szeresére növelték.

A fafaj összetétel tekintetében a tölgyesek az erdőterületnek 9%-át, a bükk és 
egyéb lombfák 80 %-át, a fenyvesek pedig 11 %-át foglalták el.

Elvileg 100 éves vágásfordulóban gazdálkodtak. Az 1920-as években azonban az 
évi vágásterület 1380 hektár, tehát a vágásforduló 71 év volt. Évente átlagosan 500 
ezer m3-t, régi feljegyzések szerint 1925-ben 668 000 m3-t termeltek ki. A kitemelt 
faanyagnak 27-35 %-a szerfa, 65-73 %-a tűzifa volt. Gyakorlatilag csak véghaszná
lati termelést végeztek. A tisztítás és gyérítés ismeretlen volt.

A faanyag kiközelítésére kéziszánt, száraz és vizes csúsztatókat használtak. 
Közelítő- nyom vagy gyűjtőút az erdők nagy részén egyáltalán nem, illetve alig volt. 
A távolabb és a magasabban fekvő erdőrészleteket egyáltalán nem tárták fel. Emiatt 
csak azt az anyagot közelítették ki, amit jó áron el lehetett adni. Ezért a régi, különö
sen a magasabban fekvő vágásterületek mind tele voltak széltörött és villámsújtotta 
fákkal, mert ezekről a feltárás hiánya miatt még a tűzifát sem volt érdemes kiközelí
teni és elszállítani.

Az erdei rakodókról erdei vasúton, illetve közúton teherautókkal, kisebb részben 
úsztatással szállították el az anyagot. Több erdei vasútjuk volt. A Latorca völgyét pél
dául egy 70 km hosszú, a beregszentmiklósi erdőgondnokság területének nagy részét 
pedig egy 28 km hosszú, 760 mm nyomtávú erdei vasút tárta fel.

Több fűrészüzeme is volt. A kitermelt faanyag nagy részét feldolgozva értékesí
tették. Szolyván volt egy nagy falepárlóüzemük, melyben a hulladékfa és a tűzifa egy 
részét is feldolgozták, és favegyészeti termékként értékesítették.

Házi kezelésben a fatömegnek csak kis hányadát, az évi vágásterületnek csak 
mintegy 6 %-át termelték ki. A kitermelés döntő részét vállalkozóknak tövön, terü
leti alapon adták el. Sokszor 10-15 évi vágásterületet előre eladtak. Ez történt pél
dául a polenai erdőgondnokságban, ahol a vállalkozó a sok évi vágásterületet töre
dék idő alatt letermelte, s ennek következtében Kárpátalja visszafoglalása idején a 
14 000 hektáros erdőgondnokságban csak fiatalosok voltak. így ott sok éven át ki
termelésre nem kerülhetett sor. A vállalkozói termelések után sok helyen elmulasz
tották a vágásterület felújítását. Ennélfogva a Latorica-birtok területén sok volt a 
felújítási hátrálék is.

A csehszlovák földreform következtében -  a kincstári erdőkhöz hasonlóan -  a 
Latorica erdeinek jelentős része is áldozatul esett. A földreform-kisajátításokkal a 
Latorica-uradalom teljes területe Kárpátalja visszafoglalásakor már csak 102 485 
hektár, erdőterülete pedig 89 496 hektár volt. Az üzemen kívül helyezett erdők nagy 
részét a földreform céljára kisajátították és kiirtották. Beregszentmiklós és Szolyva 
között a vasútvonal mentén még 1940-ben is nagy kiterjedésű „földreform-irtványo- 
kat” lehetett látni. Ezek vékony termőrétegét az eső és a vihar bizonyára lemosta, a 
területet visszaadták az eredeti birtokosnak, s az kénytelen volt a lepusztult területet 
óriási költségráfordítással beerdősíteni

Befejezésként: A svájci érdekeltségűvé vált Latorica Rt. gazdálkodását a maximá
lis nyereség elérését célzó pénzügyi szemlélet uralta. Jelentős túlhasználattal gazdál
kodtak, az erdők felújítását és az erdőfeltárás fejlesztését teljesen elhanyagolták.
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Észak-Erdély és Székelyföld erdőkincse

A második bécsi döntéssel visszacsatolt erdélyi országrész területe jóval nagyobb 
volt, mint a Felvidéken és Kárpátalján felszabadult terület, ezért ott a visszacsatolt 
erdőterület számbavétele céljából a felvidéki és kárpátaljai területekhez hasonló ide
iglenes erdőtörzskönyvek elkészítése szóba sem jöhetett. A román megszállás 
idejéből származó statisztikai források azonban ehhez közelítő megoldásként jó ala
pot szolgáltattak.

Aromán központi statisztikai hivatal Románia mezőgazdaságának 1937. évi ada
tait tárgyaló kiadványa vármegyénként közölte a Romániához csatolt valamennyi er
délyi vármegye erdőterületét. Ezzel egyidejűleg a román földmívelésügyi és uradal
mi minisztérium kiadásában is megjelent egy, a statisztikai hivataléval azonos tartal
mú, ugyancsak az 1937. évi adatokat tartalmazó kiadvány, amely azonban attól eltérő 
adatokat tartalmazott.11

A központi statisztikai hivatal az erdőterületekre vonatkozólag a földadókataszteri, 
a földmívelésügyi és uradalmi minisztérium pedig az erdőtörzskönyvi nyilvántartás 
adatait közölte. A két közlés közötti eltérés bizonyára abból származott, hogy az 
erdőterületeket ért művelésiág-változásokat, az erdőterületek kibocsátását, az erdésze
ti nyilvántartásokon azonnal átvezették, a földadókataszteren pedig ez csak később 
történt meg. így a változásról a földmívelésügyi és uradalmi minisztérium hamarabb 
értesült, mint a központi statisztikai hivatal.

Erdészeti szempontból hitelesebb volt a földmívelésügyi és uradalmi minisztéri
um közlése, ezért a visszacsatolt erdélyi országrész erdőterületének meghatározásá
hoz elsősorban ezt tekintették kiindulási alapnak.

A második bécsi döntéssel teljes egészében visszakaptuk Beszterce-Naszód, Csík, 
Máramaros, Szatmár, és Szilágy vármegyéket. Háromszék, Maros-Torda, Szolnok- 
Doboka és Udvarhely vármegyék nagyobb részét kaptuk vissza, Bihar, Kolozs, Kis- 
és Nagy-Küküllő vármegyéknek viszont nagyobb része Romániában maradt.

A teljes egészében visszacsatolt vármegyék erdőterületének meghatározása nem 
okozott gondot, mivel ezek adatait a hivatkozott román kiadványok közvetlenül szol
gáltatták. A csak részben visszacsatolt vármegyék esetében pedig feltételezték, hogy 
a megosztott vármegyében az összes erdőterületnek ugyanolyan hányadát kaptuk 
vissza, mint amilyen hányadot 1918-ban a visszacsatolt rész erdőterülete a vármegye 
összes erdőterületéhez viszonyítva képviselt.

Ennek alapján az erdők 1918. évi nyilvántartási könyvéből valamennyi visszacsa
tolt megyére vonatkozólag községenkénti összegezéssel megállapították a román 
közigazgatás szerinti vármegye összes erdőterületét. A csak részben visszacsatolt 
megyékre vonatkozólag a visszacsatolt községek erdőterületét is kigyűjtötték. Az 
utóbbiak esetében a visszacsatolt községek és a vármegye összes erdőterületének há
nyadosával megszorozták az illető vármegyének a román kiadványok szerinti, 1937. 
évi összes erdőterületét. így kapták a csak részban visszacsatolt vármegyéknek a 
visszacsatolás időpontjára vonatkozólag elfogadható erdőterületét.

Dr. Földváry: A visszacsatolt keleti terület. Erdészet. Magyar Statisztikai Szem le, 1940. II. 709. oldal.
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A teljes egészében és csak részben visszacsatolt vármegyéknek így levezetett és 
összesített adatai szerint a visszacsatolt erdélyi részek összes erdőterülete 1 353 887 
hektár volt. Dr. Földváry László, az erdészetstatisztikai szolgálat vezetője, ezt az ér
téket 2 %-kal felfelé kerekítette, mert feltételezte, hogy -  miután a számítás alapjául 
felhasznált bázisadatok a terület-visszacsatolásnál három évvel korábbi időpontra 
vonatkoznak -  a korábban átminősített erdők egy részét ez idő alatt esetleg 
visszaminősítették, miután kiderült, hogy azok mezőgazdasági célra nem használha
tók. Földváry feltételezését akkor hivatalosan tudomásul vették. Eszerint a visszacsa
tolt erdélyi országrész erdőterülete 1 381 111 hektár volt.12

A rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján az előzőkben tárgyalt számítást 
Erdély egész területére kiterjesztették. Ennek alapján meg lehetett állapítani, hogy a 
második bécsi döntéssel az elszakított erdélyi országrésznek 42,3%-át kaptuk vissza,
57,7 %-a román uralom alatt maradt. Ez a kisebb hányad azonban erdőben gazda
gabb, mint a Romániában maradt rész. A visszacsatolt terület erdősültsége ugyanis 
31,3 %, a visszamaradt területé pedig csak 29,6 %.13

Az 1937. évi aktuális adatoknak a számításhoz felhasznált 1918. évi 
erdőtörzskönyvi adatokkal történő összehasonlítása arra a megdöbbentő tényre is rá
világított, hogy a román uralom alatt az egész elszakított erdélyi országrész 
erdőterülete -  a kárpátaljaihoz hasonló, politikai célú, elképesztő román 
erdőpusztítás következtében -  580 200 hektárral, a visszacsatolt területen pedig 
mintegy 180 000 hektárral csökkent A visszacsatolt területen tehát 180 000 hektár
ral kevesebb erdőt kaptunk vissza, mint amennyit Trianonnal elveszítettünk.14

Az eddig említett adatokon túlmenően azonban a visszacsatolt erdélyi részek 
erdeiről jóval kevesebb adatunk van, mint a kárpátaljai kincstári erdőkről.

A román statisztikai bázisnak köszönhetően teljes körű adatsor áll rendelkezésre 
az erdők területi, vármegvénkénti megoszlására vonatkozólag: Az 1/10.számú táblá
zat szerint legtöbb erdőt kaptunk vissza Maros-Torda vármegyében, viszont legma
gasabb erdősültsége Háromszék vármegyének volt.

Az erdők tulajdonjogi megoszlásáról csak annyit tudunk,hogy az állami (kincstá
ri) erdők területe összességében 143 500 hektár.15 Arról azonban, hogy a valamikori 
nagy kiterjedésű, sok erdőbirtokossági erdővel mi történt, mennyi maradt meg 
belőlük, semmi adat nem áll rendelkezésre.

A kincstári erdőkre vonatkozólag az 1940. szeptember 5-én életbe léptetett kato
nai közigazgatás is közölt adatot. Eszerint a visszacsatolt keleti és erdélyi országré
szeken a kincstári erdők területe 121 851 hektár16, 22 000 hektárral kevesebb, mint 
Földváry közlése. Sajnos az erdélyi üzemi erdőigazgatóságokra vonatkozólag a kár
pátaljai igazgatóságokéhoz hasonló ismertetők nem állnak rendelkezésre, ezért biz
tonsággal nem lehet megállapítani, hogy melyik a helyes adat. Lehet, hogy Földváry

ld. 2. jegyzetet. 83. oldal,
ld. 1. jegyzetet. 77. oldal,
ld. 1. jegyzetet. 71. oldal,
ld. 1. jegyzetet. 108. oldal.
Tájékoztató a katonai közigazgatás működéséről a keleti és erdélyi részeken. M. Kir. Honvéd Vezérkar főnöke 
4221/eln . vkf. katonai közigazgatás 1941. szám ához. 74. oldal.
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a román földreform során a kincstári erdőket ért pusztításokat nem tudta számszerű
síteni, a katonai közigazgatás pedig már a tényleges helyzetnek megfelelő, helyes 
adatot közölhette.

Az erdők fafai összetételét tekintve az erdőterület legnagyobb hányadát -  Kárpátaljá
hoz hasonlóan -  itt is a bükkösök és egyéb lombfaerdők, másodsorban a fenyvesek fog
lalják el. Legkisebb hányadot a tölgyesek képviselik, ugyanúgy mint Kárpátalján.

A fafajok sorrendisége tehát hasonlít a visszacsatolt felvidéki területsáv és Kár
pátalja erdeihez. Az arányok tekintetében azonban jelentős közöttük az eltérés. Az er
délyi országrészen a kevésbé értékes bükk és más lombfaerdők 1,2-szer akkora terü
letet foglalnak el, de kisebb hányadot képviselnek. Ezzel szemben az értékes tölgye
sek területe 2,2-szer akkora, területhányaduk is jóval nagyobb, a fenyvesek pedig 
2,7-szer akkora területet foglalnak el, és 1,6-szor akkora területhányadot képvisel
nek, mint Kárpátalján és a felvidéki területsávban együttesen, (l/l 1.táblázat).

A második bécsi döntéssel tehát nemcsak jóval nagyobb, hanem sokkal értékesebb 
erdőket kaptunk vissza, mint 1938-39-ben a Felvidéken és Kárpátalján. Az összeha
sonlítás még a Romániában maradt területrésszel szemben is kedvezőbb, mert példá
ul a Romániában maradt erdélyi erdőknek a fenyvesek még egyhatodát sem érik el, 
a visszacsatolt terület erdeinek pedig egyharmadát képviselik.

A fenyvesek tekintetében a visszacsatolt erdélyi és kárpátaljai területek erdeinek érté
két még inkább kiemeli a Csonkaország fenyveseivel történő összehasonlítás. A trianoni 
Magyarország fenyveseit ugyanis jórészt a fenyőhiány pótlása érdekében telepített, ki
sebb értékű erdei- és feketefenyő fiatalosok alkotják. Ezzel szemben a visszatért erdélyi 
és kárpátaljai területek fenyvesei közép- és magashegységeken, a fenyő otthonában, 
őshonos termőhelyén nőtt, értékes luc-és jegenyefenyvesek, melyek teljes egészében 
fenyőimportunk pótlására alkalmas, kiváló minőségű, méretes faanyagot szolgáltattak.

A román uralom alatt azonban ez a hatalmas erdőkincs súlyos sérüléseket szen
vedett. A román parasztok és pásztorok Székelyföldön való letelepítése érdekében, a 
földreformra hivatkozva, sok-sok ezer hektár feltétlen erdőtalajon álló értékes erdőt 
kisajátítottak és legelővé minősítettek át. A legelő céljára kisajátított erdők kiterme
lésére rövidlejáratú üzemtervet kellett készíteni, s ennek alapján néhány év alatt sok 
ezer hektár erdőt irtottak ki.

A földreformhoz hasonlóan az erdőpusztításhoz az erdőtörvény is hozzájárult. A ro
mán erdőtörvény ugyanis a magántulajdonban levő erdőkre tartamos gazdálkodást nem 
írt elő. Az erdőbirtokosnak csak a kitermelési engedélyt kellett megszereznie, ehhez pe
dig csupán az erdősítési biztosítékot kellett letétbe helyeznie, s akkor a kitermelési 
engedély alapján az erdőt akár 5-10 év alatt is letarolhatta. Ennek a rendszernek nagyon 
sok magántulajdonú erdő esett áldozatul, különösen az 1920-as évek közepén, és azt 
követően is, amikor a nemzetközi fapiacon nagy konjunktúra köszöntött be, és Romá
niában is széles körben megindult az üzérkedés. Ekkor -  főleg a fenyvesekben -  ren
geteg tűhasználatot hajtottak végre, s ennek eredményeként 1940-ben ezekben az 
erdőkben 60 évnél idősebb korosztályok úgyszólván teljesen hiányoztak.17

Fröhlich Gyula: Maros-Torda, Csík és Háromszék vármegyék erdőségeinek mai állapota. Erdészeti Lapok, 1940. 
9. havi száma. 637. oldal.
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Az egyes fafaj csoportok területi elhelyezkedésében itt is ugyanazt a törvénysze
rűséget (a domborzati viszonyok döntő szerepét) lehet megfigyelni, mint amellyel a 
kárpátaljai kincstári erdőknél már találkoztunk. Szemléletesen jelzi ezt a törvénysze
rűséget az, hogy ahol a tölgyesek magas hányaddal vannak képviselve, ott kevés 
vagy egyáltalán nincs fenyő, és megfordítva, ahol magas a fenyvesek aránya, ott a 
tölgy alacsony hányaddal szerepel, vagy teljesen hiányzik (I/12.sz.táblázat).

A visszacsatolt erdélyi területeken a tölgyesek nagy többsége a Nagy Magyar Al
föld körül, azt szegélyező síkságokon és előhegységeken, félkaréjban helyezkednek 
el. így az Alfölddel szomszédos Kolozs, Szilágy és Szatmár vármegyékben az 
erdőterület döntő hányadát a tölgyesek foglalják el. Ezekben a megyékben viszont 
elenyésző hányadot képviselnek a fenyvesek.

A belső területeken pedig, ahol a tengerszint feletti magasság egyre jobban növek
szik, a tölgyesek aránya mindinkább csökken, és egyre nagyobb hányadot foglalnak 
el a bükk és más lombfa erdők. Udvarhely, Szolnok-Doboka és Háromszék várme
gyékben már ezek játszák a fő szerepet.

A nagyrészt magas hegyekkel borított Csík, Beszterce-Naszód, Maros-Torda és 
Máramaros vármegyék uralkodó fafaja viszont már a fenyő. Ezekben a megyékben a 
tölgyesek már elenyésző, vagy nagyon alacsony hányadot képviselnek.

E fejezet lényegét röviden összefoglalva: Észak-Erdély és Székelyföld visszacsa
tolásával mennyiségben mintegy 16 %-kal több erdőt, értékben azonban annak több
szörösét kaptuk vissza, mint amivel 1938-ban rendelkeztünk! Ennél azonban sokkal 
fontosabb, hogy 20 keserves év után visszakaptuk Erdély, Tamási Áron, Nyírö József 
és Reményik Sándor népét, a mi igazi testvéreinket. Visszakaptuk a Hargitát, a 
csíkországi fenyveseket, a havasokat, a hegyeket, Kolozsvárt, Marosvásárhelyt, Csík
szeredát, Székelyudvarhelyt, és mindazt, ami nekünk mindennél többet ért.

A visszacsatolt délvidéki terület erdei

Délvidéken a visszacsatolt terület négy, gyakorlatilag különálló részből, a Duna- 
Tisza-Dráva közti bácskai területből, a baranyai háromszögből, és a Vas, illetve Za
la megyéhez csatolt két önálló muraközi területből tevődött össze. E tagoltság alap
ján úgy tűnhet, hogy a visszacsatolt részek erdőterületének meghatározása áthidalha
tatlan problémát jelentett.

Az FM akkori Erdészeti Főosztályának statisztikai szolgálata azonban tájékozott
sága révén rövid idő alatt feloldotta a problémát. Kiderítették ugyanis, hogy a jugo
szláv bánya-és erdőügyi minisztérium 1938-ban kiterjedt statisztikai felmérést szer
vezett, és annak adatait 1940-ben közreadták. E kiadvány az erdészetet érintő legfon
tosabb adatokat, többek között az erdőterületek horizontális elterjedését, 
fafaj összetételét, tulajdonjogi viszonyait, és egyéb adatait járásonként részletezve 
tárgyalta. A jugoszláv közigazgatási rendszerben a régi magyar járási határok -  ki
sebb kiigazításoktól eltekintve -  nagyjából fennmaradtak. Ezt felismerve hamarosan 
nyilvánvalóvá vált, hogy a jugoszláv muraszombati járás teljesen fedi a Vas 
megyéből Jugoszláviához csatolt területet, az alsólendvai, perlaki és Csáktornyái já 
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rás, Csáktornya város területével együtt pedig -  nagyjából -  azonos Zala megyének 
Jugoszláviához csatolt területével. Ugyanígy kiderült, hogy a Dunabánság két járása 
azonosítható a visszacsatolt bácskai, illetve a baranyai háromszög területével.

Ezek alapján a jugoszláv statisztikai kiadvány majdnem közvetlenül szolgáltatta 
a visszacsatolt területek erdeire vonatkozó adatokat. Ezek szerint:

-  Legtöbb erdő Bácskában volt, 23 528 hektár. Mivel azonban a Szabadkától 
délre eső területen csak a Duna mentén voltak berki és ártéri erdők, a belső te
rületet pedig erdőtlen homokvidék foglalta el, erdősültsége csak 2,7 % volt, 
legalacsonyabb a visszacsatolt délvidéki területek között.

-  Bácska után legtöbb erdeje a vele közvetlenül szomszédos baranyai három
szögnek volt, 19 594 hektár. Itt az erdősültség 17,1 %, magasabb, mint az ak
kori Baranya megye erdősültsége.

-  A Mura-vidék erdősültség tekintetében két eltérő részre tagolódott. A Vas me
gyéhez csatolt muraszombati járás  16 515 hektár erdejével a Délvidék erdőben 
leggazdagabb része, erdősültsége 27,7 %. Ezzel szemben a Zala megyéhez 
csatolt muraközi résznek, bár majdnem annyi az erdőterülete (13 330 hektár), 
mint a Vas megyéhez csatolt résznek, erdősültsége azonban csak 12,9 % volt.

Az egyes részekből így kirajzolódott kép szerint a visszacsatolt Délvidéknek vol
tak gazdagon erdősült részei, a terület egészében mégis jellegzetes alföldi táj. Összes 
erdőterülete 72 967 hektár, erdősültsége csak 6.4 % .1S

A visszacsatolt területrészek múltját vizsgálva, a jugoszláv statisztika aktuálisnak 
mondható adatainak az 1918. évi erdőtörzskönyvi adatokkal történő összehasonlítá
sa alapján megállapítható, hogy -  Csehszlovákiához és Romániához hasonlóan -  Ju
goszlávia is jeleskedett az erdőpusztításban. A visszacsatolt Délvidéken 20 év alatt 
összesen mintegy 8000 hektár erdőt irtottak ki, ennek eredményeként ugyanezen a te
rületen 10,7 %-kal csökkent az erdőterület19

Százalékosan nem, de területben legnagyobb volt az erdőpusztítás (3740 hektár) 
az erdőben egyébként is szegény Bácskában. Ennél valamivel kevesebb (3670 hek
tár) erdő tűnt el a Zala megyéhez, és legkevesebb (1550 hektár) a Vas megyéhez csa
tolt területen. Ezekkel ellentétben a baranyai háromszögben nem csökkent, hanem 
1210 hektárral, 6,6 %-kal nőtt az erdőterület. Ez egyrészt annak tulajdonítható,hogy 
a Duna és a Dráva zátonyszigetei természetes úton beerdősültek, másrészt 
feltehetően annak, hogy a jugoszláv uralom alatt a baranyai háromszögnek több mint 
70 %-át állami tulajdonba vették, ezért itt magasabb színvonalon, tudatosan 
gazdálkodtak.20

A délvidéki területek erdeinek fafaiösszetétele semmi hasonlóságot nem mutat a 
kárpátaljai vagy az erdélyi erdőkhöz. A visszacsatolt területek fekvésénél fogva leg
közelebb áll a szomszédos alföldi és ártéri, illeve a nyugat-dunántúli területek erde
ihez. Jellemző ezekre az erdőkre a nagyfokú elegyesség. Az erdők 53,6 %-a elegyes, 
és csak 46,4 %-a azonos fafajú elegyetlen erdő.

Dr. Földváry: A visszafoglalt délvidéki terület. Erdőgazdaság. Magyar Statisztikai Szem le. 1941. II. 803. oldal, 
ld. 18. jegyzetet. 808. oldal, 
ld. 18. jegyzetet. 809. oldal.
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Az erdőterület 23,8 %-át -  meglepő módon -  fenyvesek, 76,2 %-át lombfa erdők 
borítják. Az itteni fenyvesek természetesen nem hasonlíthatók össze a kárpátaljai és 
erdélyi magashegységi lucosokkal és jegenyefenyvesekkel, melyek egyedei legalább
40-50 méter magas, sűrű szövetű faanyagot szolgáltatnak. Az itteni fenyvesek -  a 
Delibláti-homokpusztán létesített, mintegy 180 hektáros kísérleti fenyőtelepítés ki
vételével -  teljes egészében a nyugat-dunántúli területekhez csatlakozó muravidéki, 
alpokaljai lankás dombokon helyezkednek el. Ezek 67 %-a fafajonként elegyetlen ál
lományokban, 33 %-a fenyő-elegyben, vagy fenyő-lombos elegyben fordul elő. Leg
nagyobb hányadot a legfeljebb 20-30 méter magasságot elérő, laza szövetű 
erdeifenyő képviseli. Ennek elegyetlen állományai az itteni fenyvesek 62 %-át, az 
elegyes fenyőállományok erdeifenyő hányadát is figyelembevéve azok 72 %-át is el
érheti. Az erdeifenyőn kívül előfordulnak még elegyetlen luc- és feketefenyő állomá
nyok is. Ezekben azonban a lucfenyő a fenyveseknek csak 2,9 %-át, a feketefenyő 
pedig csupán 2,7 %-át képviseli.

A lombfa erdőket a fafaj gazdagság és változatosság jellemzi. Ezek 23 %-a a Vas, 
illetve Zala megyéhez csatolt Mura-vidéken, 35 %-a a baranyai háromszögben, 42 
%-a Bácskában helyezkedik el. Itt az elegyetlen állományok a fenyőkénél kisebb há
nyadot, csak 40 %-ot, az elegyes erdők pedig 60 %-ot képviselnek. A termőhelynek 
megfelelően legnagyobb hányadban a lágy lombfa erdők fordulnak elő. Ezek ele
gyetlen állományai az összes lombfa erdők 23 %-át, az elegyes erdők megfelelő lágy 
lombfa hányadát is figyelembe véve az összes lombos erdőterület 50 %-át is elérhe
tik. A kemény lombos fafajok viszonylag kis mértékben vannak képviselve. Ez is egy 
alapvető különbség az itteni és a kárpátaljai, erdélyi erdők között, mert ott a lombos 
erdők döntő hányadát a bükk és a tölgy képviseli, lágy lombfák ott gyakorlatilag nem 
is fordulnak elő. Itt a bükkösök elegyetlen állományai -  döntő részben a baranyai há
romszögben -  2,2 %-ot, a tölgyesek 6,3 %-ot, a kőrisesek 2,2 %-ot, az akácosok 3,6 
%-ot foglalnak el.

A délvidéki erdők e sokszínűségének és változatosságának vázlatos bemutatása 
mellett a főbb fafaj csoportoknak a többi visszacsatolt területtel összehasonlítható 
arányait az 1/13.táblázat szemlélteti.

Az itteni erdők tulajdonjogi helyzetét tekintve az 1918. évi erdőtörzskönyvi ada
tok szerint a visszacsatolt Délvidéken összesen 12 319 hektár kincstári erdő volt, 
egyedül Bácskában (1/14. táblázat). Mintegy 7200 hektár egyházi, 16 900 hektár hit
bizományi, összesen 36 400 hektár szabad rendelkezésű magánerdő, s ezeken kívül 
kisebb tételekben városi, községi, birtokközösségi erdők is voltak.

A 20 éves jugoszláv uralom alatt a helyzet alapvetően megváltozott. A hitbizomá
nyi erdők eltűntek. Ezek kivételes jogállását a jugoszláv államhatalom nem ismerte 
el. Az egyházi erdők területe az 1918. évinek kevesebb, mint a felére, a szabad ren
delkezésű magánerdőké körülbelül a harmadára csökkent. Ugyanakkor az állami 
erdők, a városok, a községek és birtokközösségek erdőterülete közel kétszeresére 
nőtt.

E gyökeres átalakulás a szerbek azon fő törekvésének volt az eredménye, hogy a 
magyar népességet anyagilag lehetetlenítsék, és ezzel az asszimilációt elősegítsék. 
Minden eszközt felhasználtak arra, hogy a magyar lakosságot vagyonából kiforgas
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sák. Törvényben előírták, hogy az az ingatlan, amely a múltban a magyar király ado
mánylevele alapján állami tulajdonból került magánszemély tulajdonába, az az örö
kösöknek is jogosulatlanul szerzett vagyona, ezért az a jugoszláv államot illeti. E tör
vény alapján Frigyes királyi hercegnek a baranyai háromszögben levő 13 082 hektá
ros hitbizományi erdőbirtokát állami tulajdonba vették, és állami erdőgazdasággá 
alakították át. így nőtt közel kétszeresére az állami erdők területe. Az egyházi és sza
bad rendelkezésű magánerdők nagy részét is elkobozták, és a szerb vezetés alatt álló 
városoknak, községeknek, birtokközösségeknek adták. Ez a folyamat a visszacsatolt 
délvidéki erdők előtörténetének legsötétebb jelensége.21

Összefoglalás

Ebben a fejezetben elsősorban az elszakított országrészek visszacsatolásakor ön
ként adódott arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mennyi erdőt kaptunk vissza a 
felszabadult területeken.

Az adatok véglegesítése előtt a forrásmunkák alapján kidolgozott adatokat a 
Magyar Statisztikai Évkönyvek 1938-1943. évi kötetei alapján ellenőriztük. Az 
évkönyvek az összes erdőterületre vonatkozólag a kataszteri, és az erdészeti ható
ságok által készített felmérés szerinti adatokat is közlik. A kétféle adat között 
jelentős eltérés mutatkozik. Az erdészeti hatóságok közlése szerint az összes 
erdőterület 1938-ban 7 %-kal, 1940-ben 10 %-kal meghaladja a kataszteri felmé
rés alapján az erdőnek, mint a művelési ágak egyikének a területét. Ennek az el
térésnek esetleg az lehet a magyarázata, hogy az erdészeti hatóságok a fásítások 
(fasorok,fapászták, stb.) területét is erdőként tartották nyilván. Ilyen mértékű el
térés azonban ezzel nem indokolható.

A kataszteri felmérésre támaszkodó adatközlés kétségtelenül hitelesebb, mert az 
az egész ország területét átfogja. Mégis mivel az erdőterület fafajonkénti arányaira 
csak az erdészeti közlés szolgáltat adatot, az 1938. évi bázisállapotra vonatkozólag 
azt kellett elfogadnunk. Az 1938-at követő években azonban a visszacsatolt ország
részek erdőterületi adatainak ellenőrzése során azt tapasztaltuk, hogy a Statisztikai 
Évkönyvek 1939-1943. évi kötetei ugyanarra a visszacsatolt országrészre vonatko
zólag évről évre más és más adatokat, 1941 és 1943 között már ellentétes irányú vál
tozásokat, az előző évinél nagyobb, majd a következő évben az előző évinél kisebb 
erdőterületet, és más fafaj arányokat közölnek. Ezért -  bár a forrásmunkák alapján 
levezetett adatok is tartalmaznak némi bizonytalanságot -  mégis ezeket kellett vég
legesnek elfogadnunk. így a választ az alapkérdésre, hogy mennyi erdőt kaptunk 
viszsza a felszabadult területeken, az I/15.sz. táblázatban a forrásmunkák adatai 
alapján összegeztük.

Négy év alatt a Felvidék és Erdély egy részének visszacsatolása, Kárpátalja és a 
délvidéki területek visszaszerzése révén több mint 2,2 millió hektár erdőt kaptunk

21 ld. 18. jegyzetet. 817-818. oldal.
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vissza. Ennek eredményeként hazánk erdőterülete az 1938. évinek 2,9-szeresére, a 
tölgyesek területe 2,1-szeresére, a bükk és más lombfa erdőké 2,5-szeresére, a fenyő 
erdők területe pedig több mint 10-szeresére, az ország erdősültsége 12,8 %-ról 20,0 
%-ra nőtt. Legnagyobb volt az erdősültsége Kárpátaljának (50,5 %), és legnagyobb 
a fenyő aránya a visszacsatolt erdélyi területnek (35,2 %).

A gyarapodás örömteli tényei mellett arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a 
visszacsatolt országrészeken összességében mintegy 288 000 hektárral kevesebb 
erdőt kaptunk vissza, mint amennyit Trianonnal elveszítettünk, mert az utódállamok 
ezeken a területeken ennyi erdőt kiirtottak. E pusztítás nélkül erdőterületünk 2,5 mil
lió hektárral gyarapodhatott volna.

A visszacsatolt területek erdeinek területi és fafaj összetételi adatai alapján 
Földváry már a második bécsi döntést követően, majd a délvidéki területek vissza
csatolása után ismét számításokat végzett arra vonatkozólag, hogy az ország 
erdőterületének 2,2 millió hektárral történt gyarapodása milyen hatással lesz a meg
nagyobbodott ország faellátási helyzetére.

A területadatok ismeretében a fafajcsoportonként várható növedékre, és az ipari- 
fa-hányadokra vonatkozó becslések alapján kiszámította az ország megnövekedett 
területén várható fatermelés mennyiségét. Ezt 7,2 millió m3-re becsülte. Azután ezt a 
Csonkaországnak a Statisztikai Évkönyvekből az 1931-1937. évek átlagára leveze
tett lombos és fenyő iparifa-, valamint tűzifa-felhasználási adataival összevetve, a 
megnagyobbodott ország lélekszámának növekedését is figyelembe véve, megállapí
totta, hogy lombos iparifában mintegy 30 000 vagon exportfelesleg, fenyő iparifában 
viszont az 1931-1937. évinél nagyobb hiány várható, tűzifában pedig a termelés eset
leg éppen csak hogy fedezi a szükségletet.22

Mihályi Zoltán az Erdészeti Lapok 1941. decemberi számában megjelent, „A ma
gyar erdőgazdaság feladatai” című cikkében bírálta Földváry közlését, elsősorban 
azért, mert ő a szükségleti mérce meghatározásánál a fogyasztás szempontjából 
legkedvezőtlenebb időszakot vette alapul, amikor a gazdasági válság következtében 
rendkívül alacsony volt a felhasználás. Ezenkívül hibájául rótta fel azt is, hogy a 
szükséglet levezetésében a papírfogyasztással nem számolt, holott az a faszükséglet 
el nem hanyagolható, jelentős tétele. Mihályi elfogadható szükségleti bázisnak az 
1928. évet tekintette, és számításai alapján megállapította, hogy a Földváry által le
vezetett termelésnek legalább 2-szeresére, 14 millió m3 fatermelésre lenne szükség, 
ha 1938. évi szinten fedezni akarnánk a 14,6 millióra növekedett népesség faszük
ségletét. -  E vitatott kérdésre az erdészeti igazgatás működésével foglalkozó fejezet 
majd a tények alapján megpróbál választ adni.

ld. 11. jegyzetet. 715-718. oldal.; ld. 18. jegyzetet. 820-821. oldal.
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4. Az erdészeti igazgatás szervezete és kialakulása 
a visszacsatolt országrészeken

Az előző fejezetben az ország területgyarapodásának erdészeti vonatkozásban 
jelentkező materiális, anyagi hatásait vizsgáltuk és összegeztük. Ebben a fejezetben pe
dig a területgyarapodás emberi, személyi hatásait és eredményeit tágyaljuk. Ez a feje
zet tehát az emberrel, személy szerint azokkal foglalkozik, akik a visszacsatolt területe
ken az erdők, az erdőgazdaság fejlesztése érdekében szerepet vállaltak, s azon munkál
kodtak Sajnos e tekintetben teljességre nem törekedhettünk. Személy szerint csak a 
visszacsatolt területeken dolgozó erdőtisztekről emlékezhettünk meg, mert a forrás
munkák csak ezt tették lehetővé. Pedig jól tudjuk, hogy az üzemi tisztek, segédtisztek, 
számvevőségi tisztviselők és az egyéb szakszemélyzet ugyancsak odaadással vette ki 
részét a visszacsatolt területek erdőgazdaságának fejlesztéséből, és őket is ugyanolyan 
megbecsülés illetné meg, mint az erdő tiszteket, akikről megemlékezhettünk.

A lényegre térve, a visszacsatolt területek birtokbevétele után, azok 2,2 millió 
hektárnyi erdeinek az ország vérkeringésébe való bekapcsolása érdekében

-  első lépésként az erdészeti igazgatás szervezetét a visszacsatolás szakaszainak 
megfelelően ki kellett terjeszteni az új területekre, majd

-  második ütemben az új szervezetet a személyi állomány feltöltésével élővé, 
működőképessé kellett tenni.

Ezt megelőzően -  a történelmi folyamatosság érdekében is -  célszerű röviden át
tekintenünk az igazgatási szervezet felépítését és funkcióit az 1938. november 2-át 
közvetlenül megelőző évekre vonatkozólag.

Erdészeti igazgatás az első bécsi döntés előtti időszakban

Az elszakított országrészek visszacsatolása idején az erdészeti igazgatás szerve
zetét és funkcióit az akkor hatályos 1935. évi IV. törvénycikk határozta meg, amely 
háromlépcsős szervezetet hozott létre:

-  felsőfokon a földmívelésügyi miniszter, illetve a minisztérium erdészeti 
főosztálya az erdészeti ügyek legfőbb hatósága volt,

-  középső fokon a földmívelésügyi miniszternek közvetlenül alárendelt 
erdőigazgatóságok,

-  alsófokon az erdőigazgatóságnak alárendelt erdőfelügyelőségek állottak.
A Földmívelésügyi Minisztérium legfőbb erdészeti hatóság mivolta elsősorban ab

ban jutott kifejezésre, hogy az erdőtulajdonosok és -  elsőfokon -  az 
erdőfelügyelőségek, illetve a törvényhatóság közigazgatási bizottságának gazdasági al
bizottsága között támadt vitás ügyekben, a végső döntés joga másodfokon a 
földmívelésügyi minisztert illette. Ez a hatáskör azonban az igazgatási szervezet egész 
működésére is kiterjedt. Az erdőigazgatóságok, erdőfelügyelőségek és erdőhivatalok 
egész személyi állományát -  beleértve az erdőtiszteken kívül a másodfokú szaksze
mélyzetet, a segédhivatali dolgozókat és az erdőőröket is -  érintő minden személyi
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ügyben, a kinevezéstől, áthelyezéstől és nyugdíjazástól kezdve a fizetési osztályba so
rolásig, az éves jutalmak és esetenkénti segélyek odaítéléséig, minden ügyben a mi
nisztérium erdészeti főosztályának volt döntési joga. Az erdőigazgatóságok központjá
ba a minisztérium által kinevezett fiatal erdőmémököknek valamely, az igazgatóság 
felügyelete alá tartozó erdőhivatal vezetésével történő megbízása sem az erdőigazgató, 
hanem az erdészeti főosztály hatáskörébe tartozott.

Az erdőigazgatóság feladata -  a földmívelésügyi miniszter közvetlen felügyelete 
alatt -  a rábízott kerületben az erdészet és a természetvédelem érdekeinek érvénye
sítése, az állami erdőgazdaságok és a nem állami erdők kezelésének irányítása és 
ellenőrzése, továbbá az állam feladatkörébe utalt erdőgazdasági üzemrendezési fel
adatok (határrendezés, felmérés, erdőbecslés, üzemtervkészítés) végrehajtása volt. 
Az utóbbi feladatkör ellátása érdekében az erdőrendezőség az erdőigazgatóság szer
ves részeként működött.

Az erdőfelügyelőségek -  az erdőigazgatóság felügyelete és irányítása alatt -  ellát
ták az állami és nem állami erdők, s a természetvédelmi területek közvetlen állami 
felügyeletét, kezelték az államerdészeti kezelésbe vett erdőket és az erdőrendészeti 
(közigazgatási) hatóság végrehajtó szerveként működtek.

Az erdőhivatalok -  az erdőigazgatóság közvetlen felügyelete alatt -  az állami 
erdők, és olyan nem állami erdők kezelését látták el, amelyekben a földmívelésügyi 
miniszter külön megállapodás alapján a termelési és egyéb erdőgazdasági munkák 
szakszerű elvégeztetését is elvállalta.

Az igazgatási szervezetnek természetszerűleg pénzforgalma is volt. Akkoriban 
személyi bankszámla és banki átutalás még nem létezett, ezért az alkalmazottak illet
ményét és a szervezet működéséhez tartozó dologi kiadásokat készpénzzel kellett ki
fizetni. Ezenkívül az erdők kezeléséből adódóan jelentős összegű bevételeik is vol
tak. Ezért a pénzgazdálkodás ellenőrzése végett az igazgatási szervezet részét képez
te az erdőigazgatóságok mellérendelt számvevőség is, melynek főnökét a miniszter, 
beosztottait pedig a minisztérium erdészeti főosztálya nevezte ki. A számvevőség ke
retében működött az erdőigazgatóság házipénztára, melynek feladata volt az 
erdőigazgatóság, az erdőfelügyelőségek és az erdőhivatalok alkalmazottai illetmé
nyének, és az erdei munkások bérének készpénzben történő kifizetése. Az illetmé
nyeket havonta egyszer, a hónap végén, a munkások bérét viszont két részletben, a 
hónap közepén előlegként, a hónap végén pedig az erdőhivatal vezetője által kiállí
tott bérjegyzék alapján a helyszínen, tételesen fizették ki.

Az erdészeti igazgatásnak ezt a szervezetét első alkalommal az 53.300/1935.1.-1 .FM. 
sz. rendelettel 1935. augusztus 1-jén hívták életre. Ekkor Kaposvár, Győr, Gödöllő, Mis
kolc, Debrecen és Szeged székhellyel 6 m. kir. erdőigazgatóságot, ezek felügyelete alatt 
22 m. kir. erdőfelügyelőséget és 2 erdőfelügyelőségi kirendeltséget, továbbá a gödöllői 
erdőigazgatóság felügyelete alatt 8, a miskolci erdőigazgatóságnál 11, a debreceni 
erdőigazgatóságnál 6, vagyis összesen 19 m. kir. erdőhivatalt hoztak létre.

Ezt a szervezetet 1937 márciusában a 80.400/1937.II.-l.FM. sz. rendelettel módo
sították: a kaposvári és a győri erdőigazgatóságok kerületének megosztásával Szom
bathelyen új erdőigazgatóságot szerveztek, egyidejűleg a szegedi erdőigazgatóság 
szentesi erdőfelügyelőségi kirendeltségét megszüntették.
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1938 októberében pedig a miskolci erdőigazgatósághoz tartozó három, a darnói, 
a kőkúti és a parádi m. kir. erdőhivatal -  a Nemzeti Közművelődési Alapítvány ré
szére történt átadás következtében -  megszűnt.

Az erdészeti igazgatásnak közvetlenül az első bécsi döntés előtti szervezetét e kö
tet végéhez csatolt Melléklet II/1 .sz. táblája szemlélteti. Sajnos a táblák szerkezete 
nem teszi lehetővé ezeknek szöveg közti elhelyezését, ezért a Mellékletben kellett 
ezeket összefoglalnunk.

Az igazgatási szervezet kiépítése a visszacsatolt országrészeken 

Felvidék

A felvidéki területsáv visszacsatolásával erdőterületünk mintegy 189 000 hektár
ral, kincstári erdőterületünk kb. 19 000 hektárral gyarapodott. Ennek az 
erdőterületnek a felügyelete és szakszem kezelésének biztosítása érdekében mielőbb 
ki kellett építeni az erdészeti igazgatás szervezetét.

A visszacsatolt felvidéki területeken közszolgálati állások szervezését és betöltését 
szabályozó, az erdészeti igazgatásnak e területeken való kiépítését is befolyásoló kor
mányrendelet csak 1939 február végén jelent meg, s akkor lépett hatályba. Az FM er
dészeti főosztálya azonban a felügyelet nélkül maradt 189 000 hektár erdő védelme 
érdekében már 1939. január 4-én megjelentette a felvidéki területsávon az erdészeti 
igazgatás szervezetének kiépítésére vonatkozó 125.661/1938.FM.sz. rendeletet.

E rendelettel -  az állami költségvetési keretnek megfelelően -  viszonylag kis létszá
mú szervezetet hoztak létre: Komáromban és Kassán két új erdőigazgatóság, Komá
romban, Léván, Rimaszombaton, Ungváron és Beregszászban öt erdőfelügyelőség, 
Zselizen, Füleken, Jolsván, Felsőbalogon és Eszkároson egy-egy, Rozsnyón két (a 
rozsnyói és a szilicei), összesen hét m.kir. erdőhivatal létesítését írták elő.

A rendelet végrehajtása, az igazgatási szervezet kialakítása és a szervezet szemé
lyi állományának feltöltése 1939 január elején megvalósult.

A személyi állomány feltöltése tekintetében a hazai szakemberek a terület-gyarapo
dásoktól általában hegyvidéki, kárpáti környezetben, alkotókészségük kibontakoztatá
sához megfelelő munkahelyek, elhelyezkedési lehetőségek kialakulását remélték. A 
felvidéki területsávon ilyen lehetőség nem kínálkozott, ezért a 125.661/1938.FM.sz. 
rendelet a hazai erdészek között különösebb érdeklődést nem váltott ki.

Ez megkönnyítette az erdészeti igazgatás szervezetének kiépítéséért felelős er
dészeti főosztály helyzetét, mert nekik a 20 éves csehszlovák uralom alatt a fel
szabadult területen szolgálatot teljesített szakemberek elhelyezésével is törődniük 
kellett. Ez az adott helyzetben nem okozott problém át, mert a két új 
erdőigazgatóság és két erdőfelügyelőség vezetője, s három beosztott hazai 
erdőmérnök kinevezése mellett a többi 16 munkahelyre a felszabadult területen 
átvett, a csehszlovák uralom idején az új magyar erdészeti igazgatás állomáshe
lyein szolgálatot teljesített magyar nemzetiségű erdőmérnököket -  áthelyezések
kel, ideiglenesen -  alkalmazni lehetett.
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A komáromi erdőigazgatóság élére az erdészeti főosztály 3. ügyosztályáról történt át
helyezéssel vitéz Simonkay Gyula erdőtanácsost, a kassai erdőigazgatóság élére pedig a 
miskolci erdőfelügyelőségről történt áthelyezéssel Alberti János főerdőtanácsost nevez
ték ki. Vitéz Simonkay Gyulát már 1939 októberében visszahelyezték a minisztérium er
dészeti főosztályára, s helyébe a gödöllői erdőigazgatóságtól Bárány Károly 
erdőtanácsost helyezték át és bízták meg a komáromi erdőigazgatóság főnöki 
teendőinek ellátásával. Ő ezt a feladatot -  Alberti Jánossal együtt -  1944 végéig ellátta.

A visszacsatolt felvidéki területeken közszolgálati állások szervezését és betöltését sza
bályozó, 1939. február 25-én hatályba lépett 2300/1939. ME.sz.rendelet a 17 volt csehszlo
vák erdőmémök alkalmazására vonatkozó döntés helyes voltát teljes mértékben igazolta. 
A rendelet ugyanis a visszacsatolt területen szervezett közszolgálati állások betöltésénél az 
igazoltan megfelelő képesítéssel rendelkezők számára elsőbbségi jogot biztosított

a/ azoknak, akik 1921. július 26-áig kinevezett minőségben, mint magyar köz- 
szolgálati alkalmazottak szolgálatot teljesítettek, állomáshelyük a trianoni tra
gédia bekövetkeztéig a visszacsatolt felvidéki területen volt, állásukat azonban 
magyarságuk miatt minden ellátás nélkül elveszítették, és azóta is a visszacsa
tolt felvidéki területen laktak, továbbá 

b/ azoknak is, akiknek sorsa ugyanúgy alakult, mint az előző a/ pontban tárgyal
také, de állásuk elvesztése után Magyarországnak a trianoni szerződéssel meg
határozott területére költöztek, ott azonban közszolgálatban sem elhelyezést, 
sem ellátást nem kaptak, ezenkívül 

c/ még azoknak is, akik 1938. november 2-án a visszacsatolt felvidéki területen 
kinevezett minőségben csehszlovák közszolgálatban állottak, végül 

d/ azoknak is, akiknek 1938. november 2-án a visszacsatolt felvidéki területen ál
landó lakóhelyük volt, feltéve, hogy azóta is Magyarország területén laknak. 

Akik ezeknek a feltételeknek megfeleltek, azokat a hivatkozott rendelet szerint 
„ ideiglenes minőségben ” alkalmazni lehetett. Végleges minőségben való alkalmazá
suk érdekében azonban „igazoló eljárás ”-on kellett átesniük, és alkalmazásuk csak 
akkor volt véglegesíthető, ha az igazoló eljáráson magatartásuk, nemzethűségük 
megfelelőnek bizonyult, és velük szemben sem lakóhelyükről, sem korábbi 
munkahelyükről elmarasztaló észrevétel nem érkezett az igazoló bizottsághoz.

A felszabadult felvidéki területen átvett és az új erdészeti igazgatási szervezetben 
ideiglenesen alkalmazott, volt csehszlovák állami erdőmérnökök közül Heincz János 
oki erdőmérnök 1921. július 26-ig kinevezett minőségben m.kir. erdőmérnökként a 
Felvidéken teljesített szolgálatot. A csehszlovák uralom alatt a hivatali esküt nem 
volt hajlandó letenni, ezért azonnali hatállyal, minden ellátás nélkül elbocsátották. 
Elbocsátásakor, majd azt követően, és 1938. november 2-án is Ungváron élt, család
járól keserves körülmények között magánmérnökként gondoskodott. O a hivatkozott 
rendelet a/ pontjában meghatározott feltétel tipikus példája volt. 1940 decemberében 
a csehszlovák uralom alatt magyarsága miatt állásából történt elbocsátására hivat
kozva a szolgálaton kívül töltött idejének a nyugdíjba történő beszámítását kérte. Ké
rését 2 évvel később miniszterelnöki jóváhagyással teljesítették.1 1942 júliusában a

MÓL K -184-1942-A /1-98.169.
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Kormányzó Úr m.kir főerdőtanácsossá nevezte ki. Nevét 1943 áprilisában Homoki
ra magyarosította. 1943 májusában Ungváron letette a vitézi esküt, s a Vitézi Rend 
tagja lett.2 1944 végéig folyamatosan Ungváron lakott, az erdőigazgatóság központ
jában teljesített szolgálatot. Első alkalommal 1944. július 1-jén, Ungvárra történt ki
nevezésem és odaérkezésem, majd 1944 októberében, Ungvárról való menekülésünk 
alkalmával, utoljára az 1950-es években a Sárvári Állami Erdőgazdaság központjá
ban találkoztam vele, akkor ott dolgozott. Nagyszerű ember volt.

A többi 16 átvett, volt csehszlovák állami erdőmérnök is legalább a c/ pontban 
előírt feltételnek megfelelt, így valamennyiük „ideiglenes” alkalmazása jogszerű és 
helyes volt. 1939 folyamán valamennyien az „ igazoló eljárás ”-on is átestek, és 1940 
januárjában a földmívelésügyi miniszter a m. kir. erdőmérnökök létszámában m. kir. 
erdőtanácsosokká, főerdőmérnökökké, erdőmérnökökké kinevezte őket.

A visszacsatolt felvidéki területsáv erdészeti igazgatási szervezetét és erdőtiszti 
személyzetét 1939 januárjában e kötet végéhez csatolt Melléklet II/2.sz. táblája 
szemlélteti. Sajnos az igazgatási szervezet egységeinek térbeli elhelyezkedését nem 
sikerült szemléltetni, mert erre alkalmas térképeket sem az Állami Erdészeti Szolgá
lat archívumában, sem a Hadtörténeti Intézet térképtárában, sem az antikváriumok
ban nem tudtunk felfedezni.

Kárpátalja

Elérkeztünk az 1938-1944. évi időszak történéseinek második szakaszához. Érdé- 
kés, hogy az első szakasz kezdetére, november 2-ára, nem emlékszem úgy, mint er
re a március 15-ére. Talán azért, mert november 2-a -  1938. kivételével -  soha nem 
volt ünnep számunkra, március 15-e viszont 91 év óta mindig az volt. Igaz ugyan, 
hogy 1938. november 2-a kétségtelenül ünnep volt, mert a trianoni falon akkor tá
madt a második rés.3

A korábbi években március 15-e mindig szép, kellemes, tavaszi nap volt. 1939- 
ben azonban kellemetlen, borult, esős, hideg március 15-ére ébredtünk. Mi akkor 
érettségi előtt álló nyolcadik osztályos soproni licisták voltunk. Korábban a március 
15-i ünnepélyre mindig könnyű, tavaszi cserkészöltözékben mentünk. 1939-ben 
azonban a kellemetlen időjárás miatt bakancsot és körgallért is fel kellett vennünk.

Reggel 9 óra tájban a Líceum udvarán gyülekeztünk. A Petőfi téren 10 órakor 
kezdődő ünnepélyre kellett felvonulnunk. A gyülekezésnél az egyik fiú, talán Púm 
Gyuszi, nagy izgalommal újságolta, hogy ők otthon már megkapták az újságot, és an
nak első oldalán nagy vastag betűkkel írva az állt, hogy „ Átlépték a magyar csapa
tok a határt. Kedden (14-én) a kora délutáni órákban elérték a Munkácstól 16 km tá
volságra fekvő Szolyva községet. ” Ez az újsághír, mely szerint megkezdődött Kárpát
alja visszafoglalása, annyira felvillanyozott bennünket, hogy már nem zavart a hű-

Erdészeti Lapok 1943. májusi száma 240. oldal.
Az első rést 1921. augusztus 28-án és szeptem ber 8-án az ágfalvai csatákkal, majd decem ber 14-én a soproni 
népszavazással a kecskem éti Rongyos Gárdisták és a soproni harcéták elődei ütötték a trianoni falon.
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vös, kellemetlen időjárás. Arra gondoltunk, hogy ha a csapatok 14-én már Szolyván 
voltak, akkor néhány nap alatt elfoglalják egész Kárpátalját és visszaszerzik nekünk 
a kárpáti erdőket.

Én akkor már hét év óta az iskola cserkészcsapatának tagja voltam. Az évente 2- 
3-hetes nyári táborozások, és év közben a hétvégi kirándulások alatt belém ivódott 
természet- szeretet hatására már elhatároztam, hogyha Isten is úgy akarja, és felvesz
nek az egyetemre, akkor erdész leszek, és talán Kárpátalján kezdhetem pályafutáso
mat. így az említett újsághír, s afölötti töprengés és reménykedés mindmáig ébren 
tartotta bennem 1939. március 15-ének emlékét.

Kárpátaljával összesen mintegy 610 000 hektár erdőt, ebből 318 000 hektár kincs
tári erdőt kaptunk vissza. Ezzel örömteli módon szélesre tárult a kapu a fiatal 
erdőmérnökök és erdészgenerációk előtt, s az erdészet minden lépcsőfokán nagy 
fejlődést indított el.

Felső szinten a minisztérium erdészeti főosztályának bővítésével indult el a fejlesz
tés: a főosztálynak 1938-ban még csak három, 1940-ben már négy ügyosztálya volt. 
1941-ben a tovább bővült feladatok ellátására már két erdészeti főosztályt (I/A 
Erdőfelügyeleti és kincstári erdőgazdasági, valamint I/B Államerdészeti kezelés, fafor
galom és egyéb erdészeti ügyek főosztálya) kellett szervezni, 4-4 ügyosztállyal. 1943- 
44-ben pedig már három erdészeti főosztály: I/A Államerdészeti szervezet és kincstári 
erdőgazdasági, valamint I/B Fatermelési és faforgalmi, végül I/C Erdőbirtokpolitikai és 
erdőingatlan-forgalmi főosztály működött, összesen 9 ügyosztállyal.4

Középszinten is megindult 1939-ben a mozgás. Az 1930-as évek elején a gazdasá
gi válság következtében elbocsátott erdőmérnökök más területeken, egyesek magán- 
erdőbirtokokon, a többség azonban idegen szakterületeken, az állami földmérésnél, 
néha mint figuráns, aztán a MÁV műszaki részlegeinél, vagy magánmérnökként, eset
leg a postánál, néha mint levélkihordó helyezkedtek el. Kárpátalja visszatérésekor az 
Erdészeti Főosztály hívására közülük sokan jelentkeztek és kérték kárpátaljai alkal
mazásukat. Ennek hatására az 1939 októberében kinevezett erdőmérnök-gyakornokok 
egyharmada a visszatért idősebb erdőmérnökök közül került ki.

Alsó szinten a termelésben résztvevő, azt irányító szakszemélyzet távlati létszám 
növelése érdekében gyors ütemben nőtt az első évolyamra felvett erdőmérnök
hallgatók létszáma is:

Erdőmérnök-hallgatók létszáma:

1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944
Beiratkozott elsőéves 26 41 78 100 99 127 136 1 17
Oklevelet szerzett 18 16 12 12 23 36 32 63

Sajnos a felvételi létszám növelése csak túl későn éreztette hatását.
Ugyancsak Kárpátalja visszaszerzésének következményeként kezdődött és való

sult meg az soproni egyetem térbeli fejlesztése, az új matematikai és ábrázoló geo-

Magyarország tiszti cím -cs névtára. KSH kiadvány, 1938-1944. évi kötetek: Magyar Királyi Földm ívelésügyi 
Minisztérium.
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metriai épületkomplexum, valamint a 160-180 hallgatót befogadó kollégium- és 
menzaépület építése is.

Az igazgatási szervezet kiépítésének eredményeként aztán nagyarányú fejlődés, 
elsőként Kárpátalján, többek között az erdeivasút-építés, aztán a szolgálati lakások és 
irodaépületek építése terén valósulhatott meg.

Kárpátalján a felvidéki területsáv erdeinél több mint 3-szórta nagyobb erdőterület 
felügyelete, és a majdnem 17-szerte nagyobb kincstári erdőterület szakszerű kezelé
sének megoldása, vagyis az erdészeti igazgatás szervezetének kiépítése és annak 
megfelelő szakszemélyzettel való feltöltése összehasonlíthatatlanul nagyobb és ne
hezebb feladatot jelentett, mint a felvidéki területsáv esetében.

A kárpátaljai igazgatási szervezet kiépítésére vonatkozó 112.891/1939.II-l.FM.sz. 
rendelet Kárpátalja birtokbavétele után csak mintegy négy hónappal később, 1939. 
július 26-án jelent meg. A rendelet előkészítésének 4 hónapos időszükséglete is jelzi 
a feladat nagyságát.

E rendelettel a visszatért kárpátaljai területeken Ungvár, Bustyaháza és Rahó 
székhellyel 3 erdőigazgatóságot, Munkácson, Huszton és Rahón 3 új 
erdőfelügyelőséget és 4 erdőfelügyelőségi kirendeltséget hoztak létre. A visszacsatolt 
felvidéki területek igazgatási szervezetének létrehozásakor szervezett ungvári és be
regszászi erdőfelügyelőségeket pedig a kassai erdőigazgatóság kerületéből az ungvá
ri erdőigazgatósághoz csatolták.

A három, egyenként átlagosan mintegy 100 000 hektár kiterjedésű kincstári 
erdőbirtok kezelésére az ungvári erdőigazgatóság kerületében 16, a bustyaházai 
erdőigazgatóságnál 14, a rahói erdőigazgatóságnál ugyancsak 14, a csehszlovák ura
lom alatt működött 29 erdőgondnoksággal szemben összesen 44 állami erdőhivatal 
szervezését írták elő.

A csehszlovák időkhöz képest 15-tel több erdőhivatal szervezése feltétlenül ész
szerű intézkedés volt, mert ennek eredményeként az erdőhivatalok átlagos 
erdőterülete a csehszlovák uralom alatt volt 10 982 hektárral szemben 7238 hektárra 
csökkenhetett, az erdőhivatalok áttekinthetőbbé, ellenőrizhetőbbé és kezelhetőbbé 
váltak volna.

A 15 új erdőhivatalt a csehszlovák uralom alatt volt 15 túl nagy erdőgondnokság 
kettéosztásával ki lehetett volna alakítani. így például az ungvári erdőigazgatóságnál 
az új turjapolenai erdőhivatalt a volt 12 396 hektáros poroskői, az új perecsenyi 
erdőhivatalt a régi, 11 541 hektáros turjaremetei, az új radvánci erdőhivatalt a régi 
9247 hektáros ókemencei, vagy az új csontosi erdőhivatalt a régi, 12 718 hektáros 
malomréti erdőgondnokságból, hasonlóképpen a bustyaházai erdőigazgatóságnál az 
új técsői erdőhivatalt a régi 12 906 hektáros dombói, az új ravaszmezői erdőhivatalt 
a régi 16 813 hektáros dolhai erdőgondnokságból le lehetett volna választani. Az azo
nos nevű (bruszturai alsó, felső vagy nyugati, keleti) erdőhivatalokat pedig a 
megfelelő csehszlovák erdőgondnokság kettéosztásával lehetett volna kialakítani.

Az új erdőhivatalok szervezése természetesen új hivatali épületek és szolgálati la
kások építését, vagy a régi és az új hivatalnak a régi épületben való elhelyezése ese
tén annak megosztását, az új személyzet részére pedig lakásbérletek biztosítását tet
te volna szükségessé.
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Az igazgatási szervezet egységeinek földrajzi elhelyezésére vonatkozó döntés 
után kezdődhetett a szervezés második fázisa, a személyi állomány feltöltésével a 
szervezet működőképessé tétele.

E tekintetben a tények tanúsága szerint úgy tűnik, legtöbb gondot az igazgatók ki
választása okozta, mert 1939 október elején, két hónappal az igazgatási szervezet ki
építésére vonatkozó rendelet megjelenése után, hivatalosan még csak Maróthy Emil 
föerdötanácsos, a győri erdőigazgatóság igazgatóhelyettese kapott megbízást az ung
vári erdőigazgatóság főnöki teendőinek ellátására.

A bustyaházai erdőigazgatóság vezetésére Blickhardt József föerdötanácsos, a 
rahói erdőigazgatóság főnöki teendőinek ellátására pedig Katapán Ottó erdőtanácsos 
csak 1940. október végén kapott hivatalos megbízást. így a látszat szerint e két 
erdőigazgatóság egy éven át erdőigazgató nélkül működött.

Ezt a látszatot azonban az Országos Levéltárban négy irat is cáfolja: Az egyik
ben a rahói erdőigazgatóság részéről Apáti László m. kir erdőtanácsos, feltehetően 
miniszteri biztosként kirendelt „erdőigazgató h.” aláírással, 1939. október 19-i kelte
zéssel jelentette, hogy a feketetiszai erdőhivatalhoz beosztott Ferenczy Béla 1939. 
október 13-án jelentkezett szolgálattételre.5

A másik levélben ugyancsak a rahói erdőigazgatóság részéről Katapán Ottó 
m. kir erdőtanácsos, „erdőigazgató” aláírással (akkor még Kachelmann néven) 1940. 
január 9-i keltezéssel jelentette, hogy Batta Bertalan m.kir. erdőmérnök-gyakornok
1940. január 5-én szolgálattételre jelentkezett. Feltehetően az ő igazgatói kinevezése 
már folyamatban volt, ezért 1939 őszén Miskolcról őt is kirendelték Rahóra, hogy 
Apátit felváltsa, és ott is maradjon 1940. október 31-én, a rahói erdőigazgatóság 
vezetőjévé történt kinevezéséig.6

A harmadik levélben a debreceni erdőfelügyelőségről a bustyaházai 
erdőigazgatósághoz kirendelt Radó Gábor m. kir. föerdötanácsos aláírással 1939. jú
nius 24-i keltezéssel jóváhagyás végett felterjesztette a minisztériumhoz a 
tereselpataki erdei vasút tervműveletét.7 O viszonylag rövid ideig volt Bustyaházán, 
mert 1939. november 2-án már debreceni erdőigazgatóvá nevezték ki. Bustyaháza 
azonban ekkor sem maradt vezető nélkül, mert a negyedik levéltári irat szerint a 
bustyaházai erdőigazgatóság részéről 1940. január 13-i keltezéssel már Blickhardt Jó
zsef föerdötanácsos jelentette, hogy Róth Gyula erdőmérnök-gyakornok szolgálatát 
a bruszturai erdőhivatalnál megkezdte.8

E négy irat egyértelműen igazolja, hogy 1939. október 19-én már Rahónak, és 
1939. június 24-én Bustyaházának is volt, hivatalosan ugyan még meg nem erősített, 
de ideiglenesen megbízott (mb.) igazgatója. Sőt, mivel a megbízás mindén bizonnyal 
megelőzte a levél keltezési dátumát, joggal feltételezhető, hogy Blickhardt József 
ideiglenes igazgatói megbízása is már Maróthy Emil hivatalos ungvári kinevezésé
vel közel egy időben, 1939 október végén megtörtént.

MÓL K -184-19 3 9 -A /1-117.650. 
MÓL K -184-1939-A /1-221.270. 
MÓL K -184-1939-3-115.549. 
MÓL K -l 84-19 4 0 -A /l-70.802.
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Blickhardt József esetében csak a további kutatás eredményeként derült ki, hogy 
az ő ideiglenes megbízása a visszatért kárpátaljai területeken közszolgálati állások 
szervezését és betöltését szabályozó, 1939. augusztus 20-án hatályba lépett 
7800/1939.M.E .sz. rendelet végrehajtásával függött össze.

Ő ugyanis -  sok más, magyar nemzetiségű erdőmémökkel együtt -  Trianon után cseh
szlovák állami alkalmazott lett, hiszen nem tehetett mást, mert akkor a Csonkaországban 
még az itt lakó fiatal erdőmérnökök is nehezen tudtak elhelyezkedni. Kárpátalja vissza
térése után az átvett csehszlovák alkalmazottak a 7800/1939.M.E.sz rendelet értelmében 
közszolgálati állások betöltésénél -  ugyanúgy, mint a visszacsatolt felvidéki területsáv 
esetében -  elsőbbséget élveztek, de alkalmazásuk csak az igazoló eljárás hivatalos lefoly
tatása után, annak eredményétől függően, volt véglegesíthető.

Kárpátalján azonban a 7800/1939.M.E.sz. rendelet az igazolást szigorúbb feltéte
lekhez kötötte, mint a felvidéki területsáv esetében. Ott, ha az igazolás alá vont sze
méllyel szemben az őt ismerők részéről elmarasztaló észrevétel az igazoló bizottság
hoz nem érkezett, akkor őt igazoltnak lehetett elismerni. Kárpátalján azonban az iga
zolásra kötelezettnek részletes személyi adatait tartalmazó „Nyilatkozat”-ot kellett 
kitöltenie, melyet az igazoló bizottságnak -  politikai és büntetőjogi ellenőrzés végett
-  a kárpátaljai területek kormányzói biztosához kellett továbbítania. Ez az ellenőrzés 
az igazolási eljárást késleltette és szigorúbbá tette.

Bizonyára ez volt az oka annak, hogy Blickhardt József csak 1940. július 31-én 
kapta meg m.kir.főerdőtanácsosi kinevezését, és csak október 10-én lehetett őt hiva
talosan megbízni a bustyaházai erdőigazgatóság főnöki teendőinek ellátásával.

Vele egy időben további 19 volt kárpátaljai csehszlovák állami erdőmérnököt ne
veztek ki m. kir. főerdőtanácsossá, főerdőmérnökké, illetve erdőmérnökké. Ok egyi
dejűleg beosztásukat is megkapták, valamennyien kárpátaljai munkahelyekre. 
Mankovich Rezső föerdötanácsos minden bizonnyal ekkor kapta meg az ungvári 
erdőigazgatósághoz felügyeleti tiszti, Partos Gyula erdőtanácsos pedig a bustyaházai 
erdőigazgatósághoz igazgatóhelyettesi megbízását.

Kétségtelen tény, hogy már 1939 október elején mindhárom kárpátaljai erdő
igazgatóság első számú vezetője, Maróthy Emil, Blickhardt József és Katapán Ottó -  hi
vatalos vagy ideiglenes megbízással -  a helyén volt. Az igazgatóságok működtetésében 
vezető szerepet játszó erdőtisztek, a kerületi erdőrendező, az építésvezető és a felügyele
ti tisztek, hasonlóképpen az erdőfelügyelőségek vezetői, szintén 1939 októberében meg
kapták megbízásukat.

A vezető tisztségviselők megbízása után, illetve azzal egyidejűleg, megkezdődött az 
erdőhivatalok erdőtiszti személyzetének kijelölése és megbízása is. Már 1939 októberében 
úttörőként néhány tapasztalt, idősebb erdőmémököt és segéderdőmémököt megbíztak a fel
osztásra váró, kettős erdőhivatal vezetésével. így például Csabán István segéderdőmémököt 
a tiszabogdányi alsó és felső, Mestyanek István erdőmémököt a dolhai és ravaszmezői, 
Moyzes Ferenc segéderdőmémököt az alsó és felsőszinevéri, Pammer Dezső segéder
dőmémököt pedig a németmokrai és oroszmokrai erdőhivatal vezetésével bízták meg.

Ezt követte aztán -  mintegy robbanásszerű jelenségként -  sok fiatal erdőmérnöknek 
m. kir. erdőmérnök-gyakomokká történt kinevezése, és erdőmérnök-gyakomokoknak 
m. kir. segéderdőmérnökké történt előléptetése:
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1939 decemberében 77 okleveles erdőmérnököt neveztek ki m. kir erdőmérnök- 
gyakornoknak, és 39 erdőmérnök-gyakornokot léptettek elő m.kir.segéderdőmérnökké. 
Ilyen mértékű kinevezési hullám ezen a területen még soha nem volt. A kinevezett 
erdőmérnök-gyakornokok közül 24-nek csak 2 éves, további 24-nek legfeljebb 4 éves 
volt az oklevele. A 77 erdőmérnök-gyakornok közül 32 Kárpátalján kapott beosztást, 
közülük 16 erdőhivatalvezetői megbízással. A többiek erdőigazgatóságok központjába 
vagy erdőfelügyelőségekhez kerültek.

A kinevezési hullám idején már mi is felvétettünk és beiratkoztunk az egyetemre, 
így elsőéves erdőmérnök-hallgatóként az erdőmérnök-gyakornokká való majdani ki
nevezés, és kárpátaljai beosztás esélyesének hittük és reméltük magunkat. A kineve
zés feltételeként azonban az 1939:IV.t.c. alapján mindenkinek be kellett mutatnia sa
ját (és házastársa) származási iratait, a nagyszülőkig bezárólag. Ez az anyaországból 
származóknak általában nem okozott gondot, de az elszakított és vissza nem csatolt 
területről származók esetében ez több hónapot, sőt az idegen területről származó fi
atal feleség esetében néha több, mint egy évet is igénybe vett.

Akkoriban általános gyakorlat volt, hogy az egészen fiatal erdőmérnököket az 
erdőigazgatóságok központjába osztották be, hogy ott néhány hét vagy néhány hónap 
alatt minden szakterületen megismerjék és elsajátítsák az ügymenetet és ügyintézést. 
Ennek ismeretében kerülhettek ki az erdőhivatalokhoz, hogy ott az egyetemen tanult 
ismeretek alapján, esetenként egy idősebb kolléga irányításával, szervezhessék a 
szakmai munkát.

Nehéz érzékeltetni azt, az akkori erdésztársadalmat eltöltő örömöt, amit ez az in
tézkedéssorozat kiváltott. Különösen nagy öröm volt ez azok számára, akik Kárpát- 
aljára kaptak beosztást, mert ez számukra akkor -  reményeik szerint -  hosszú távú, 
szép perspektívát jelentett.

* * *

Most azonban rövid időre szakítsuk meg történetünk fonalát. Saját történetünk 
kapcsán ugyan gondolatban már 1939 októberében, sőt decemberében járunk, talán 
mégsem lesz nehéz visszaemlékezni a közvetlen szomszédságunkban lezajlott szep
temberi eseményekre, amikor a németek 1939. szeptember 1-jén megtámadták 
Lengyelországot, és három hét alatt megsemmisítették a lengyel hadsereget.9 Szep
tember 17-én pedig -  a németekkel történt előzetes megállapodás, a Ribbentrop- 
Molotov-paktum alapján -  a szovjet csapatok is átlépték a lengyel határt, és ugyan
csak szörnyű pusztítást okozva megindultak szembe a németekkel. Aztán szeptember 
27-én megdöbbentő, a jövőre vonatkozó fenyegető figyelmeztetésként a Vereckei- és 
a Tatár-hágóban is megjelentek a szovjet csapatok biztosító járőrei.

Az öldöklő villámháború Lengyelországban szeptember 28-án véget ért. A két ol
dalról fojtogató háborúban azonban már szeptember 19-én megindult a lengyel me
nekültek áradata a Kárpátokon keresztül, felénk. A Teleki-kormány megnyitotta 
előttük a határokat, így 20-án már Volóc, Ökörmező és Uzsok határmenti községek
be, sőt még Bustyaházára is folyamatosan érkeztek a menekültcsoportok, köztük sok 
asszony és gyerek. A mieink szállást és ellátást adtak nekik, s a váratlanul ősziesre

Új Magyarság 1939. szeptem ber 2-28. szám. O rszággyűlési Könyvtár, A /4 8356.
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fordult időjárás miatt meleg ruházattal is ellátták, aztán gyűjtőtáborokba szállították 
őket, és ott gondoskodtak róluk. Sopron közelében, Nagycenken is volt egy ilyen tá
bor, ott is több száz menekültről gondoskodtak éveken keresztül. A becslés szerint 
több mint 100 000 menekült érkezett hozzánk, s a szerencsétlen lengyel nép több 
mint 200 000 hősi halottat, és egyes becslések szerint közel 700 000 foglyot vesztett 
ebben a pusztító háborúban.

Ha ezek után az előzőkben tárgyalt kinevezéssorozattal összefüggő örömünket 
összevetjük lengyel barátaink akkori szenvedéseivel akkor az összehasonlítás jelleg
zetes példáját adja annak az ellentmondásos kettősségnek, amelyről e kötet 
bevezetőjében szólottunk, s amely ezt az időszakot alapvetően jellemezte.

* * *
E rövid emlékeztető alapján úgy gondolom, hálát adhatunk a Mindenhatónak, 

hogy a mieink a lengyelekéhez hasonló megpróbáltatások nélkül, emlékezetes szép 
hónapokat, éveket tölthettek Kárpátalja erdeiben.

Az 1939 október-decemberi intézkedéssorozat eredményeként mindhárom erdő
igazgatóság igazgatási szervezetének kiépítése már majdnem teljesen befejeződött. Az 
erdőigazgatóságok központja, az erdőfelügyelőségek és erdőhivatalok működése meg
indult. Az ungvári erdőigazgatóságnál mind a 16 erdőhivatal megalakult. A bustyaházai 
igazgatóságnál azonban a bruszturai, a szinevéri és a dolha-ravaszmezői, a rahóinál pe
dig a gyertyánligeti, a tiszabogdányi és a fehértiszai erdőhivatal kettéosztását nem tud
ták megoldani. A munka azonban zavartalanul elindult.

A nagy erdőhivatalok kettéosztásának elhalasztását a minisztérium általában tudomá
sul vette. A levéltári anyagok szerint csak a bruszturai erdőhivatallal volt probléma. Az 
erdészeti főosztály ugyanis a bustyaházai erdőigazgatósághoz intézett, 1939.december 
13-án kelt levelében közölte, hogy Róth Gyula erdőmémök-gyakomoknak a bruszturai 
felső erdőhivatal, és Bélaváry Mihály segéderdőmémöknek a bruszturai alsó erdőhivatal 
vezetésével történt megbízását változatlanul fenntartja, vagyis gyakorlatilag ragaszkodik 
a bruszturai erdőhivatal kettéosztásához.10 1941 februárjában viszont Róth Gyulának 
Bruszturáról Marosvásárhelyre történt áthelyezése, majd 1942 februárjában Tuskó Fe
rencnek tételesen a bruszturai alsó és felső erdőhivatal vezetésével történt megbízása a 
kettéosztás elhalasztásának tudomásulvételét jelentette.

1940-ben néhány erdőhivatal vezetőjének megbízása és az átvett csehszlovák ál
lami erdőmérnökök igazolása után már azok végleges, hivatalos beosztásán kívül 
csak néhány kellemetlen személyi ügyet kellett megoldani.

Az egyik ilyen említést érdemlő ügyet a kárpátaljai terület kormányzói biztosának 
a miniszterhez intézett, 1940. julius 10-én kelt levele váltotta ki. A kormányzói biz
tos az illetékes államrendészeti szervekkel és a járási főszolgabíróval egyetértésben 
Moyzes Ferenc segéderdőmémöknek Felsőszinevérről való elhelyezését kérte.

Moyzes Ferencet 1939 március elején, Kárpátalja visszafoglalása előtt, csehszlo
vák menekültként Ungváron vették át a magyar államerdészet állományába, 1939 ok
tóber elején Ungvárról Felsőszinevérre helyezték át, és megbízták az alsó- és a 
felsőszinevéri erdőhivatal vezetésével.

10 MÓL K -184-1939-A /1 -221.270.
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A kormányzói biztos levele szerint lakossági bejelentés alapján végzett tanúki
hallgatások egybehagzóan igazolták,hogy

-  Moyzes Ferenc a lakossággal nyersen bánik,
-  egy 52 főnyi munkacsapatnak a keresetét a szomszédos erdőhivatalhoz képest 

kedvezőtlenebb megállapodástól is eltérően, önkényes levonásokkal, csak 
több hónapos késéssel fizette ki,

-  a határőrs tagjai Moyzes velük szembeni viselkedéséből arra következtetnek, 
hogy intézkedéseivel az őrs szolgálatában állandóan zavart igyekszik kelteni.11

A kormányzói biztosnak e beadványa alapján a miniszter úgy intézkedett, hogy 
Moyzest Felsőszinevérről el kell helyezni. Áthelyezése a miskolci erdőigazgatósághoz
1940 július végén megtörtént. 1940 októberében Miskolcról Rozsnyóra helyezték át, és 
a szilicei erdőhivatal vezetésével bízták meg.

Moyzes áthelyezésével a felsőszinevéri erdőhivatal vezető nélkül maradt. Szeder
jei Ákos erdőmérnök-gyakornokot viszont 1939 december elején az alsószinevéri 
erdőhivatal vezetésével bízták meg. Ez újabb problémát idézett elő. Ezért a 
bustyaházai erdőigazgatóság főnöke -  arra hivatkozva, hogy Alsószinevért egyelőre 
nem lehet Felsőszinevérről leválasztani, arra majd csak a későbbi években kerülhet 
sor -  kérte Szederjei Ákos Alsószinevérre történt megbízásának hatálytalanítását, és 
a felsőszinevéri kettős erdőhivatal vezetésével történő megbízását. A minisztérium a 
kérésnek helyt adott.12

E két probléma rendezése után a kárpátaljai erdészeti igazgatás szervezetének 
megalakulását befejezettnek lehetett tekinteni. Ennek alapján a minisztérium 1940 
novemberében mindhárom erdőigazgatóságtól bekérte a legalább négy középisko
lát végzett alkalmazottak név- és címjegyzékét.13 E jelentéseknek az Országos 
Levéltárban talált példányai alapján összeállított, a kötet végén levő melléklet II/3. 
sz. táblái Kárpátalja igazgatási szervezetét és erdőtiszti állományának összetételét
-  még a keleti és erdélyi részek visszatérése előtti helyzetnek megfelelően -  
szemléltetik.

Ezek a táblák mindazoknak az erdőmérnököknek az emlékét őrzik, akik 
Kárpátalja visszatérése után ott beosztást kaptak és örömteli, szép jövőt 
remélhettek.

A három erdőigazgatóságnak összesen 132 erdőmérnök alkalmazottja, ennek egv- 
harmada, vagyis 43 fő a legfiatalabb korosztályt képviselő erdőmérnök-gyakornok 
volt. Közülük a legfiatalabbak: Madas András, Nádudvary Jenő és Szörényi Béla
1940-ben, Danis János, Riedl Gyula és Sass Barna 1939-ben, Batta Bertalan pedig
1938-ban, tehát közel kinevezésük évében kapták meg oklevelüket, de közéjük lehet 
sorolni a hozzájuk hasonló, ugyancsak fiatal Zádor Alfrédet, akit a többiekkel együtt 
szintén 1939 decemberében neveztek ki erdőmérnök-gyakornokká. Hasonlóképpen 
ide sorolhatjuk a csak 1940 júniusában segéderdőmérnökké előléptetett Kollwentz 
Ödönt is. Valamennyiük, de különösen annak a 19 erdőmérnök-gyakornoknak a szá-

MOL K -184-1940-A /1 -183.848. 
MÓL K -184-1941 - A /1 -44.135. 
MÓL K -184-19 40-A /l -186.332.
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mára, akik már a kezdet kezdetén erdőhivatalnál, többségében hivatalvezetői, vagy 
üzemvezetői beosztást kaptak, szép jövő ígérkezett.

1941 a magyar nemzet és a magyar erdészet számára is a nagy változások éve 
volt. Az egész nemzetet, az erdészetet különösen érintő nagy változás, a keleti és er
délyi országrészek visszacsatolása, ugyan már 1940. augusztus 30-ával megtörtént, 
és az erdészeti igazgatásnak e területen való kiépítését szabályozó 185.920/1940. I- 
l.FM.sz.rendelet is már a kárpátaljai erdőigazgatóságok állományjelentéseivel egy 
időben, 1940.november 27-én megjelent, ennek hatása azonban csak 1941 folyamán, 
az igazgatási szervezet fokozatos kiépítésével vált érzékelhetővé.

* * *
A nemzet sorsát érintő legsúlyosabb változás -  a németek jugoszláviai előretörése 

miatt 1941. április 3-án -  a miniszterelnök, gróf Teleki Pál halálával következett be.
1941 áprilisának első hetében földmérési nagygyakorlaton voltunk Sopronban, a 

Hidegvíz-völgyben. Április 4-én, pénteken reggel éppen indulni akartunk 
szálláshelyünkről a műszerekkel az előző nap bemért utolsó pontokhoz, hogy foly
tassuk és a még hátralevő két napban befejezzük a munkát, amikor a rádió síri han
gon közölte a megdöbbentő hírt, hogy „ meghalt Teleki Pál miniszterelnök! ”

A hír pillanatok alatt elterjedt a sátrakban és az erdészházban, ahol laktunk, és a 
terepre való indulás helyett összegyülekezve ijedten kérdezgettük egymást, hogy 
„most mi lesz?” Az erdélyi részek visszatérése feletti örömünk elenyészett az ijedt 
kétségbeesés miatt. De aztán Sébor professzor úr ösztönzésére 10-15 perces tanako
dás után mégiscsak elindultunk a terepre, hogy folytassuk a munkát. A szörnyű hír 
azonban egész nap nem hagyott nyugodni bennünket.

* * *
Teleki halála után más nyugtalanító jelek is mutatkoztak. Már 1939-ben, Kárpát

alja visszatérésekor, a Honvédelmi Minisztériumban az ezeréves határok védelmére 
napirendre került a Keleti-Kárpátok erődítési rendszerének kiépítése. 1940 tavaszán 
be is jelentették, hogy völgyzárak és akadályok építésével megkezdődik az Árpád
vonal építése. Az erődítési tervek kidolgozására Budapesten létrehozták a Haditech
nikai Intézet erődítési részlegét, aztán az Erődítési Parancsnokságot, és az annak alá
rendelt Erődítési Csoportparancsnokságokat. Ez utóbbiak felügyelték és irányították 
az erődítési kirendeltségeket, amelyek a völgyzárak és egyéb építmények kivitelezé
sét végezték. Kárpátalja Erődítési Csoportparancsnoksága Csapon székelt. Ennek a 
Tatár-hágótól Vereckéig kilenc erődítési kirendeltsége volt.

A körvédöképes völgyzárakat az országhatárhoz legközelebb eső, védelemre, illet
ve a völgy lezárására legalkalmasabb helyekre építették, Kárpátalján Kőrösmezőtől 
kezdve Királymező. Brusztura. Németmokra. Alsókalocsa. Szinevér. Ökörmező. 
Volóc. Alsóverecke. Havasköz és Fenvvesvölgv vonalában. E völgyzáró erődök 
rendszere alkotta az Árpád-vonalat.14

1941-ben ezen a vonalon már teljes erővel folyt a völgyzárak építése. A csapi 
Erődítési Csoportparancsnokság egyik kirendeltsége 1941 áprilisában Királymezőn 
állomásozott. Akkor feltehetően a Brusztura-Királymező-i völgyzárat építették.

Szabó József János: Az Árpád-vonal. Timp Kiadó, Budapest, 2002. 82., 113., 117. és 154. oldal.
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A z Á rpád-vonal völgyzárai Szinevérnél és M ajdánkánál. 
Forrás: Szabó Jó zse f János: A z Á rpád-vonal

Ennek a kirendeltségnek a parancsnoka Tolnay György főhadnagy volt. Ő, a 
királymezői erdőhivatal vezetőjével való egyeztetés nélkül, a község jegyzőjétől 
a m. kir. 4. honvéd erődítési kirendeltség parancsnokának irodái részére kiigényel
te és lefoglalta az erdőigazgatósághoz tartozó, Királymező 66.sz. kincstári lakó
házat. Ebben 1939. március 18-ától, a cseh tisztviselők távozásától kezdve 1940. 
december 7-éig különböző katonai alakulatok laktak. Ezt követően az erődítési 
munkáknál dolgozó közérdekű munkaszolgálatosokat költöztettek bele, s azok 
használták 1941. március 8-áig, amikor végre az épület -  teljesen lehasznált álla
potban -  felszabadult.

Az erdőigazgatóság az épületben -  teljes felújítás után -  a felső királymezői 
erdőhivatal altiszti személyzete részére szolgálati lakást akart kialakítani. A felújítás 
előkészítése miatt az épület április 3-án még üresen állt, amikor Tolnay főhadnagy 
„közeg”-ét az erdőhivatalba küldte az épület kulcsaiért. Épp akkor az erdőigazgató, 
Blickhardt József is ott tartózkodott, s az igazgatóság és az erdőhivatal munkatársa
ival munkaértekezletet tartott. Amikor Tolnay „közeg”-e ott megjelent és a kérdéses 
ház kulcsait kérte, Blickhardt igazgató az épület lefoglalása ellen -  arra hivatkozva, 
hogy kincstári épületek mozgósításmentes időben mentesek a katonai igénybevétel 
alól -  határozott hangon tiltakozott. Tolnay főhadnagy a „közeg” jelentése alapján az 
erdőigazgatót -  anélkül, hogy azzal személyesen felvette volna a kapcsolatot -  az
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erődítési parancsnoknál feljelentette. Ennek alapján a honvéd vezérkar főnöke a 
földmívelésügyi minisztertől az ügy kivizsgálását kérte. Erre a megkeresésre az Er
dészeti Főosztály Tolnay magatartását minősítve, és a törvényes rendelkezésekre hi
vatkozva, elutasító választ adott.15

Ebben a történetben az erődítési kirendeltség parancsnokának az erdőigazgató el
leni feljelentése csak mellékepizód, az erődítési munkáknak hadiállapot esetleges be
következtét jelző építése azonban nyugtalanító je l  volt.

Királymezőről lévén szó, ezzel kapcsolatban egy érdekes történetet is érde
mes felidézni: 1939-ben Királymező többségében német lakosságú község volt. 
Königsfeld-nek is hívták. Amikor a Kárpátalját megszálló magyar csapatok 
egyik egysége bevonult Királymezőre, a házak homlokzatán német zászlók 
lengtek, s a lakosság nem akarta elhinni, hogy nem német, hanem magyar csa
patok érkeztek.16

A Királymezőn történteket követően két jelentős személyi változás, igazgatócse
re történt Kárpátalján:

1941 áprilisában Radó Gábor föerdötanácsos, debreceni erdőigazgatót áthelyez
ték Ungvárra, és megbízták az ungvári erdőigazgatóság vezetésével. Radó Gábor 
személyében az erdőigazgatóság kétségtelenül széles látókörű, nemzetközileg is
mert, dinamikus igazgatót kapott. Elődjét, Maróthy Emilt 1940 decemberében mi
niszteri tanácsossá nevezték ki, majd 1941. április 30-án, 56 éves korában, véglege
sen nyugalomba vonult.

A másik igazgatócsere 1941 októberében Bustyaházán történt, amikor 
Blickhardt József föerdötanácsos erdőigazgatót áthelyezték Budapestre, a minisz
térium I/A főosztályának 4. ügyosztálya élére. Egyidejűleg Partos Gyula 
főerdőtanácsost, az addigi igazgatóhelyettest bízták meg az erdőigazgatóság 
főnöki teendőinek ellátásával.

Blickhardt József nagyszerű ember, kiváló erdőigazgató volt. 1885. szeptember 24- 
én, Pusztaszikszón, Heves megyében született. Erdőmémöki oklevelét Selmecbányán 
szerezte meg. Erdőmérnök-gyakomokként 1908-ban Nagybányán kezdte pályafutását. 
1914-ben az Ungvári főerdőhivatalhoz, majd 1915-ben a Tótsóvári erdőhivatalhoz ke
rült. 1921-1940-ig csehszlovák állami szolgálatban volt. 1940. október 10-től 1941. ok
tóber 12-ig, egy éven át töltötte be a bustyaházai erdőigazgatóság főnöki tisztét. Szak- 
képzettsége magas- és mélyépítés volt. Ezért is helyezték át Budapestre, ahol nem egé
szen egy évig az I/A főosztály 4.ügyosztály vezetője volt. 1941. december 31-én mi
niszteri tanácsossá nevezték ki, és 1942. április 30-án, 59 éves korában nyugalomba vo
nult. Fiatalon ment nyugdíjba, de szép kort ért meg, 1969-ben, 84 éves korában, súlyos 
anyagi gondokkal küzdve, Egerben halt meg.17

A kárpátaljai erdészet egészét érintő örvendetes és jelentős változás következett 
be 1941 júniusában, amikor a Magyar Nemzeti Bank és az Olasz Nemzeti Bank ál-

MOL K -184-1941 -A / l -46.354.
Botlik József-Dupka György: Ez hát a hon... Tények, adatok a kárpátaljai magyarság életéből. 1918-1991-ig. 47. 
oldal. Mandátum-Univerzum, Budapest-Szeged, 1991.
Állománykönyvi lapja Az Állami Erdészeti Szolgálat archív irattárában.
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tál 1940 tavaszán a berni Kommerzial Bank Rt-től 51 %-os magyar részesedéssel 
megvásárolt Latorica Rt. korábbi gazdasági vezetőit leváltották, és Simonkay Gyula 
vezérigazgató mellett Barlai Ervint műszaki igazgatónak, Niklasz Artúrt kereskedel
mi igazgatónak, Őri Benőt gazdasági igazgatónak, Cseri Géza helyett pedig Lux Zol
tánt választották meg erdőigazgatónak. A vállalat nevét magyarosítva, Latorca Rt.-re 
változtatták. Az áttekinthetetlenül nagy erdőgondnokságok megosztásával a korábbi 
7 helyett 11 erdőgondnokságot hoztak létre, és azok mindegyikének élére 
erdőmérnököt állítottak:

Erdőgondnokság Erdőgondnok

Munkács Kulacsy János főerdőmérnök
Alsóviznice gr. Wengersky Imre főerdőmérnök
Beregszentmiklós Kaltenbach Ferenc főerdőmérnök
Szolyva Dittert Gyula főerdőmérnök
Latorcavölgye (Szolyva) Belcsák Barna erdőmérnök
Polena
Vezérszállás Márkus Tivadar erdőtanácsos
Szarvasháza Krón Kelemen erdőmérnök
Volóc Lutter Árpád főerdőmérnök
Csónak Payer Árpád főerdőmérnök
Hátmeg vitéz Vasváry Hugó főerdőmérnök

Az erdőgondnokokon kívül a munkácsi központban is volt három erdőmérnök 
(Hofmann István, Jándy Artúr és Vona István) és egy szigorló erdőmérnök
hallgató (Laczkó István) alkalmazottjuk.18 Ezeken kívül már 1939 márciusa óta ott 
dolgozott, mint a vasútépítési osztály és a vasútüzem vezetője, Kató Pál, a kiváló 
magas- és mélyépítő erdőmérnök, és a melléje beosztott fiatal erdőmérnök, 
Kostein Ferenc is.

Későbbi visszaemlékezésében Kató Pál említést tesz egy vizes csúsztatónak az ál
lami út feletti átvezetéséről, és kiemelten arról, hogy az Kostein Ferenc gyakorló 
erdőmémök első érdemleges munkája volt, amely olyan jól sikerült, hogy azt -  a 
visszaemlékezés szerint -  fel kellene venni az egyetemi tananyagba is. E munka 
eredményeként ugyanis feleslegessé vált 400 m erdei vasút és egy 40 m nyílású híd 
megépítése. -  Úgy éreztük, hogy egy fiatal erdőmémökről szóló ezt a nagyszerű el
ismerést itt is meg kell örökítenünk.19

A fenti táblázatban az új erdőgondnokságok és azok vezetőinek nevét illetően -  
egyéb megbízható forrás hiányában -  az 1943. évi Erdészeti Zsebnaptár adataira kel
lett támaszkodnunk.

Erdészeti Zsebnaptár, 1943. II. kötet, 504. oldal.
Kató Pál v isszaem lékezése. Gyökerek és lombok. I. kötet, 106. oldal.
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Keleti és erdélyi részek

Az igazán nagy változás 1941-ben az erdészeti igazgatásnak a visszacsatolt kele
ti és erdélyi részek 1 380 000 hektárnyi erdőterületére való kiterjesztésével követke
zett be.

Az igazgatási szervezetnek ezen a területen történő kiépítésére vonatkozó 
185.920/1940.1-l.F.M.sz. rendelet elsőként

-  a trianoni szerződéssel a magyar közigazgatásban előidézett visszásságok 
megszűntetését,

-  azt követően az erdélyi területek igazgatási szervezetének felépítését szabá
lyozta.

A közigazgatási visszásságok megszüntetése, elsősorban Kárpátalja egykori egy
ségének helyreállítása érdekében

-  Kárpátaljának Romániához, illetve Bustyaházához csatolt részeit a rahói 
erdőigazgatósághoz csatolták, és Máramarosszigetet tették az igazgatóság 
székhelyévé,

-  egyidejűleg megszüntették a rahói erdőfelügyelőséget, Máramarosszigeten új 
erdőfelügyelőséget, annak felügyelete alatt Dragomérfalván és Felsővisón új 
erdőfelügyelőségi kirendeltséget, a visszacsatolt területen levő kincstári erdők 
kezelésére pedig Rónaszéken, Felsővisón (a vaséri) és Havasmezőn, három új 
m.kir. erdőhivatalt hoztak létre,

-  ezenkívül a beregszászi erdőfelügyelőséget a munkácsi erdőfelügyelőségnek 
alárendelt erdőfelügyelőségi kirendeltséggé alakították át,

-  végül Nagyváradon a debreceni erdőigazgatóságnak alárendelt erdőfelügyelőséget, 
Élesden pedig annak alárendelt erdőfelügyelőségi kirendeltséget szerveztek.

A visszacsatolt keleti és erdélyi országrésznek az előző intézkedésekkel nem érintett 
területén Nagybánya, Kolozsvár, Beszterce, Marosvásárhely és Csíkszereda székhellyel 
öt erdőigazgatóságot, ezek felügyelete alatt Szatmárnémetiben, Zilahon, Kolozsváron, 
Désen, Besztercén, Marosvásárhelyen, Csíkszeredán, Székelyudvarhelyen és Sepsi- 
szentgyörgyön kilenc erdőfelügyelőséget, s ezeknek alárendelt 22 erdőfelügyelőségi ki- 
rendeltséget, továbbá a kincstári erdők kezelésére 13, a volt naszódvidéki községek er
deinek államerdészeti kezelésére további 11 állami erdőhivatalt hoztak létre.

Az erdészeti igazgatás szervezetének a keleti és erdélyi részeken történő kiépíté
sét szabályozó 185.920/1940.FM.sz. rendelet 1940. november 27-én lépett hatályba. 
Röviddel ez- után elsőként a máramarosszigeti (rahói) erdőigazgatósághoz csatolt te
rületen megkezdődött a szervezet állományi létszámának feltöltése.

Már 1940 decemberében Csordás Miklós erdőmérnök-gyakornokot megbízták a 
rónaszéki erdőhivatal vezetésével, Bartosovszky Viktor segéderdőmémököt pedig 
Gyertyánligetről a máramarosszigeti fűrészüzemhez helyezték át. Aztán 1941 janu
árjában Kühne Gábor segéderdőmémököt Kőrösmezőről Felsővisóra rendelték, és a 
vaséri erdőhivatal, Dienes Zoltán segéderdőmémököt pedig Veszprémből 
Havasmezőre helyezték át, és az ottani erdőhivatal vezetésével bízták meg. Majd. 
1941 júliusában Bély Sándor főerdőmérnököt a dragomérfalvai, októberben pedig a 
felsővisói erdőfelügyelőségi kirendeltség vezetésével bízták meg.
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Bély Sándorra a felvidéki szabadcsapatok történetével foglalkozó fejezetből bizo
nyára emlékezünk. Az ott leírtak folytatásaként érdemes az ő főerdőmérnöki kineve
zésének történetét is megörökíteni.20 Bély Sándor oki. erdőmentük a m. kir. XVII. 
honvéd lövészzászlóaljból 1938. november 22-én történt leszerelését követően már 
december 5-én a tárcanélküli miniszterhez benyújtotta a visszacsatolt Felvidéken, 
elsősorban az államerdészetnél, vagy az állami építészeti hivataloknál, vagy az álla
mi földmérési felügyelőségeknél közhivatali állás elnyerésére vonatkozó kérelmét. 
Akkor már családja és két gyermeke is volt, azokról kellett gondoskodnia. Azért fo
lyamodott a tárcanélküli miniszterhez, mert mindenképpen állásra, megélhetésre volt 
szüksége. Ezért nem ragaszkodott az államerdészethez, hanem bármely, szakképzett
ségének megfelelő állást szeretett volna kapni. Kérvényében ezt hangsúlyosan kife
jezésre is juttatta. A tárcanélküli miniszter titkára azonban kérelmét illetékes elinté
zés céljából 1938. december 23-i kelettel áttette a földmívelésügyi miniszterhez.

A Földmívelésügyi Minisztérium erdészeti főosztálya Bély Sándor oki.erdőmérnök 
kérelmét 1939. március 18-i kelettel elutasította, mivel a kérvényhez a megfelelő okmá
nyokat nem csatolta. Erre Bély Sándor 1940. szeptember 12-én a földmívelésügyi mi
niszterhez címzett, 11 melléklettel felszerelt újabb kérelmet nyújtott be. Ebben röviden 
megismételte önéletrajzát, megemlítette négyéves első világháborús szolgálatát, és azt, 
hogy a Honvéd Vezérkar Főnöke 1938 őszén a felvidéki szabadcsapatoknál, majd 1939 
tavaszán a Kárpát csoport parancsnokságnál teljesített szolgálatáért két alkalommal 
dicsérő elismerésben részesítette, és 1940. július 14-től szeptember 7-ig ismét katonai 
szolgálatot kellett teljesítenie. Hangsúlyozta, hogy a felsoroltak egyike sem érdem, ha
nem kötelesség.

Kérvényére adandó válasz helyett 1941. június 30-án -  minden elképzelést felül
múló hazafias kötelességteljesítés jutalmaként - ,  52 éves korában, végre megkapta m 
kir. főerdőmérnöki kinevezését, és a dragomérfalvai erdőfelügyelőségi kirendeltség 
vezetésére vonatkozó megbízását.

1941 májusában megindult az igazgatási szervezet erdélyi intézményeinek benépesíté
se is. Májusban Hajdú Gyula főerdőtanácsost Kassáról Kolozsvárra, Kovács Jenő 
főerdőtanácsost pedig Budapestről Marosvásárhelyre történt áthelyezéssel, mindkettőjüket 
az erdőigazgatóságok főnöki teendőinek ellátásával bízták meg. Velük egyidőben több 
erdőfelügyelő, június-júliusban és 1941 további hónapjaiban pedig felügyeleti tisztek, 
építésvezető, kerületi erdőrendező és több erdőhivatal vezetője is megkapta beosztását.

Az állományi létszám további feltöltését, mindenekelőtt a még hiányzó három 
erdőigazgató kinevezését -  Kárpátaljához hasonlóan -  itt is befolyásolta a közszolgála
ti állásoknak e területen történő szervezését és betöltését szabályozó 900/1941.M.E.sz. 
rendelet, amely csak 1941. február 7-én jelent meg.

E rendelet a közszolgálati állások betöltésénél a volt román állami erdőmérnököknek 
ugyanúgy elsőbbséget biztosított, mint Kárpátalján a volt csehszlovák állami 
erdőmémököknek, de végleges alkalmazásukra csak a pályázathoz csatolt, a rendeletben 
előírt minta szerinti, a kárpátaljai alkalmazás feltételeként előírt „Nyilatkozatához ha
sonló „Személyi lap” benyújtása és elbírálása után kerülhetett sor. A „Személyi lap” 34
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pontban részletezett adatigényt, s ezáltal szigorú feltételeket támasztott a kérelmezővel 
szemben. Sok esetben már ennek kitöltése is minden korábbinál több gondot jelentett és 
több időt igényelt. A felvételi kérelmet a „Személyi lap”-pal együtt a kérelmezőnek az 
illetékes erdőigazgatósághoz kellett benyújtania. Az erdőigazgatóságok pedig az össze
gyűjtött pályázatokat az F.M. erdészeti főosztályához terjesztették fel.

A kérelmek elbírálása felső szinten, két lépcsőben történt. Első lépcsőben -  csu
pán a kérelmezők névsora alapján -  a kérelmező lakhelye szerint illetékes főispán 
minősítette a pályázókat, második lépcsőben pedig a főispáni vélemények és javas
latok figyelembevételével, s a „Személyi lap”-ok elemzése alapján a minisztérium 
erdészeti főosztálya hozta meg a végső döntést.

Az eljárás első lépcsőjeként a minisztérium 1/A Erdőfelügyelet és kincstári 
erdőgazdasági főosztályának vezetője, Molcsány Gábor miniszteri osztályfőnök az 
erdőigazgatóságok által beküldött pályázatokból a kérelmezők névsorát már két hét
tel a 900/194l.M.E.sz. rendelet megjelenése után, 1941.február 22-én megküldötte a 
visszacsatolt terület valamennyi vármegyéje és törvényhatósága főispánjának azzal a 
kéréssel, hogy a törvényhatóság területén működő, vagy lakó, továbbá más törvény- 
hatóság területén elhelyezkedett, de a főispán által ismert személyekre vonatkozó 
esetleges észrevételeit közölni szíveskedjék, különös tekintettel arra, hogy a magyar 
állami szolgálatba való átvételre kit nem tart érdemesnek.

Külön levélben, nem minden, hanem csak az érdekelt vármegyék főispánjainak 
véleményét, javaslatát kérte a még ki nem nevezett nagybányai, besztercei és csík
szerdai erdőigazgató, és az illető vármegyében szervezendő erdőfelügyelőségek 
vezetőinek kinevezésével kapcsolatban.

A főispánok a minisztériumi megkeresésre már március folyamán válaszoltak. Bi
har vármegye főispánja március 8-án kelt levélben részletes minősítést adott Istvánffy 
Józsefről. Eszerint: Istvánffy József főmérnök 15 évi állami szolgálat után állását ma
gyarsága miatt 1925-ben elhagyni kényszerült, s azóta állami ellátás nélkül magángya
korlatot folytatott. Az ősszel több mint háromhavi katonai szolgálat után, a bécsi dön
tés napjára hazatérve, a Magyar Párt megbízása folytán átvette a nagybányai 
erdőfelügyelőséget, a már becsomagolt irodai berendezés elszállítását a polgárőrség 
segítségével megakadályozta, és így lehetővé tette azt, hogy az erdője lügyelőség zavar
talanul folytathassa működését. A honvédség katonai előadójának a hivatalt átadta, és 
öt az első szervező munkában minden tekintetben támogatta. Ugyanakkor beadta az ál
lami szolgálatba való visszahelyezése iránti kérelmét, kérve föerdötanácsosi 
minőségben való kinevezését. Kifogástalan magatartású, kiváló szakember.2I

Szatmár megye főispánja Gárdonyi Nagy Lászlóról adott minősítést. Szerinte: 
Gárdonyi Nagy László, volt román erdészeti főmérnök és városi mérnök 1918-ban a 
kolozsvári m.kir.erdőrendezöség vezetője volt. Akkor esküt nem tett, 6 hónapig 
erőszakkal visszatartották, azután Nagybányára jött, akkor gróf Károlyi Lajos ura
dalmában teljesített szolgálatot 1924-ig, amikor az uradalmat teljesen kisajátították. 
1928-ban városi mérnökké választották meg. Két gyermekét Magyarországon nevel
tette, emiatt állandó támadásban volt része. A nyelvvizsgán megbuktatták és ismétel-
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ten elbocsátották. 12 évi városi szolgálata alatt egyszer sem lépett elő. 1939-ben a 
magyarság részéről helyettes polgármester volt. Kinevezését javasolom.22

Csík és Háromszék vármegyék főispánjai külön-külön, de egybehangzóan, Ráko
si István erdőmérnököt javasolták a Csíkszeredái m.kir erdőigazgatóság főnöki állá
sára kinevezni. Csík vármegye főispánja szerint „Kifogástalan magyar magatartása 
volt a román uralom alatt, és minden vonatkozásban főnöki állásra alkalmas”27'

A főispánoktól több javaslat érkezett erdőfelügyelők kinevezésére vonatkozólag 
is. Néhányan a minisztérium által kiküldött névsorban szereplő minden, általuk is
mert személyről adtak támogató vagy elutasító nyilatkozatot. Érdekességként Csík 
vármegye főispánjának Makkay Zoltánra és Dúca Leonidra vonatkozó közlése talán 
megörökítésre érdemesnek minősülhet:24

Makkay Zoltán volt román erdészeti mérnök Gyergyótölgyesen. Jó szakember. Sze
mélye ellen semmi kifogás nincs. Helyes lenne, ha Gyergyótölgyesröl más 
erdőgondnokság területére tennék át úgy, hogy Gyergyótölgyes és Gyergvószentmiklós 
kivételével bármelyik erdőgondnokságot vezetheti. Bátyja, dr.Makkay Domokos 
gyergyószentmiklósi ügyvéd, akinek erdőügyei vannak, és ez a körülmény a mérnököt 
zavarhatja munkájában.

Puca Leonid volt román erdészeti mérnök, tölgyesi lakos, nem tud magyarul. A 
román uralom alatt magyarellenes magatartása volt. A gyergyószentmiklósi r.k. egy
ház erdőkisajátítási ügyében a román minisztériumból kiküldött bizottság jóakaratá
val szemben továbbra is ellenkező magatartást tanúsított, és ezzel 150 000 lei kárt 
okozott az egyháznak.

A főispánoktól beérkezett válaszok és a „Személyi lapok” elemzése és feldolgozása 
után a minisztérium erdészeti főosztálya június végére elkészítette a volt román állami 
erdőmérnökök alkalmazására vonatkozó javaslatot: A 99 kérelmező közül 87 fő kineve
zését javasolta, 12 fő alkalmazási kérelmét elutasította. Javaslatát a miniszter elé terjesz
tette. Ennek alapján a volt román állami erdőmérnökök közül a Kormányzó Úr 1941. jú
nius 28-án 2 főt miniszteri tanácsossá, 8 főt -  köztük Gárdonyi Nagy Lászlót és Rákosi 
Istvánt -  m.kir főerdőtanácsossá, a földmívelésügyi miniszter pedig június 30-án 31 főt
-  köztük Istvánffy Józsefet -  m.kir.erdőtanácsossá, 26 főt m.kir.főerdőmérnökké, 15 főt 
m.kir.erdőmérnökké és 5 főt m.kir.segéderdőmérnökké nevezett ki. Meglepő módon a 
kinevezett segéderdőmérnökök között volt Dúca Leonid is, aki Csík vármegye 
főispánjának közlése szerint nem tudott magyarul és a román uralom alatt magyarelle
nes magatartást tanúsított. így is 86 magyar erdőmérnök a román uralom alól felszaba
dult, s a visszacsatolt magyar Erdély erdeit szolgálta.

A kinevezettek közül Istvánffy Józsefét a besztercei, Gárdonyi Nagy Lászlót a nagybá
nyai, Rákosi Istvánt pedig a Csíkszeredái erdőigazgatóság főnöki teendőinek ellátásával 
bízták meg. A többi kinevezett többségében az erdélyi erdőigazgatóságoknál, 3 fó a mára
marosszigeti erdőigazgatóságnál, 2 fő pedig a nagyváradi erdőfelügyelőségnél kapott be
osztást. Makkay Zoltánt Csík vármegye főispánjának javaslatára már kinevezésével egyi-
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dejűleg, 1941. június 30-án Gyergyótölgyesről a Csíkszeredái erdőigazgatósághoz osztot
ták be, októberben pedig a máramarosszigeti erdőfelügyelőséghez helyezték át. Ő azonban 
oly erősen kötődött Csíkországhoz, hogy 1942-ben saját, és feltehetően a Csíkszeredái 
erdőigazgató kérésére, visszahelyezték Csíkszeredára az erdőigazgatóság központjába, és 
ott 1943-ban a Csíki Magánjavak felügyeleti tiszti teendőinek ellátásával bízták meg.

A volt román állami erdőmérnökök ügyének felülvizsgálatával párhuzamosan folyt 
a 185.920/1940.F.M. sz.rendelettel előírt munkahelyek feltöltése. Ennek eredménye
ként az 1941. év végére a visszacsatolt keleti és erdélyi országrész igazgatási szerveze
tének feltöltése -  néhány hézagtól eltekintve -  gyakorlatilag befejeződött. A személyi 
állomány nagyobb része a kinevezett volt román állami erdőtisztekből, kisebb része a 
Kárpátaljáról ide áthelyezettekből adódott. Az anyaországból 1941-ben csak 10 főt,
1941-1944-ig összesen csak 28 főt vezényeltek át az erdélyi erdőigazgatóságokhoz.

A legtöbb betöltetlen állás 1941 végén a besztercei erdőigazgatóságnál maradt, 
ahol a volt naszódvidéki községek erdőgazdaságához előirányzott 11 közül 4 
erdőhivatalnak, és a naszódi erdőfelügyelőségi kirendeltségnek sem volt vezetője.

Csak később tűnt fel a 185.920/1940.F.M.sz. rendelet hibája, amely Élesden a 
debreceni erdőigazgatóság felügyelete alatt erdőfelügyelőségi kirendeltség, a nagy
bányai erdőigazgatóság felügyelete alatt pedig ugyanott egy erdőhivatal létesítését ír
ta elő. 1942-ben ugyanis az élesdi erdőfelügyelőségi kirendeltségnek nem volt, az 
élesdi erdőhivatalnak pedig volt vezetője, s így az erdőfelügyelőségi kirendeltség fel
adatait az erdőhivatal vezetőjének kellett ellátnia. A miniszteri rendelettel előidézett 
kettősségből eredő jogi rendellenesség feloldása érdekében 1943-ban az élesdi 
erdőhivatal státusát megszüntették, s annak vezetőjét bízták meg az élesdi 
erdőfelügyelőségi kirendeltség vezetésével.

A visszacsatolt keleti és erdélyi terület 1942. szeptember végére kialakult erdésze
ti igazgatási szervezetét és erdőtiszti személyzetét e kötet végéhez csatolt Melléklet 
II/ 4. sz. táblája szemlélteti.

Délvidéki terület

A keleti és erdélyi országrésszel majdnem egyidejűleg, 1941 harmadik negyedé
ben a visszacsatolt délvidéki területen is megindult az igazgatási szervezet kiépítése.

Az ezt szabályozó 52.951/1941 .F.M.sz. rendelet a visszacsatolt, lényegesen kisebb 
délvidéki területen egészen egyszerű igazgatási szervezet létrehozását írta elő: Új 
erdőigazgatóság szervezésére nem volt szükség, a visszacsatolt Baranya megyei te
rületeket a kaposvári, a Bács-Bodrog megyei területet a szegedi, a visszacsatolt Vas 
és Zala megyei területeket pedig a szombathelyi erdőigazgatósághoz csatolták. Egye
dül Újvidéken hoztak létre új erdőfelügyelőséget, a szegedi erdőigazgatóság felügye
lete alatt. A visszacsatolt Bács-Bodrog megyei területen levő bácskai erdők kezelé
sére megtartották a Trianon előtt is megvolt szervezetet: Apatinban, Bezdánban, 
Doroszlón és Palánkán négy erdőhivatalt szerveztek.

A jugoszláv uralom alatt a délvidéki volt magyar területen az erdőgazdaság felügye
letét és irányítását a jugoszlávok által szervezett újvidéki erdőigazgatóság látta el, mely
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hez a bácskai erdőgondnokságokon kívül a delibláti és a pancsovai erdőgazdaság is hoz
zá tartozott. Az 52.951/1941.F.M.sz. rendelet az újvidéki erdőigazgatóságot megszüntet
te, s a négy bácskai erdőhivatalt a szegedi erdőigazgatóság felügyelete alá rendelte.

Az igazgatási szervezetnek a rendeletben előírtak szerinti kialakítása és személyi 
állományának feltöltése itt megközelítőleg sem ment olyan zökkenőmentesen, mint 
az előző három visszacsatolt országrészen. Itt ugyanis a polgári igazgatást, vagyis az 
FM erdészeti főosztályát megelőzve a katonai közigazgatás már a Délvidék felszaba
dítását követően azonnal hozzákezdett az erdészeti igazgatás megszervezéséhez.

A visszacsatolt baranyai háromszögben például -  Berzenkovits Antal volt jugo
szláv állami föerdötanácsos beszámolója szerint -  a déli hadsereg katonai közigazga
tási parancsnoksága a visszacsatolt baranyai háromszögben levő, gróf Draskovich- és 
gróf Normann-féle erdőbirtokokból a jugoszláv földreform keretében kisajátított, 
mintegy 1000 hektár, községi telepeseknek, optánsoknak, dobrovojácoknak és köz
ségeknek kiosztott erdőrészek gondnoki teendőinek ellátásával -  közvetlenül a terü
let felszabadulása után -  vitéz Harkay Lajos századost bízta meg. Harkay százados 
azonban a rábízott birtokrészek leltározását elmulasztotta. Amikor ez kitudódott, a 
katonai közigazgatás parancsnoksága utasította az akkor még működő újvidéki 
erdőigazgatóságot, hogy a kisajátított erdők és a kitermelt faanyag leltározását vé
gezze el. Ennek megtörténte után a katonai közigazgatás parancsnoksága Mittak La
jos, dárdai lakos, volt jugoszláv állami erdőszámtisztet, és Hegybely Sándor, szintén 
volt jugoszláv állami erdőszámtisztet utasította, hogy vitéz Harkay századostól,, a 
szóbanforgó erdőbirtokrészek ideiglenes gondnokától, az addigi gazdálkodás anyag- 
és pénzszámadási okmányait, és a birtokrészek kezelését vegyék át.

A katonai közigazgatás 1941. október végén megszűnt. Az erdészeti igazgatás ki
építését szabályozó F.M. rendelet augusztus 13-án hatályba lépett. Ezzel a volt újvi
déki erdőigazgatóság szerepe és a katonai közigazgatás által rárótt feladat, a kisajá
tított baranyai erdőbirtokrészek kezelése is a szegedi erdőigazgatóságra hárult. Az 
52.951/194l.F.M.sz rendelet viszont Baranya megye visszafoglalt területrészét a pé
csi erdőfelügyelőség feladatkörébe utalta. Ennélfogva a katonai közigazgatásnak a 
polgári közigazgatással ellentétes intézkedése helyesbítést igényelt. Ezért az F.M. er
dészeti főosztálya október elején utasította a szegedi erdőigazgatóságot, hogy a kato
nai közigazgatás idejében Mittak Lajos, dárdai lakos birtokkezelői felügyelete alá 
rendelt, a baranyai háromszögben fekvő erdőingatlanokat az illetékes kaposvári 
erdőigazgatóság útján adja át a pécsi erdőfelügyelőségnek. Az átadás -  a kaposvári 
erdőigazgatóság jelentése szerint -  október 23-áig meg is történt.25

Feltűnő, hogy a baranyai háromszögben mind a katonai közigazgatás működése, mind 
az erdészeti igazgatásnak az F.M.részéről történt kialakítása során csak az említett két je
lentéktelen, kisajátított magánerdőbirtok kezelése került felszínre. A Földváry László köz
lése szerint a jugoszláv uralom alatt állami erdőgazdasággá átalakított 13 082 hektár kiter
jedésű béllyei hitbizományi erdőbirtok sorsának rendezése pedig fel sem merült. Az 
ugyanis a felszabadulás után -  mint földreformos erdő -  állami tulajdonba került, de Alb
recht királyi herceg hitbizományi uradalmaként azonnal a hercegi erdőbirtokhoz csatolták.
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A baranyaihoz hasonló, de főleg személyzeti vonalon zavarokat okozott a katonai 
közigazgatás parancsnokságának a volt újvidéki erdőigazgatóság és annak felügyelete 
alá tartozó négy bácskai erdőgondnokság önkényes átvételére vonatkozó, 1941. április 
végén végrehajtott intézkedése is. Az átvételről, annak tapasztalatairól és megállapítása
iról a Honvéd Vezérkar Főnöksége 1941. junius 9-én kelt levélben -  az átvett ingatlanok 
és ingó vagyon helyzetére, s az intézmények személyi állományára vonatkozólag is 
kiterjedően -  részletesen tájékoztatta a földmívelésügyi minisztert, illetve az erdészeti 
főosztályt. Személyzeti vonatkozásban a következőket közölte: ,,/lz erdőigazgatóság ve
zetésével a visszamaradt személyzetből Berzenkovits Antal föerdötanácsos, a 
számvevőségi teendők ellátásával Hegybely Sándor számtanácsos, az apatini és 
doroszlói erdőgondnokságok vezetésével pedig Becker Márton erdőtanácsos apatini la
kos bízatott meg átmenetileg. A Nagyméltóságod által a katonai közig.-hoz kirendelt 
Nemky Ernő segéderdőmérnök a palánkai, Ruff István s. erdőmérnök pedig a bezdáni 
erdőgondnokság ideiglenes vezetésével lett megbízva.”26

A katonai közigazgatás intézkedését az adott helyzetben tudomásul kellett venni. 
Két ismeretlen, volt jugoszláv állami erdőtisztnek az újvidéki erdőigazgatóság, és két 
bácskai erdőgondnokság vezetésével történt megbízásáért azonban az F.M. még ide
iglenesen sem vállalhatta a felelősséget. Meg kellett várni a katonai közigazgatás 
megszűnését, akkor felül lehetett vizsgálni és a szakmai érdekeknek megfelelően 
módosítani lehetett a katonai közigazgatás intézkedéseit.

így 1941. május 13-tól október 31-ig, a katonai közigazgatás végleges felszámolásáig, 
Berzenkovits Antal az újvidéki erdőigazgatóság, Becker Antal az apatini és a doroszlói, 
Ruff István a bezdáni, Nemky Ernő pedig a palánkai erdőgondnokság vezetője volt.

Nemky Ernőt a katonai közigazgatáshoz az F.M. erdészeti főosztálya rendelte ki. 
Azt azonban nem tudták, hogy Ruff István, aki akkor a rahói erdőigazgatóság kerü
letében, Tiszabogdányban teljesített szolgálatot, hogyan került a délvidéki katonai 
közigazgatás hatáskörébe. Csak utólag derült ki, hogy őt behívták katonának, de nem 
katonai szolgálatra osztották be, hanem miután bizonyára tudomásuk volt arról, hogy 
Ruff István korábban, a jugoszláv uralom idejében a Délvidéken már teljesített szol
gálatot, ezért őt polgári szolgálatra átadták a délvidéki katonai közigazgatásnak.

Ennek alapján ösztönösen visszaemlékeztem, és fellapoztam Abonyi Istvánnak az 
Erdészettörténeti Közlemények XXV. kötetében megjelent „Egy elveszett magyar ki
rályi erdőhivatal: Bezdán” című, nagyon érdekes tanulmányát. Eszerint 1941 tavaszán 
Bezdánba Abonyi István, Palánkára pedig Nemky Ernő kapott megbízást a katonai 
közigazgatástól az illető erdőgondnokság vezetésére. Ekkor azonnal felmerült bennem 
a kérdés, hogy akkor mi volt itt a szerepe Ruff Istvánnak, hogyan került ő is Bezdánba? 
A probléma megfejtésére egyetlen lehetőség kínálkozott: Az Állami Erdészeti Szolgá
latnál őrzött személyzeti archívumban megkeresni Abonyi István és Ruff István állo
mánykönyvi törzslapját. A kutatást Abonyi Istvánnal kezdtem, és legnagyobb meglepe
tésemre Abonyi törzslapján Ruff Istvánt is megtaláltam: Abonyi (Ruff) István. A törzs
lap szerint ugyanis Ruff István 1943-ban belügyminiszteri engedéllyel Abonyi Istvánra 
változtatta nevét. Ezzel a probléma megoldódott, bár az F.M. rendelvényeken tovább
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ra is Ruff István neve szerepelt, magától értetődően, mert a névváltoztatás csak 1943- 
ban történt, e történések idején pedig még csak 1941-et írtunk.

1941. október végén, a katonai közigazgatás megszűnésével, Abonyi (Ruff) Istvánt
-  legnagyobb sajnálatára -  Bezdánból, szülőfalujából és egykori állomáshelyéről áthe
lyezték Doroszlóra. Ezt Abonyi -  furcsa módon -  Berzenkovits Antal főerdőtanácsostól 
tudta meg, aki a Kaposvárról áthelyezett Vadász János főerdőmérnök és Mittak Lajos 
erdőszámtanácsos kíséretében, az F.M.áthelyezési rendelvényével a kezében, váratlanul 
megjelent Kozorán,a bezdáni erdőhivatalban, hogy tőle átvegye és Vadász Jánosnak át
adja a bezdáni erdőhivatal vezetését.154

Berzenkovits Antal és Becker Márton volt jugoszláv állami erdőtiszteket a délvi
déki területeken közszolgálati állások szervezését és betöltését szabályozó, 1941. ok
tóber 21-én hatályba lépett 7510/1941.M.E.sz.rendelet alapján történő felülvizsgála
tuk lefolytatásáig, az 52.951/194l.sz.F.M .rendelettel megszüntetett újvidéki 
erdőigazgatóságnál volt állásukból felmentették.

A 7510/1941.M.E.sz.rendelet a volt jugoszláv erdőtisztek, segédtisztek és segéd
hivatali alkalmazottak elhelyezkedése számára ugyanolyan lehetőséget biztosított, 
mint a többi visszacsatolt területre vonatkozó hasonló rendelkezés. Végleges alkal
mazásukat azonban itt is ugyanolyan „Személyi lap” kitöltéséhez, az illetékes 
erdőigazgatósághoz történő benyújtásához és az illetékes főispán bevonásával 
ugyanolyan felülvizsgálati eljáráshoz kötötte, mint az erdélyi területek esetében a 
volt román állami alkalmazottakra vonatkozólag.

A délvidéki területen azonban az eljárás megközelítőleg sem jelentett oly nagy 
feladatot, mint az erdélyi terület esetében. Egyrészt azért, mert itt elenyészően kevés 
kérelmező volt, másrészt a kérelmezők felülvizsgálata csak egy, Bács-Bodrog várme
gye főispánjának közreműködését igényelte.

A szegedi erdőigazgatóság 1941. december 13-án terjesztette fel az FM-hez a délvidéki 
volt jugoszláv erdőmémökök, segédtisztek, erdőőrök, segédhivatali és egyéb alkalmazottak 
kinevezés iránti kérelmét, a kitöltött „Személyi lapok”-kal és egyéb okmányokkal együtt. A 
felterjesztett jegyzékben összesen 19 fő, 6 erdőtiszt, 1 segédtiszt, 7 erdőőr, 6 irodai napibé
res gépírónő és irodaszolga szerepelt. A listán első helyen állt Berzenkovits Antal, volt ju
goszláv állami föerdötanácsos, majd sorrendben Szabó Mátyás, volt m. kir. erdőmémök, Ott 
Béla, volt jugoszláv állami erdőtanácsos, Faragó Sándor, volt jugoszláv állami erdőmémök 
és Schrahol Rezső, volt jugoszláv állami erdőmémökgyakomok következtek. Becker Már
ton, volt jugoszláv erdőtanácsos, a felterjesztett jegyzékben nem szerepelt.

A kérelmek felülvizsgálata során a főispán -  a főszolgabíró adatai alapján -  az 
esetek többségében közölte, hogy a kérelmező ellen sem erkölcsi, sem nemzethűsé- 
gi kifogás nem merült fel, ezért alkalmazásukat javasolta. Egy esetben jelezte, hogy 
bár a kérelmező ellen kifogás nem merült fel, mivel azonban az illető nem magyar 
nemzetiségű és szolgálata fegyverviseléssel jár, határvidéken erdőőri alkalmazását 
nem javasolhatja. Két esetben a kérelmező alkalmazását magyarellenes, illetve 
kötekedő, iszákos magatartása miatt nem javasolta.28

27 Abonyi István: Egy elveszett magyar királyi erdőhivatal: Bczdán. 55., 67. oldal., Erdészettörténeti közlemények
XXV. OEE Erdészettörténeti Szakosztály, Bp., 1996.
MÓL K -184-1942-A /1 -83 264.
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A földmívelésügyi miniszter volt jugoszláv erdőőrök és egyéb alkalmazottak fel
vételéhez nem járult hozzá,29 ennélfogva a felülvizsgálat alapján csak a listán 
szereplő öt erdőtisztet, elsőként Berzenkovits Antalt m. kir. főerdőtanácsossá, vele 
egy időben Szabó Mátyást m. kir. erdőtanácsossá, Ott Bélát m. kir. főerdőmérnökké, 
Schrahol Rezsőt és Faragó Sándort m. kir. segéderdőmérnökké nevezték ki.

Már ekkor nyilvávalóvá vált, hogy a bácskai erdőhivatalok felügyeletét és irányí
tását a szegedi erdőigazgatóság Szegedről nem tudja ellátni. Ezért a régi újvidéki 
erdőigazgatóság pótlásaként 1943-ban létrehozták a szegedi m. kir.erdőigazgatóság 
újvidéki felügyeleti tiszti körzetét. Berzenkovits Antalt már kinevezésekor ennek 
megszervezésével és vezetésével bízták meg. Beosztottjai Szabó Mátyás m. 
kir.erdőtanácsos, mint erdőrendező, és Schrahol Rezső m. kir.erdőmérnök lettek. A 
visszacsatolt délvidéki terület erdészeti igazgatási szervezetét és erdőtiszti személy
zetét e kötet végéhez csatolt Melléklet II/5. sz. táblája szemlélteti.

1942 közepén a Délvidéken, s ezzel együtt mind a négy visszacsatolt országrészen 
befejeződött az erdészeti igazgatási szervezet kiépítése.

Ezt követően már mindenki nyugodt, kiegyensúlyozott időszakot remélt. Az
év valóban nyugodt körülmények között folytatódott. Akik Kárpátalján vagy Erdély
ben már megkapták beosztásukat, azok a külvilággal mit sem törődve, tették a dol
gukat. A mi számunkra, akik akkor még egyetemisták voltunk, az 1942. évi másfél 
hónapos nyári gyakorlat Kárpátalján vagy Erdélyben még teljesen gondtalan, öröm
teli légkörben telt el, és sok szép emlékkel zárult.

Az erdélyi erdőigazgatóságoknál 1942-ben folyt az üres állások betöltése. Az
1940-ben Kárpátalján indult fiatal erdőmérnökök, akiket 1939 végén és 1940 köze
pén még erdőmérnök-gyakornoknak neveztek ki, 1941-ben segéderdőmérnöki, 1943 
elején pedig már erdőmérnöki kinevezést kaptak. 1942-ben -  az erdőmérnökök jobb 
megbecsülésének kifejezése érdekében -  módosították a kinevezési rendszert: az
1942-ben és azt követően oklevelet szerzett fiatal erdőmérnököket már nem 
erdőmérnök-gyakornoknak, hanem azonnal segéderdőmémöknek nevezték ki.

A kinevezésre azonban ettől kezdve már csak a közigazgatásban akkor bevezetett új 
fogalom, a „priorálás ” vagyis az előzetes rendőrhatósági és származási ellenőrzés után 
kerülhetett sor. Az 1942-ben oklevelet szerzett erdőmémökök: Bobok György; Hantó 
Endre és Káldv József majd az 1943-ban végzettek: „ Tóth Béla és társai” (Papp Lász
ló, Futó László, Gefferth István, Paulik József, Gillay József, Kiss Gyula, Ortutay Iván, 
Marton Tibor, Sváb Imre, Szovják Jenő) kinevezési kérelmével kapcsolatban az FM er
dészeti főosztályának mindkét esetben első intézkedése az volt, hogy „ A kérelmek érdem
leges tárgyalása előtt a folyamodók priorálandók. ”3<) Az 1943-ban végzett prioráltakat 
már 1943. december 3-án ideiglenes minőségű m. kir.segéderdőmémökökké nevezték ki.

Ezzel a visszacsatolt országrészeken az erdészeti igazgatási szervezet kiépítésének 
történetét befejeztük. A következő fejezetben a szervezet működésének történetét tár
gyaljuk.

MÓL K -l 84-1942-A /1-98 247
MÓL K -184-1942-A /1 -97 686. és MÓL K -184-1943-A /1-136 248.
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5. Erdőgazdálkodás, erdészeti igazgatás 
a felszabadult országrészeken

Az igazgatási szervezet tevékenysége -  felépítéséből és feladatköréből következőleg -  
annak idején általában kétirányú: üzemi, illetve termelő, és igazgatási jellegű volt. Az 
üzemi tevékenység a kincstári erdőbirtokokhoz kötődött, azokon folyó gazdálkodással 
összefüggő feladatoknak az erdőhivatalok útján házi kezelésben történő végrehajtását, 
az igazgatási tevékenység pedig az erdőfelügyelőségek útján a nem állami 
erdőbirtokokon folyó gazdálkodás ellenőrzését, a törvényesség érvényesítését szolgálta. 
Ennek megfelelően azokat az erdőigazgatóságokat, melyek felügyelete alatt kincstári 
erdőbirtokok is voltak, és -  a kerületükben levő magánerdőbirtokok gazdálkodásának 
ellenőrzésén kívül -  a kincstári erdőkben folyó gazdálkodást, a fa kitermelését, feldol
gozását, értékesítését és a vágásterületek felújítását is elvégezték, azokat üzemi, ame
lyek pedig csak a nem állami erdőbirtokok felügyeletét és ellenőrzését látták el, azokat 
igazgatási erdőigazgatóságként tartották nyilván. A üzemi erdőigazgatóságok tehát alap
funkciójuk, az igazgatási feladatok ellátása mellett üzemi tevékenységet is folytattak, az 
igazgatási erdőigazgatóságoknál viszont ez a kettősség nem érvényesült.

Kárpátalján mindhárom erdőigazgatóság, az erdélyi igazgatóságok közül csak a 
nagybányai és a marosvásárhelyi erdőigazgatóság, az anyaországbeliek közül pedig 
csak a gödöllői és a miskolci, valamint a bácskai erdőgondnokságok visszacsatolásá
val a szegedi erdőigazgatóság minősült üzemi erdőigazgatóságnak.

Ez az elnevezésbeli megkülönböztetés annak idején -  csak a közellátás számára
-  annak hangsúlyozását célozta, hogy az üzemi erdőigazgatóságok nehéz testi mun
kát végző munkásokat és fogatosokat is foglalkoztatnak, ezek tehát az élelmiszer- és 
takarmányellátás terén külön elbírálásra jogosultak.

Az igazgatási szervezet ilyen kétirányú, eltérő jellegű tevékenysége e fejezetnek két 
részre bontását indokolja: Az első részben -  üzemi jellegének megfelelően -  a visszacsa
tolt országrészek erdőgazdálkodásával, a második részben pedig az erdészeti igazgatásnak 
a visszacsatolt területeken tapasztalt sajátos feladataival és problémáival foglalkozunk.

Az erdőgazdálkodással és az erdészeti igazgatással kapcsolatos feladatok végrehajtása 
az igazgatási szervezetben dolgozó erdőmérnökök és erdészek munkája. Az előző fejezetben 
rájuk, itt pedig az ő munkájukra, azzal kapcsolatos gondokra és örömökre emlékezünk.

Előre kell azonban bocsátanunk, hogy az 1938-1944-ig terjedő időszak nagy ré
szében uralkodó háborús (hadi) helyzet, és a hazánkra nehezedő erőszakos idegen 
befolyás a magyar gazdaságra és igazgatásra is rányomta bélyegét, ennélfogva ezek 
súlyos negatív hatása a visszacsatolt országrészek erdőgazdálkodásának és erdészeti 
igazgatásának történéseiben is nyomasztóan kifejezésre jutott.

Mindkét téma feldolgozása során egyedül a Földmívelésügyi Minisztérium erdé
szeti főosztályainak ebből az időszakból származó, a Magyar Országos Levéltárban 
(MÓL) őrzött ügyirataira támaszkodhattunk, mert a visszacsatolt országrészek 
erdőigazgatóságainak iratanyaga a kiürítés és menekülés folyamán gyakorlatilag tel
jesen elpusztult. Csupán az ungvári, máramarosszigeti, kolozsvári és a marosvásár
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helyi erdőigazgatóságok iratanyagából maradt meg néhány száz oldal terjedelmű 
anyag. így az erdőgazdálkodás és erdészeti igazgatás történetének összefoglalása a 
levéltári irathalmaz sokszor hézagos mozaikjaiból állt össze.

Erdőgazdálkodás a visszacsatolt országrészeken

Ebben a részben az erdőgazdálkodás körébe tartozó tevékenységekkel, a faterme
lés, erdőművelés, faanyagszállítás, ezzel kapcsolatban az erdei vasutak, továbbá az 
értékesítés, a fafeldolgozás, fűrészipar, fatelítés történetével, fejlesztési törekvéseivel 
és eredményeivel, ezenkívül -  a levéltár nyújtotta lehetőségekhez képest -  a vadászat 
erre az időszakra eső történetével, végül a felsorolt tevékenységek szereplőivel, az 
emberekkel, azok megbecsülésével is foglalkozunk.

Bevezetőként, a visszacsatolt országrészek erdőgazdálkodásáról jó áttekintést 
nyújthatnak az üzemi erdőigazgatóságok kincstári erdőbirtokainak ismertetői. A két 
erdélyi üzemi erdőigazgatóságra vonatkozólag sajnos semmi konkrét adat nem áll 
rendelkezésre, melynek alapján ezek érdemleges ismertetése lehetővé válnék. Ezért 
itt a kárpátaljai erdőigazgatóságok, és a Latorca Rt. által a Nemzetközi Erdészeti 
Központ budapesti ülésszakához kapcsolódó tanulmányi kirándulás résztvevői szá
mára készített ismertetőkre kell szorítkoznunk.

Az ungvári in. kir erdőigazgatóság kincstári e rd ő b ir to k a Az ungvári kincstári 
erdőbirtok 1312-ig a Szent Korona jószágai közé tartozott. 1312-ben Róbert Károly, az 
akkori uralkodó a birtokot érdemei elismeréséül Drugeth János nádornak ajándékozta. 
Ettől az időtől kezdve három és fél évszázadon át a Drugeth család birtokában volt. 
1684-ben Drugeth Zsigmond elhalálozásával a család fiúága kihalt. Ekkor Lipót császár 
a birtokot Zsigmond leányainak és nővérének, Krisztinának, Bercsényi Miklós első fe
leségének adományozta. 1711-ben a Rákóczi-szabadságharc leverése után az uradalmat 
elkobozták. A birtok kiterjedése akkor kb. 350 000 kh volt, melynek vezetése ispánsá- 
gokra volt bízva. Ez a birtok azonban részben úrbéri rendezés, részben tagosítás és át
adás, részben pedig a cseh megszállás alatt végrehajtott földreform következtében le
apadt a mai területre. Jelenleg a kincstári birtok területe 179 126 kh (103 080 ha). Ebből:

Erdő ...............................
Szántó és beltelek.........
Legelő és havasi legelő 
Terméketlen kopár .....

91 066 hektár 
..1 268 hektár 
...8930 hektár 
...1816 hektár.

Az erdőterület fafajösszetétele a következő: 
Bükk és más kemény lom bfa........ 71 539 hektár 78,5%
Tölgy
Fenyő 13 633 hektár 15,0%

5 894 hektár 6,5%

MÓL K -l84-1940-1-184 122.

113



A korosztályok eloszlása:
1 -  20 éves állományok.. 

2 1 - 4 0  éves állományok 
4 1 - 6 0  éves állományok 
6 1 - 8 0  éves állományok 
81 -100 éves állományok

..5 412 hektár 5,9% 

..5 409 hektár 5,9% 
27 785 hektár 30,5%

20 707 hektár 22,7% 
20 359 hektár 22,5%
11 394 hektár 12,5%

101 és több éves állományok

A csehszlovák uralom alatt folyt külterjes gazdálkodás következtében a korosz
tályok megoszlása nagyon szabálytalan. Azokon a területeken, ahol az erdőbirtokot 
utakkal vagy vasúthálózattal már korábban feltárták, a rendszertelen cseh használa
tokkal nagy területeket letaroltak, amelyeken a felújítás elmaradása folytán gyomfák
ból és gyombokrokból álló gyenge fiatalosok vannak. A volt cseh állam faanyagban 
való gazdagságának tudható be, hogy a széltörött, széldöntött és csúcsszáradt egye- 
deket még a tarvágásos területekről sem távolították el, mert ezeknek a kitermelése 
és kiszállítása értéktelenségük miatt nem volt kifizetődő.

Figyelembe kell azonban venni a hozamszabályozásnál azt a körülményt, hogy az 
erdőhivatalok jóváhagyott üzemtervekkel nem rendelkeznek. Egyes hivataloknál 
még a régi magyar üzemtervek nyújtanak némi felvilágosítást, melyek adatai azon
ban már régen elévültek annyira, hogy a 20 éves területváltozások miatt még helyes 
területi adatokat sem tudnak szolgáltatni, mert a területváltozásokat a csehek az 
üzemtervekbe nem vezették be.

Az évi rendes véghasználati vágásterület jelenleg 832 hektár, melynek fatömege 
319 000 m3, amit tarvágással termelnek ki. Az előhasználati fatömeg mintegy 90 000 m3 
Az évente összesen kitermelt fatömeg 409 000 m3 Ebből 356 000 m3 lombfa, 53 000 
m3 fenyő. A vágásforduló 120 év.

Erdősítésre évente 6 700 000 db csemetét használnak fel, melynek 80 %-a fenyő, 
20 %-a pedig tölgy és egyéb lombfa. A csemetekertek területe 24 hektár, mely 130 
csemetekertre oszlik el. A felújításhoz szükséges csemetemennyiséget eddig részben 
az erdőhivatalok csemetkertjei szolgáltatták, részben pedig kénytelenek voltak a cse
meteszükségletet idegenből fedezni. Ez utóbbi azonban nem vált be, mert az 
idegenből hozott csemete a helyi viszonyokhoz nem alkalmazkodott úgy, mint a 
helyben felnevelt csemete.

Uralkodó fafaj a kincstári erdőbirtok északi részein a bükk, a jegenye- és 
lucfenyő. A bükk itt őshonos fafaj, a luc- és jegenyefenyő nagyobb mérvű elterjedé
se az utóbbi 60 esztendő erdészeti tevékenységének eredménye. Az erdőbirtok déli 
részein a kocsánytalan tölgy az uralkodó fafaj, alárendelten kocsányos tölgy is 
előfordul. Említésre méltó kísérletek folytak a douglaszfenyő meghonosítása terén is, 
s ott, ahol a vadrágástól megvédhető volt, a kísérleti telepítések nagyon szép, 
erőteljes növekedést mutatnak

Az erdőigazgatóság 16 erdőhivatalra oszlik: Ungvár, Radvánc, Ókemence, Pcrecseny, 
Turjaremete, Poroskő, Turjapolena, Bercsényi falva, Csemoholova, Lyuta, Malomrét, 
Fenyvesvölgy, Antalóc és Hátmeg. Különálló birtokrészt képez az erdőigazgatósághoz 
tartozó, az alsóvereckei gazdasági iskola kezelése alatt álló állami erdőgazdasági birtok,
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amely Bercg vármegyében a Borzsava-havason terül el, ahol intenzív havasi gazdálkodás 
folyik, kiterjedése 3510 hektár. Ugyancsak kincstári erdőbirtok a Róna-havas is, melynek 
tengerszint feletti magassága meghaladja az 1000 métert, kiterjedése 1036 hektár. Az első 
havasi szállást itt 1907-ben létesítették. Szintén az erdőigazgatóság kezelésében van 
Hársfáivá község határában (Bereg vármegyében) a szolyvai erdőőri szakiskola tanulmá
nyi erdeje is mindaddig, amíg a szakiskola működését Kárpátalján meg nem kezdi.

Az erdőigazgatósághoz tartozó erdőbirtokot teljes hosszában az Ung folyó szeli 
ketté, kereken 85 km hosszúságban. Nagyobb mellékfolyói: a Túrja, Sztuzsica és a 
Lyutanka. Ezek a folyók a múltban mű- és tűzifa úsztatásra, az Ung folyó pedig tu
tajozásra volt berendezve. Az Ungvár-Uzsok-i normál nyomtávú vasútvonalat 1896- 
ban helyezték teljes hosszában forgalomba, ennek következtében itt a vízi szállítás 
megszűnt. Nagyobb távolságokról azonban a kitermelt faanyagokat még ma is vizes, 
illetve száraz csúsztatókon közelítik le az utakhoz.

Az erdőigazgatóságnak 4 vasútüzeme van: Perecsenyből a Túrja völgyébe kiágazó 
Turjavölgyi Állami Erdei Vasút (TAEV), az antalóci erdei vasút, a Bercsényifalva- 
Csernoholova-i, lyutavölgyi erdei vasút, és a malomréti erdei vasút. Leghosszabb a 
Turjavölgyi erdei vasút, amely elágazásokkal -  kitérők nélkül -  67 km hosszú. A 
lyutavölgyi erdei vasútból ez ideig kiépült 25 km, ebből átépítendő a régi szakaszon még 
7 km, s a folyó évben Lyuta felé újabb 3,5 km fog kiépülni, melynek előmunkálatai fo
lyamatban vannak. Ugyancsak ez évben megépül a lyutavölgyi fővonalból leágazó 
bisztricai szárnyvonal is, 3,8 km hosszban. Az antalóci erdei vasút hossza 15 km, a ma
lomréti pedig 26 km.

Az erdőigazgatósághoz három fűrészüzem is tartozik: az ungvári, a malomréti és 
a lyutai fűrészüzem. Ezek közül az ungvári és a malomréti üzem 3-3 keretfűrésszel, 
a lyutai üzem 2 keretfűrésszel működik. Legmodernebb az elektromos üzemű ung
vári üzem, amelyhez melléküzemként parkettagyár, ládagyár és fagyapotgyár is tar
tozik, és korszerű szárítóberendezéssel is rendelkezik. A melléküzemek felszerelése 
jelenleg van folyamatban. Előreláthatólag folyó évben kerül sor Perecsenyben egy 2 
keret- és egy hasító szalagfűrésszel felszerelt fűrészüzem, és ugyancsak 
Perecsenyben egy fatelítőtelep létesítésére, talpfa és vezetékoszlop telítése céljából.

A bustyaházai m. kir. erdőigazgatóság kincstári e r d ő b ir to k a A bustyaházai 
erdőigazgatóság által kezelt kincstári erdőbirtok nagy része -  a mintegy 50 évvel 
ezelőtt megvásárolt szinevéri és alsókalocsai birtokrészek kivételével -  a legrégibb 
idők óta a magyar állam tulajdonában volt. A régen még teljesen lakatlan határöve
zetben fekvő erdőterületek főleg a máramarosi sóbányák faszükségletét biztosították. 
A kitemelt faanyag tutajba kötve egyúttal a só szállítására is szolgált. A birtok elein
te a máramarosszigeti állami bányajavak kezelésében volt, és a magyar erdőgazdaság 
kialakulásakor került -  a Huszt és Técső koronavárosok tulajdonában volt birtokré
szekkel együtt -  a magyar erdőkincstár tulajdonába, és a bustyaházai erdőhivatal ke
zelésébe, amely az idők folyamán nőtte ki magát bustyaházai erdőigazgatósággá.

Madas András gyűjteményéből: A IV. eves erdőmérnök-hallgatók 1940. tavaszi kárpátaljai tanulmányútjára ké
szített részletes ismertető rövidített változata.
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A trianoni békediktátum következtében az egész birtok a csehszlovák állam tulaj
donába került. 1939-ben Kárpátaljának a Magyar Szent Koronához történt visszacsa
tolásával -  a csehszlovák állam által a Máltai Lovagrendtől 1938-ban megvásárolt 
dolhai birtokrésszel együtt -  visszatért a magyar erdőkincstár tulajdonába.

A csehszlovák uralom alatt az erdőigazgatóság területén végrehajtott földbirtok- 
rendezés során sok helyen mezőgazdasági művelésre teljesen alkalmatlan, feltétlen 
erdőtalajon álló erdőket áldoztak fel, minden szakszerűséget mellőzve, politikai cé
lok érdekében. így az erdőigazgatóság kezelésében levő birtok összes területe jelen
leg 135 600 hektár, ebből 121 100 hektár az erdőterület, 14 500 hektár az erdőhöz 
tartozó egyéb terület. Az erdőterület fafajösszetétele:

Fenyő ........................................ ............. 50 811 hektár 42,0 %
B ükk .......................................... ............. 66 411 hektár 54,8 %
Tölgy ........................................................ 2 106 hektár 1,7 %
Egyéb kemény lom bfa............ ............... 1 830 hektár 0,9 %
Lágy lom bfa............................................. 1 216 hektár 0,6 %

Korosztályok szerinti megoszlása pedig százalékosan a következő:

Korosztály Fenyő Lomb fa Összes
1 - 20 eves 

21- 40 éves 
41- 60 éves 
61 - 80 éves 
81-100 éves 

101 évesnél idősebb

1 1,4%
24,0 % 
22,8 % 

9,0 % 
13,8%  
19,0%

3.0 %
3.0 %
3.8 % 
3,3 %
7.9 % 

72,3 %

6.9 % 
16,2% 
12,9%
5.9 % 

10,4 % 
43,3 %

A fenyő állományok korosztály-összetétele az idősebb állományok túlzott mértékű 
kihasználására, a lomberdők esetében pedig rendkívüli tartalékolásra utal, amely egy
részt a bükkösök faanyagának nehezen értékesíthető voltára, másrészt e területek feltá- 
ratlanságára vezethető vissza. Az alsókalocsai erdőhivatal területének például nagy ré
szét, a németmokrai erdőhivatalnál pedig a terület jelentős részét őserdő jellegű, túlko
ros, 100-120 éves bükkösök borítják, melyek a gazdálkodásból jelenleg majdnem telje
sen ki vannak kapcsolva. E területek feltárása után az erdőigazgatóság a vágásforduló
nak 80 évre történő csökkentésével a termelés számottevő növelését, és a bükkösök egy 
részének a talajviszonyoknak jobban megfelelő fenyvesekké való átalakítását tervezi.

A gazdálkodás jelenleg az egész erdőbirtokon a csehszlovák uralom alatt kidolgozott 
üzemtervek alapján, tarvágásos üzemmódban, 100-120 éves vágásfordulóban folyik. A 
csehszlovák üzemtervek ugyan a természetes felújítás bevezetését is tervbe vették, de az 
erdőigazgatóság -  az ehhez szükséges feltáróhálózat kiépítésének időigényét és az 
aránylag kis költséggel elvégezhető erdősítés költségszükségletét figyelembe véve -  a 
vágásterületeknek továbbra is mesterséges felújításával számol. A csehszlovák uralom 
idejéből a pótlást igénylő fiatalosokkal együtt összesen mintegy 3100 hektár felújítási 
hátrálékot örököltek, amit évi egyenlő részletekben, 10 év alatt terveznek felszámolni.
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Állományápolás, tisztítás és gyérítés -  ugyancsak elsősorban a feltárás hiánya mi
att -  eddig csak kis mértékben folyt. A csehszlovák időkből ezen a téren is mintegy 
5000 hektár elmaradást örököltek. Ezt 5 év alatt tervezik behozni, s ennek eredmé
nyeként -  a feltárás előrehaladásával -  az előhasználati fatömeg jelentős növekedé
sével számolnak.

A faanyagszállítás a Talabor folyó vízgyűjtőjére gravitáló területekről kizárólag 
tutajozással történik. Ezt a folyó vízgyűjtőjében levő négy, a szlobodai, a rosztokai, 
a fujoveci és az ozerai duzzasztógát, s a tárolómedencék teszik lehetővé. A faanyag
nak a tutajrakodóra történő közelítése vizes és száraz csúsztatókon, továbbszállítása 
vontatóutakon és részben tengelyen történik. A Tarac és mellékfolyóinak völgyére 
gravitáló erdőterületek faanyagát a Taracvölgyi Erdei Vasúton (TEV) és annak 
szárnyvonalain szállítják le. A dolhai erdőhivatal területe erdei vasúttal szintén nagy
részt fel van tárva.

Az erdőigazgatóságnak Taracközön van egy kétkeretes fűrészüzeme, amely a 
TEV-en leszállított fenyőrönk egy részét az igazgatóság saját építkezései szükségle
tének fedezésére dolgozza fel.

Az erdőigazgatóság székhelye a Talabor folyó tiszai torkolatánál fekvő, 
Bustyaháza községgel összeépült Handal-Bustyaháza településen van, amely a régi 
kincstári sóraktárakból fejlődött ki a ma már virágzó erdészteleppé.

Az erdőbirtok a Kárpátok hegyláncain, a Nagyág, a Talabor és a Tarac folyók 
mentén terül el, jelenleg 10 m. kir. erdőhivatal kezeli. A Földmívelésügyi Miniszté
rium az erdőgazdálkodás intenzívebbé tétele érdekében a jelenleg túlságosan nagy 
kiterjedésű szinevéri, bruszturai, németmokrai és dolhai erdőhivatalok területének 
kettéosztását rendelte el, így a jövőben -  amennyiben ennek feltételeit meg tudják ol
dani -  az igazgatóságnak 14 erdőhivatala lesz.

Fekvését tekintve az erdőbirtok három fő csoportra tagolódik. Közigazgatásilag 
az első két birtokcsoport Máramaros, a harmadik Bereg vármegyéhez tartozik. Az 
első, legnagyobb birtoktest a Talabor felső folyását, valamint a Tarac felső és 
középső szakaszát környező, mély völgyekkel és éles gerincvonulatokkal erősen ta
golt, összefüggő, de helyenként idegen belzetekkel szaggatott, magashegység jellegű 
birtokkomplexum. Ennek északi határa mintegy 75 km hosszúságban az országhatár, 
keleten a rahói m. kir. erdőigazgatóság erdőbirtoka, délen és nyugaton magánbirtok
ok határolják. Ez a birtoktest a szinevéri, az alsókalocsai, a németmokrai, a bruszturai 
és a Királymező felső és alsó, valamint a dombói m. kir. erdőhivatalok területét fog
lalja magában. Ennek a birtokrésznek uralkodó fafaja a luc- és jegenyefenyő. Tenger
szint feletti magassága 600-1790 m között változik. Az erdősült területrész felső ha
tára 1460 m, afölött már csak havasok vannak. Az évi átlagos csapadék 1250 mm, a 
lejtő 20° és 40° között ingadozik.

Az erdőbirtok második, középhegység jellegű birtokcsoportja a Nagyág, a 
Talabor és a Tarac alsó szakaszai mentén szétszórtan hat darabban, és a Tisza bal 
partján két kisebb darabban, magánbirtokok közé ékelve helyezkedik el. Legdélibb 
fekvésű birtokrészének déli határát a trianoni román határ alkotja, mintegy 14 km 
hosszúságban. Ez a birtokcsoport a téesői és a huszti m. kir. erdőhivatalok kezelésé
ben levő területeket foglalja magába, a Kárpátok előnyúlványaihoz tartozik, tenger
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szint feletti magassága 165-750 m között változik. Az évi átlagos csapadék itt 1060- 
1200 mm között ingadozik, az átlagos hőmérséklet 9°-10° C közötti. Uralkodó fafa

ja a bükk. A fiatal és középkorú állományokban kis mértékben a fenyő is előfordul.
A harmadik birtokcsoport a Nagyág és a Borzsava folyók között, valamint a Bor

zsava jobb partján terül el. Magas-, részben középhegység jellegű. Minden oldalról 
magánbirtokok veszik körül. A Nagyág jobb partjára lejtő kisebb összefüggő, az 
alsókalocsai m. kir. erdőhivatal kezelésében levő terület kivételével, a dolhai és a 
ravaszmezői m. kir. erdőhivatalok területét foglalja magába. E birtokcsoport terüle
tén a felszabadulás előtt az erdei vasútvonal mentén rablógazdálkodás folyt. Ezért
1939-ben az erdőigazgatóság itt sok elhanyagolt, felújítatlan vágásterületet, elgyo
mosodott fiatalosokat, lágy lombfákkal tarkított, alacsony sűrűségű, nagyrészt sarj- 
eredetű, értéktelen középkorú és kevés vágható korú állományt vett át.

Az erdőigazgatóság legnagyobb problémája a feltárás hiánya, és a csehszlovák 
időkből örökölt sok erdőművelési hátrálék. Ezért a jövőben legfontosabb feladatnak 
a feltárás fejlesztését és az erdőművelési hiányosságok felszámolását tekintik.

A rahói m. kir erdőigazgatóság kezelésében levő kincstári erdőbirtok' területe ösz- 
szesen 173 790 hektár, ebből 141 967 hektár erdő, 27 795 hektár havas és 4 028 hek
tár az erdőgazdasághoz tartozó egyéb terület. (Meg kell jegyezni, hogy itt már min
den adat a keleti és erdélyi részek visszacsatolása utáni helyzetet tükrözi.) Az 
erdőterület fafajok szerint a következőképpen oszlik meg:

Lucfenyő..................................................87 010 hektár 61,3 %
Jegenyefenyő ........................................... 8 287 hektár 5,8 %
Tölgy ........................................................ 2 359 hektár 1,7%
Bükk és egyéb lombfa ......................... 44 311 hektár 31,2 %

A korosztályok megoszlása pedig a következő:

1 -  20 éves állom ányok....................... 25 838 hektár 18,2 %
2 1 - 4 0  éves állom ányok.....................25 551 hektár 18,0 %
4 1 - 6 0  éves állom ányok.....................23 479 hektár 16,5 %
6 1 - 8 0  éves állom ányok.....................18 875 hektár 13,3 %
8 1 - 1 0 0  éves állom ányok...................15 710 hektár 11,1 %
101 -  120 éves állom ányok.................12 200 hektár 8,6 %
121 és több éves állományok.............. 20 314 hektár 14,3 %

Az évi rendes főhasználati terület 1375 hektár, a fatömeg 512 000 m \ amelyet 90 
%-ban tarvágással termelnek ki. Az évi előhasználati fatömeg mintegy 70 000 m3 
így az évi rendes fatermelés összesen 582 000 m3 Ebből mintegy 370 000 m3 fenyő, 
2000 tölgy, 210 000 m3 bükk és egyéb lombfa. A vágásforduló a rendes kezelésű 
erdőkben 100 év, a véderdőkben (havasi övezetben) 120 év.

MÓL K-l 84-1940-1 -184 122.
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Erdősítésre évente mintegy 7 millió darab csemetét használnak fel. Ebből a múlt
ban mintegy 6 millió darab lucfenyő volt, a jövőben ezt a felére tervezik csökkente
ni, mert egyrészt a természetes felújításnak nagyobb szerepet szánnak, másrészt a 
jegenyefenyőt, vörösfenyőt, kőrist, juhart, cseresznyét és a bükköt is nagyobb mér
tékben szándékoznak alkalmazni.

Az egyes erdőhivatalok részben vasúttal vannak feltárva, a Fekete- és a Fehér-Ti- 
sza- völgyében azonban még vízi szállítás is folyik.

A vasútüzemek száma 6, a kincstári erdei vasutak hossza összesen 170 km, ezek
-  egy 3,5 km hosszú görpályától eltekintve -  gőzüzeműek. Évente mintegy 200 000 
m3 fát szállítanak le.

A vízi szállítást 11 völgyzáró gát biztosítja. Összes vízbefogadó-képességük mint
egy 900 000 m3

A két legfontosabb völgyben, a Tisza és a Visó völgyében az államvasúti hálózat biz
tosítja a faanyag leszállítását. Ennek legfontosabb állomásai: Máramarossziget, Nagy- 
bocskó, Visóvölgy, Terebesfejérpatak, Barnabás, Rahó, Tiszaköz, Bilin, Tiszaborkút, Kő
rösmező, Havasalja, Leordina és Felsővisó. Ezenkívül az államvasuti hálózat két keskeny 
(760 mm) nyomközű szárnyvonala a rónaszéki erdőhivatalt kapcsolja be a forgalomba.

Az erdőigazgatóság kincstári erdőhivatalai gazdasági szempontból a következő 
körzetekre csoportosíthatók:

1. A visói körzet a vaséri, a havasmezői és rónaszéki erdőhivatalokat foglalja ma
gába. A vaséri erdőhivatal 17 494 hektár erdőterületének évi fatermését teljes egészé
ben a 42 km hosszú, 760 mm nyomközű vaséri erdei vasút szállítja le Felsővisóra, 
ahol a fenyő fűrészanyagot a felsővisói fűrészüzem dolgozza fel fűrészáruvá. Az 
erdőhivatal évi fatermése 70 000 m3, ebből mintegy 64 000 m3 fenyő. Ez a vasút 
magánerdők feléje gravitáló, mintegy 50 000 m3 faanyagát is leszállítja. Felsővisóról 
a fa az államvasutak vonalán kerül be az ország vérkeringésébe.

A havasmezői erdőhivatal fővölgyeit szintén erdei vasút (600 mm nyomközű) tár
ja fel. Ennek összes hossza 29 km. Ez mintegy 8600 hektár kiterjedésű erdőterületet 
tár fel, és évente 8 000 m3 bükk és 4 000 m3 fenyő szerfát, továbbá mintegy 60 000 
űm3 bükk tűzifát szállít le. Ez a vasút a kincstári termelésű faanyagon kívül még 
évente mintegy 50 000 m3 idegen fát is leszállít Leordina MÁV állomásra. Ehhez a 
vasúthoz egy 7,3 km hosszú görpálya is tartozik, amely Havasmezőn csatlakozik a 
fővonalhoz. Ez a kvasznicai görpálya. Havasmezőn kincstári fűrészüzem van, amely 
az erdőhivatal által termelt faanyag egy részét feldolgozza.

A rónaszéki erdőhivatalnak kincstári erdei vasútja -  egy rövid görpályától elte
kintve -  nincsen. Az erdőhivatal kerülete előhegység jellegű, s részben jól épített mű- 
utakkal fel van tárva. A kerület egy része a Visó és a Tisza folyók völgyeire hajlik, és 
közvetlenül az államvasutak állomásaira gravitál. Másik részét a Máramarossziget- 
Rónaszék, illetve a Máramarossziget-Aknasugatag MÁV keskeny vágányú vonalak 
tárják fel. Az erdőhivatal által kitermelt faanyag egy részét a máramarosszigeti kincs
tári fűrészüzem dolgozza fel.

A visói körzetben vízi szállítás nincs. A régebben alkalmazott tutajozást a kincs
tár már régen megszüntette, helyébe legnagyobbrészt a vasút lépett. Az erdei vasút
hálózat továbbfejlesztése tervbe van véve.
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2. A nagvbocskói körzet magába foglalja a gyetyánligeti, nagybocskói és 
terebesfejérpataki erdőhivatalokat. A terebesfejérpataki erdőhivatal közvetlenül, a 
gyetyánligeti és nagybocskói erdőhivatalok pedig a Sopurka-, illetve a Kaszó- 
patakok közvetítésével szintén a Tiszára gravitálnak

A gyetyánligeti erdőhivatal kerülete két fővölgyből áll. A nyugati fővölgyben végig 
ki van építve az erdei vasút, amely a fővölgy 9800 hektárnyi erdőterületét tárja fel, s 
abból évente átlag 58 000 m3 bükkfát szállít le, ebből mintegy 10 000 m3 szerfa. A ke
leti fővölgyben az erdei vasút építése folyik, mintegy 6 km-es szakasza van készen. Ez 
a szárnyvonal évről évre mélyebben hatol észak felé, és ennek megfelelően növekvő 
mennyiségű faanyagot fog leszállítani. A gyertyánligati erdei vasút hossza 39 km, 
nyomtávolsága 760 mm. Ez az erdőhivatal faanyagát Nagybocskóra szállítja le, ahol 
részben az ottani fafeldolgozó vegyigyár (falepárló) veszi át, részben pedig közvetlen 
átrakással MÁV kocsikba keiül. A kincstár Nagybocskón az erdei vasút végállomásán 
fűrésztelep létesítését tervezi, ahova a nagybocskói erdőhivatal Jalinka-völgyének fel
tárására tervezett vasút is becsatlakoznék.

A nagybocskói erdőhivatal kerületének kb. negyedrésze utakkal van feltárva, és 
közvetlenül a Tisza völgyében futó állam vasúti vonalra gravitál. A terület háromne
gyed részét kitevő Jalinka-völgy fatermése ez idő szerint nagyrészt csak vízi úton 
hozható ki, tűzifaként, a Tisza menti Lonkára. E célból a Kaszó-patak részben szabá
lyozva van, és Lonkán gereb segítségével fogják ki a leúsztatott tűzifát. A patak ka
pacitása évente 35 000 üm3 tűzifa leúsztatását teszi lehetővé. Ezért az 
erdőigazgatóság a jalinkai 5 600 hektár kiterjedésű erdőterület nagyrészt igen öreg 
bükköseinek kihasználására erdei vasút építését tervezi, melynek megépülése után 
kétszer annyi tűzifát, azonkívül még jelentős mennyiségű szerfát is lehet majd 
Lonkára, illetve Nagybocskóra jóval gazdaságosabban leszállítani.

A terebesfejérpataki erdőhivatal völgyeit erdei utak tárják fel. A Fehérpatak- 
völgyben egy kicsiny vízi fűrész működik, turbinás meghajtással, amely fenyő fű
részárut termel.

3. Tiszabogdánvi körzet. Igen szép gazdasági egység. Három erdőhivatal terüle
tét foglalja magába. Összes erdőterülete 34 000 hektár.

A múltban innen a faanyag kiszállítása csaknem kizárólag vízi úton történt. Jelen
leg is üzemben van e célból hat völgyzárógát, összesen mintegy 500 000 m3 vízbefo
gadó- képességgel. Vízi úton évente mintegy 120 000 m3 fenyő faanyagot szállítot
tak le a Fehér- Tiszán Rahóra, Nagybocskóra, illetve az anyaországbeli Tisza menti 
fűrészüzemekbe. A fenyő papír-, cellulóze- és tűzifa kipartolására a rahói gereb szol
gált, kipartoló csatornával és faraktárral.

A tutajozás és úsztatás kevésbé gazdaságos volta arra késztette az 
erdőigazgatóságot, hogy a Fehér-Tisza-völgyi erdők feltárására erdei vasút építését 
vegye tervbe. Ez a vasútépítés jelenleg is folyik, és a régebben kiépített Pál-völgyi 
vasút bekapcsolásával ma már 15 km-es szakaszán folyik a faszállítás. A vasút összes 
vonalhossza csaknem 80 km lesz. Fővonala 22 km, korlátolt közforgalommal, sze
mélyszállítással. Szárnyvonalai hét mellékvölgybe fognak behatolni. Megépülésével 
a körzet jelenlegi 150 000 m3-es évi hozama mintegy 200 000 m3-re lesz növelhető, 
amelynek kiszállítása és felhasználása a mainál gazdaságosabb lesz. A tutajozás, és a

120



hosszú szálfáknak, rönköknek a kanyargós hegyi utakon igen nehézkes, tengelyen 
való szállítása a vasút megépülésével majdnem teljesen meg fog szűnni. A vasút 
majd az előhasználatok szakszerű végrehajtását is lehetővé teszi.

A vasúton kikerülő faanyag egy részét a tiszaközi kincstári gőzfűrész dolgozza 
fel, amelynek teljes átépítését tervezi az erdőigazgatóság, mert mai formájában több 
okból sem megfelelő.

4. Feketetiszai körzet. A Feketc-Tiszára hajló négy erdőhivatal kerületét foglalja 
magába. Ezek közül kettő, a rahói és a kevelei erdőhivatal közvetlenül a Tiszára gra- 
vitál, a másik kettő a MÁV vasúttól távolabb, a folyó forrásvidékén terül el. Ezért a 
kevelei és a rahói erdőhivatal nagyrészt tengelyen, egyes völgyekből úsztatócsator- 
nákon, a feketetiszai erdőhivatal tutajozással és úsztatással, a mezőháti erdőhivatal 
pedig részben erdei vasúton hozza le a fatermését. A mezőháti gőzüzemű erdei vas
út hossza 18 km, nyomtávolsága 760 mm. Fővonala a Lazescsina-patak mentén ha
lad, szárnyvonalai a Forestok- és a Sztudena- völgyeket tárják fel. Alsó végállomása 
Havasalja MÁV állomásnál van. Mintegy 6 040 hektár területet tár fel, s évente át
lag 22 000 m3 fenyőfát szállít le.

Ebben a körzetben egy 3,5 km-es görpálya is van, a rahói erdőhivatal Bilin-völ- 
gyében, a hasonló nevű MÁV állomáshoz való csatlakozással. Ez a pálya lóvontatá- 
sú, 600 mm nyomközű, mintegy 1150 hektár erdőterületet tár fel, és évente 1000 m3 
bükk szerfát, valamint 6 500 űm3 tűzifát szállít le.

A feketetiszai erdőhivatal fővölgyén jól megépített, jó karban levő makadámút 
halad, a fontosabb mellékvölgyekben szintén elég jó erdei utak vannak. Mindazonál
tal az erdőhivatal a tutajozást és úsztatást sem tudja nélkülözni. A vízi szállításra a 
Fekete-Tisza, a Hosszú-patak és László-patak vannak berendezve, a Fekete-Tisza és 
Hosszú-patak völgyében egy-egy gáttal. Ugyanerre a célra szolgál a mezőháti 
erdőhivatal kerületében még másik három gát is. A faanyag tehát öt gát segítségével 
úszik le Rahóra, Nagybocskóra és az anyaországba. Az öt gát vízbefogadó-képessé- 
ge összesen mintegy 400 000 m3

A feketetiszai erdőhivatal faállományait a mértéktelen lucosítás következtében a 
széldöntés és szúkárosítás oly mértékben megtámadta, hogy az évi használatok ezek ki
termelésére szorítkoznak, és évente ingadozók. A jövőben e károsítások megszüntetése 
céljából a termelés nagyarányú növelésére lenne szükség. Ennek érdekében erdei vasút 
építésére vonatkozó tervek is felmerültek. A feltárás fejlesztése az előfeltétele annak, 
hogy az elegyetlen lucfenyveseket elegyes erdőkké lehessen átalakítani.

A Latorca Gazdasági és Ipari RTerdőbirtokának4 területe 89 540 hektár. A birtok ha
tára északon azonos az országhatárral, nyugati határa a Polonina-Runa, keleti határa a 
Polonina-Borzsava hegygerince, délen pedig a Vihorlát és a Szinyák határolják. Fő völ
gye a Latorca-völgy, mellyel párhuzamosan haladnak a Vicsa- és a Pinye-patakok völ
gyei. Faállománya 80 %-ban bükk, 11 %-ban fenyő, nagyobbrészt jegenyefenyő, 9 %- 
bán pedig tölgy. A kitermelt rönkanyagot összesen 120 km hoszszú saját iparvasútjaival 
szállítja be két legnagyobb fűrészüzemébe, a szolyvai és a szentmiklósi üzembe.
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Az előzőkben tárgyalt ismertetők jó áttekintést adnak a kárpátaljai üzemi 
erdőigazgatóságok 1940.évi, kezdeti állapotnak megfelelő helyzetéről és az általuk 
kezelt kincstári erdőbirtokokon folyó erdőgazdálkodásról, az ungvári és a rahói 
erdőigazgatóságok esetében még távlati fejlesztési elképzeléseikről, reményeikről, és 
azok várható eredményeiről is. A következőkben ebből a kezdeti helyzetből kiindul
va -  a rendelkezésre álló adatok alapján -  megkíséreljük az 1940-1944-ig terjedő 
időszak egészére vonatkozólag felvázolni a visszacsatolt területeken folyt 
erdőgazdálkodással összefüggő tevékenységek, szereplők és eszközök történetét. -  
Kezdjük ezt az alapoknál.

Az üzem tervek
Az okszerű erdőgazdálkodásnak, mindenekelőtt a fatermelés első fázisának, a vá

gásterületek kijelölésének alapját az üzemtervek képezik. A visszacsatolt területeken az 
egész időszak folyamán nemcsak a kincstári, hanem a nem állami erdőkben is az egész 
időszak folyamán a többségében már lejárt csehszlovák, román, és jugoszláv üzemter
vek alapján gazdálkodtak. Ezek felhasználása sehol sem okozott gondot, mert minden 
erdőigazgatóság erdőrendezőségénél volt az üzemterv nyelvét ismerő szakember, aki 
azt értelmezni tudta. Egyedül a komáromi erdőigazgató jelentette 1941-ben, hogy a vis
szacsatolt felvidéki területeken a legtöbb erdőbirtokról jóváhagyott üzemterv nem áll 
rendelkezésre, így az erdőket részben üzemterv nélkül, részben pedig a csehszlovák 
üzemtervek alapján kezelik.5 A visszacsatolt délvidéki terület crdőhivatalai kezdettől 
fogva a volt erdőgondnokságok üzemtervei alapján gazdálkodtak. 1943 márciusában 
pedig a hivatalos szerb-magyar iratcsere keretében a visszacsatolt területek kincstári er
deinek központilag őrzött jugoszláv üzemterveit is átadták Belgrádban a volt 
Dunabánság vagyonának számbavételére és átmeneti kezelésére alakított tárcaközi bi
zottságnak, amely azt a szegedi erdőigazgatóságnak továbbította.6

Az üzemtervek hézagainak és a felszabadulás előtti gazdálkodás hibáinak, mu
lasztásainak feltárása céljából az FM erdészeti főosztálya a visszacsatolt felvidéki és 
kárpátaljai területekre már 1939-ben, a keleti és erdélyi országrészekre pedig 1940-
41-ben elrendelte ideiglenes erdőtörzskönyvek felfektetését és vezetését.7 A Csíksze
redái erdőigazgatóság már 1942 augusztusában jelentette, hogy az ideiglenes 
erdőtörzskönyvek adatfelvétele Háromszék vármegyében már elkészült, de Udvar
hely és Csík vármegyékben a munka még nem kezdődött el, mert az 
erdőfelügyelőségeknél sok volt a beteg. Ennek alapján az erdészeti főosztály a mun
ka befejezésére 1942. december 31-ig haladékot adott.

A kezdeti állapot lezárásaként az erdészeti főosztály az 1942. június 21-én életbe
lépett 87.500/1942.FM.sz. rendelettel előírta a volt csehszlovák, román és jugoszláv 
üzemterveknek a területileg illetékes közigazgatási bizottság gazdasági albizottsága 
által történő felülvizsgálatát. Ennek érdekében az idegen nyelvű üzemterveket le kel
lett fordítani magyarra, és magyar fordításával együtt 1943. augusztus 31-ig be kel-
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lett nyújtani az illetékes erdőfelügyelőséghez, hogy az továbbítsa a gazdasági albi
zottsághoz. A rendelet szerint a gazdasági albizottság a felülvizsgálat során csak azt 
az üzemtervet hagyhatta jóvá, mely az okszerű erdőgazdálkodás követelményeinek 
megfelelt. Nem lehetett jóváhagyni a csehszlovák, román és jugoszláv hatóságok ál
tal jóváhagyott „kitermelési terveket”, amelyekben a faállomány kitermelése a helyi 
viszonyoknak megfelelő vágásfordulónál rövidebb idővel volt megállapítva. Az 
1944/45. évi és azt követő termelési idényben -  a rendelet szerint -  már csak az ille
tékes közigazgatási bizottság gazdasági albizottsága által jóhagyott üzemtervben 
előírt fahasználatot lehetett volna igénybe venni.

Fatermelés
1940-ben ugyan már két kormányrendelet is megjelent, melyek az üzemtervi kö

töttségek oldását, sőt kényszertermelési előírások lehetőségét is jelezték, mégis
1943-ig a fatermelés gyakorlatilag az üzemtervi előírások alapján folyt.

A kincstári erdőbirtokokon, legalábbis Kárpátalján, a fatermelést általában házi 
kezelésben végezték. Az erdőrendezőség rendszerint augusztus folyamán közölte az 
erdőhivatalokkal, hogy a következő termelési idényben mely erdőrészletekben kell 
az üzemtervben előírt főhasználati fatömeget kitermelni, és mely erdőrészletekben 
kell előhasználati ápolóvágást végezni. Ennek alapján az erdőhivatalvezető a pa
gonyerdésszel együtt kijelölte a vágásokat, s a termelést a helyi viszonyokkal 
ismerős pagonyerdész által toborzott munkások az ő felügyelete alatt végezték a ha
gyományos, kétszemélyes fűrésszel, fejszével és döntőékkel. Kárpátalján akkoriban 
jelentősebb előhasználat -  a kedvezőbb terepviszonyoknak köszönhetően -  csak az 
ungvári erdőigazgatóságnál volt. Ott az összes fatömeg 20-22 %-át, a bustyaházai és 
a rahói erdőigazgatóságnál viszont -  a nehéz terepviszonyok miatt -  csak 3-10 %-át 
képviselte. A főhasználat a kincstári erdőkben mindenütt tarvágással történt. Fokoza
tos felújítóvágással csak a rahói erdőigazgatóságnál próbálkoztak rövid ideig, de az
tán ott is áttértek a tarvágásos gazdálkodásra.*

A magánerdőbirtokok esetében a rendes évi vágás helyét és fatömegét szintén az 
erdőrendezőség adta meg, de a vágások kijelölését már az erdőfelügyelőségek végezték. 
Az erdőigazgatóság a vágási engedélyben rögzítette a kitermelhető fatömeget fafajon
ként, és az alkalmazandó vágásmódot is előírta. A bustyaházai erdőigazgatóság például 
az 1939.II.félévi 12 engedélyes erdőbirtokos közül 7-nél szálalást, 2-nél fokozatos 
felújítóvágást írt elő, és csak 3-nál engedélyezett tarvágást.9 A magánerdőbirtokok az 
erdőfelügyelőség által kijelölt vágást többségében lábon elárverezték, és a termelést a 
vevők végezték vagy végeztették el. Voltak azonban olyanok is, akik a kitermelést ma
guk végezték el, és a kitermelt faanyagot bocsátották árverésre.

Az erdélyi országrészen nemcsak a magán erdőbirtokokon, hanem az erdőigaz
gatóságok kezelésében levő erdőkben is -  általános gyakorlatként -  az évi vágásterü
let faanyagát lábon elárverezték. A besztercei erdőigazgatóság például 1942. augusztus, 
szeptember és október hó folyamán a kezelésére bízott naszódvidéki községek saját
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használatára kihasított erdőkben, Radnalajosfalva esetében 7 kát. holdas vágásterület, 
Várorja és Párva község esetében 3 -  3 évi vágásterület, a kisrebrai görög kát. egyház 
ugyancsak saját használatára kihasított erdőben az 1940-1943. évi vágásterületek lábon 
álló faanyagát nyilvános, írásbeli árverésen, a kolozsvári erdőigazgatóság pedig 1943. 
áprilisában Tarányos község határában a román földreform során kisajátított 
erdőbirtoknak az FM által vágásra engedélyezett 200 kat.hold kiterjedésű erdő lábon 
álló fatömegét nyilvános, írásbeli versenytárgyaláson értékesítette. Még a két erdélyi 
üzemi erdőigazgatóságnál is előfordult, hogy az évi vágásterületnek csak egy részét ter
melték ki házilag, a többit lábon értékesítették. A nagybányai erdőigazgatóság például 
1941/42. évi fenyő vágásterületének házilag csak 25,5 %-át termelte ki, 74,5 %-át 
vevőnek lábon adta el. A marosvásárhelyi erdőigazgatóság pedig 1940/41. évi fenyő 
vágásterületének még 71,1 %-át, az 1941/42. évinek már csak 51,7 %-át termelte ki há
zilag, a többit szintén lábon értékesítette.10

Az erdélyi erdőigazgatóságok kincstári erdőbirtokain vállalkozói fatermelések is 
voltak. Ezek azonban a vállalkozók visszaélései és az általuk alkalmazott munkások 
megkárosítása miatt rendszerint rosszul, rendkívül kellemetlen következményekkel 
végződtek. Egy ilyen esetről a későbbiekben majd be is számolunk.

A kincstári és a nem állami erdőbirtokok rendes évi fatermeléscin kívül -  az ak
kori történelmi helyzetnek megfelelően, már ebben a kezdeti időszakban -  a honvéd
ség és a magánosok részéről is jelentkeztek, főleg Kárpátalján, rendkívüli fatermelé
si igények.

1940 áprilisában a HM -  honvédelmi érdekből -  a Kőrösmező-Brusztura-Ökörmező 
útvonalon a már meglévő szakasz jókarbahelyezését és az Okula-i nyergen áthaladó 6,5 
km hosszú új út megépítését határozta el. Az útvonal egyes szakaszai a rahói és a 
bustyaházai erdőigazgatóság kezelésében levő kincstári erdőterületen haladtak át. Eze
ken a szakaszokon az út felületének megfelelő, 20 méter széles sávon erdőirtást, honvé
delmi érdekből rendkívüli fahasználatot kellett végezni. Ehhez a HM munkaszolgálato
sokat bocsátott az erdőigazgatóságok rendelkezésére, a munka vezetéséről azonban a 
feketetiszai és a bruszturai erdőhivataloknak kellett gondoskodniuk. Az útépítéssel kap
csolatban szükséges barakkok és hidak építéséhez a HM a szükséges fenyő épületfának 
és tüzelőanyagnak térítésmentes biztosítását, az útvonal mentén levő menedékházakban, 
s egyéb épületekben pedig a katonatisztek, építésvezetők és munkaszolgálatosok elhe
lyezésének lehetővé tételét kérte.11

Az FM a honvédelmi miniszter minden kérését teljesítette. Az Okula-i nyergen át
haladó új út megépítése és az ehhez szükséges nyiladék kitermelése különösebb 
probléma nélkül megvalósult. Az ezt követő útszakasz helyreállítása érdekében az 
Okula-i nyereg utáni szakaszon, a Turbacil-patak torkolatánál elhelyezett munkaszol
gálatos zászlóalj emberei azonban a Turbacil- és más patakok mentén elterülő 
erdőrészek faállományában tetemes károkat okoztak. 587 darab nagyon szép, átlag
ban 1,4 m3 fatömegű, értékes, élő fenyőfát megfosztottak kérgétől, hogy az így nyert 
kérget erdei tanyájuk befedésére használják fel. A bustyaházai erdőigazgatóság a kár-
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okozást közölte az útépítés vezetőségével, s egyben bejelentette, hogy az útépítéssel 
kapcsolatban általuk kért 500 m3 fenyő szerfa anyagot elsősorban a károsított fák 
kitermeléséből fogja fedezni. Ezt követően az útépítés során további problémák nem 
merültek fel.12

A rendkívüli fahasználatra vonatkozó HM igényeken kívül voltak olyan esetek is, 
amikor időjárási szélsőségek borították fel a fatermelés és a gazdálkodás üzemterv 
szerinti rendjét: 1941 októberében az ungvári erdőigazgatóság kezelésében levő 
kincstári erdőbirtokon több erdőhivatal kerületében egy borzalmas szélvihar nagy te
rületen -  az erdőfelügyelőség becslése szerint -  642 535 m3 fatömeget döntött ki.13 
Erről az ungvári erdőigazgatóság az FM-nek október 27-én és november 5-én kelt je 
lentésben részletesen beszámolt. (E jelentések a levéltárban sajnos nem találhatók.) 
Az ungi közigazgatási kirendeltség a széldöntött fatömeg azonnali kitermelésének 
megkezdésére szólította fel az erdőigazgatóságot, és a kitemelés befejezése után 8 na
pon belül a kitermelt fatömeg mennyiségéről pontos beszámolót kért.A szélvihar a 
csontosi erdőhivatal kerületében is pusztított. Az ottani károsított fatömeg feldolgozá
sáról és leszállításáról Kollwentz Ödön, a csontosi erdőhivatal akkori vezetője, vissza
emlékezésében részletesen beszámolt. Minden bizonnyal emberpróbáló feladat lehe
tett ennek, az egész erdőigazgatóság évi fatermelését meghaladó, óriási, roncsolt fatö
megnek a felkészítése, leszállítása, és az erdő vihar előtti állapotának helyreállítása.

Az ungvárihoz hasonló, de ahhoz képest is többszörös méretű természeti kataszt
rófa következett be a feketetiszai erdőhivatal kerületében, ahol már 1941-ben 
növekvő mértékű szúkárosítást észleltek, amely 1943-ban ijesztő méreteket öltött. A 
megtámadott állományok területe ekkor 3483 hektár, a megtámadott állományokkal 
összefüggő, még ép, de azokkal együtt kitermelendő állományok területe 928 hektár, 
vagyis összesen 4411 hektár volt. Ezen a területen a károsítás vészes terjedésének 
megakadályozása érdekében -  a 30 % apadék és a nem károsított bükk állományré
szek levonásával -  összesen mintegy 1 800 000 m3 fatömeget kellett volna sürgősen 
kitermelni.14 Ehhez jött még 1944. június 7-8-án egy borzalmas vihar által előidézett, 
mintegy 100 000 m3-es széldöntés és széltörés, amely ugyancsak halaszthatatlan fel
dolgozást igényelt.15

A halmozott természeti katasztrófa nagyon nehéz helyzet elé állította a rahói 
erdőigazgatóságot és az FM erdészeti főosztályát is. A károsított fatömegnek 10 év 
alatt történő kitermelése és feldolgozása esetén a feketetiszai erdőhivatalnál évente 
180-200 000 m3 fatömeget kellett volna kitermelni. Az erdőigazgatóság számításai 
szerint 1 m3 faanyag kitermeléséhez 1,6 munkanap szükséges. Évi 150 munkanappal 
számolva az évi 200 000 m3 kitermeléséhez 2000 munkásra lett volna szükség. Eh
hez némi segítséget jelenthetett a HM által rendelkezésre bocsátott munkaszolgála
tos század igénybevétele. Számolni kellett azonban azzal is, hogy ennek segítségével 
sem lesz biztosítható a munka kielégítő üteme. Ezért az erdészeti főosztály elrendel
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te, hogy a feketetiszai termelés idejére az ugyancsak Kőrösmezőn székelő mezőháti 
és kevelei erdőhivataloknál, sőt esetleg az erdőigazgatóság más erdőhivatalainál is 
szüneteltessék a termelést, hogy a munkásokat a feketetiszai termeléshez lehessen 
összevonni. Ez azonban a munkaerőnek olyan nagy mértékű koncentrálását tette vol
na szükségessé, hogy azt valószínűleg nem lehetett megoldani. Sajnos az üggyel kap
csolatban semmi további adat nem áll rendelkezésre, így nem lehet tudni, hogy a fel
adatot hogyan oldották meg.

Egy másik, műszakilag is tanulságos, ugyancsak útépítéssel és rendkívüli fahasz
nálattal kapcsolatos történet a következő. Az ungvári erdőigazgatóság kerületében 
pusztító viharkárt megelőzően, 1940 második felében, Szaplonczay Pál erdőbirtokos 
a bustyaházai erdőigazgatóság kerületében, Felsőapsa község határában fekvő 
erdőbirtokán 193 kát.hold kiterjedésű, alomtűzkárt szenvedett faállományának az 
Apsica-Gyertyánliget-Rahó-i út Felsőapsa község határában levő szakaszának hegy 
és völgy felőli oldalán, az út tengelyétől számított 200-200 méter széles sávon való 
rendkívüli kitermelésének engedélyezését kérte. A kérést az FM jóváhagyta. 
Szaplonczay 1941 közepén az engedélyezett fahasználat végrehajtási határidejének
1941 .december 31-ig való meghosszabbítását kérte.16

A Szaplonczay részére engedélyezett rendkívüli fahasználattal egyidejűleg a Ke
reskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium (KKM.) -  a Körősmező-Ökörmező-i 
úthoz hasonlóan, ugyancsak fontos honvédelmi érdekre hivatkozva, szintén a 
máramarosszigeti állami építészeti hivatal kivitelezésében -  elrendelte a Kalinfalva- 
Rahó-i főközlekedési út Apsica-Gyertyánliget-Rahó-i szakaszának megépítését.
1941 második felében az építészeti hivatal mérnökei az új út Felsőapsa község hatá
rában már megépült, de még meg nem állapodott útnak több helyen megcsuszamlá- 
sát és alámosását észlelték. Tapasztalataik szerint ezt az útmenti erdő letárolása idéz
te elő, mert a faállománytól megfosztott, erősen vizes, agyagos lejtőkön a lefolyó és 
leszivárgó vizek az agyagos altalajt csúszóssá tették, s a földcsuszamlások ennek kö
vetkeztében keletkeztek.

Ezek észlelése után az állami építészeti hivatal kérelmet nyújtott be a máramarosi 
közigazgatási kirendeltséghez, melyben az Apsica-Gyertyánliget között megépült út 
Szaplonczay Pál Felsőapsa község határában fekvő birtokán áthaladó, földcsuszam
lás miatt veszélyeztetett szakaszának mindkét, hegy és lejtő felőli oldalán 200-200 
méter széles, összesen 60,3 kat.hold területnek véderdővé történő kijelölését, ezen a 
területen a folyamatban levő fahasználat betiltását, s az erdőbirtokosnak a már leta
rolt részek haladéktalan újraerdősítésére való utasítását kérték.

Az építészeti hivatal beadványa alapján a máramarosi közigazgatási kirendeltség 
vezetője 1942. január 19-én kelt véghatározatával a Szaplonczay Pál tulajdonát 
képező, az Apsica-Rahó-i út felett és alatt levő 200-200 méter széles sávot 
véderdőnek kijelölte, és Szaplonczayt a folyamatban levő fahasználat azonnali be
szüntetésére szólította fel.

Szaplonczay e határozat ellen fellebbezett. Az FM a fellebbezés nyomán az ügy
ben a Földtani Intézet állásfoglalását kérte. A Földtani Intézet helyszíni szemle alap
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ján megállapította, hogy a szóban forgó útszakaszon földcsuszamlás veszélye nem áll 
fenn, ezért talajmechanikai szempontból a területnek véderdőül való kijelölése nem 
szükséges. Ennek alapján az FM 1942. augusztus 25-én kelt rendelettel a máramarosi 
közigazgatási kirendeltség vezetőjének a véderdő kijelölésére vonatkozó véghatáro
zatát a rahói erdőigazgatóság útján hatályon kívül helyezte.

A KKM e döntés ellen október 7-én kelt levélben -  elsősorban arra hivatkozva, 
hogy a szóban forgó út környékének fásítása honvédelmi szükségesség, ezért efölött 
vitának nincs helye -  határozottan tiltakozott, és az érintett terület véderdőül történt 
kijelölésének hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelet visszavonását kérte.

Az FM -  a KKM levelére válaszolva -  november 6-án kelt levélben közölte, hogy 
az erdőbirtokos a kassai m. kir. hadtest-parancsnokság hozzájárulásával hajtotta vég
re az út két oldalán az erdő tarra vágását, ezért mindaddig, amíg a katonai hatóság ál
lásfoglalását nem módosítja, az erdőbirtokos a fatermelést tovább folytathatja.

A HM november 2-án kelt levélben közölte az FM-mel, hogy az útmenti fásítás 
nem kizárólag a szóbanforgó utak védelme érdekében, hanem hadműveleti, harcásza
ti célok (rejtőzés, leplezés) érdekében is szükséges. Ezért kérte, vonja vissza a 
véderdő kijelölését hatálytalanító rendeletét.

Ezt az összetett, bonyolult ügyet végül a honvédelmi miniszter december 2-án kelt, 
a földmívelésügyi miniszterhez intézett levele zárta le, melyben egyértelműen közöl
te, hogy Szaplonczay Pálnak a kérdéses út melletti fatermeléséhez nem járul hozzá. 
Az FM erről értesítette Szaplonczayt. Ő még a honvéd vezérkar főnöke útján próbált 
fellebezni, de onnan is megkapta a miniszter végleges állásfoglalását. Ezzel az ügy 
végleg lezárult.17

E kezdeti időszak történetének befejezéseként érdemes még egy honvédségi rend
kívüli fahasználat történetét röviden áttekinteni:

A 8. határvadász dandárparancsnokság 1943 közepén a bustyaházai erdőigazgatóság 
kerületében az alsókalocsai erdőhivatal kezelésében levő erdőterület határövezeti ré
szén, egy erődelem számára figyelési és tüzelési lehetőség biztosítása érdekében szük
séges nyiladékfolyosók nyitásával kapcsolatban, mintegy 4 000 m3, túlnyomórészt tűzi
fa minőségű faanyagnak honvédségi kényszertermelésként történő kitermelését kérte.

A kérés helyszíni felülvizsgálata során az erdőigazgatóság megállapította, hogy a 
kérdéses terület feltáratlan volta miatt a kitermelt faanyagot a legközelebbi, 52 km-re 
fekvő Huszt-i MÁV állomásra műúton, tengelyen kellene szállítani. Ezért, mivel a fa
anyagnak a műúthoz való kiközelítéséhez szükséges csúsztató- és vontatóberendezések 
sem állnak rendelkezésre, a feladatnak házi kezelésben történő megoldása még abban 
az esetben sem lenne gazdaságos, ha az erődítési parancsnokság a kitermeléshez szak
munkásokból álló munkaszolgálatos századot bocsátana rendelkezésre. A munkának 
házi kezelésben történő lebonyolítása ellen szólt, és az erdészet közreműködését gya
korlatilag felslegessé tette az is, hogy a termelést a munkaszolgálatosok is csak az 
erődparancsnokság állandó felügyelete és irányítása alatt végezhetnék, s a kitermelt fa
anyag kiszállítása is csak az erődparancsnokság által meghatározott útvonalon történ
hetnék. A feladat végrehajtása tehát mindenképpen az erődparancsnokság 100 %-os
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közreműködését igényelné. Ezért az erdőigazgatóság azt javasolta, hogy a munkát a 
kitermelendő faanyag tőára ellenében a honvédség végeztesse. -  Még az akkori 
hadihelyzet közepette is működhetett a gazdaságossági szemlélet.18

E történetek ideje alatt mintegy három év telt el. így most feltehetjük a kérdést, 
hogy e kezdeti, 1940 és 1943 közötti időszak végén hogyan alakult az előzőkben 
megismert három kárpátaljai erdőigazgatóság fatermelése, és milyenek ezen a téren 
kilátásaik? A kérdésre az erdőigazgatóságok jelentései adják meg a választ.19 Ezek 
szerint az 1942/43. évi fatermelés (m3-ben) a következőképpen alakult:

M egnevezés Fa nem Ungvár Bustyaháza Rahó F gyűlt

Főhasználal

Fenyő 48 000 82 100 329 000 459 100

Lomb 271 000 192 300 183 000 646 300

Ö sszes 319 000 274 400 512 000 1 105 400

Elöhasználat

Fenyő 5 000 6 500 40 000 51 500

Lomb 85 000 2 000 20 000 107 000

Összes 90 000 8 500 60 000 158 500

Ö sszesen

Fenyő 53 000 88 600 369 000 510 600

Lomb 356 000 194 300 203 000 753 300

Ö sszes 409 000 282 900 572 000 1 263 900

Ezek az adatok gyakorlatilag megegyeznek az 1940. évi ismertetőkben közölt 
adatokkal, csupán a rahói erdőigazgatóságnál csökkent az előhasználati fatömeg 10 
ezer m3-rel.

A fatermelés választékösszetételéről hozzávetőleges tájékoztatást adnak az 
erdőigazgatóságoknak az FM által elrendelt, a Hadianyaggyártás Országos 
Felügyelője részére adott jelentései, melyekben az 1941/42. gazdasági évről terme
lési és készletadatokat kellett közölniük, fenyő, bükk, tölgy, kőris és egyéb lombfa 
bontásban. E jelentések a tűzifára vonatkozólag adatokat nem tartalmaznak, ezért 
csak a választékok előfordulása tekintetében adnak felvilágosítást, mert a viszonyí
tási alap, az összes termelésre vonatkozó adatok hiánya miatt az adatok a választé
kok aránya tekintetében nem értékelhetők. Sajnos csak a bustyaházai, rahói, nagy
bányai és a marosvásárhelyi erdőigazgatóság jelentései állnak rendelkezésre, a vá
lasztékok előfordulására vonatkozólag ezek is adhatnak némi tájékoztatást. Ezek 
szerint:

-  fenyőből elsősorban rönköt, aztán bányafát, papírfát, faragottfát, vezetékosz
lopot és rúdfát,

-  bükkből -  a tapasztalat szerint -  általában tűzifát, aztán rönköt, egyeseknél bá
nyafát, talpfát, műhasábot és faszenet,

-  tölgyből elsősorban rönköt, aztán bányafát, talpfát, vezetékoszlopot, műhasá
bot és faszenet termeltek.20
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A fatermelés jövőbeni kilátásait tekintve, az ungvári erdőigazgatóság az 1940.évi 
ismertetőjében még a lyutai erdei vasút 3,5 km-es meghosszabbításának azévi meg
valósulásával számolt, s ennek alapján a fatermelés jövőbeni növelését jelezte. 1943- 
ban viszont már azt jelentette, hogy amennyiben a csontosi, lyutavölgyi, turjaremetei 
és a csernoholovai erdőhivatalok kerületében az erdei vasút kifejlesztése rövid időn 
belül nem valósul meg, akkor azzal kell számolni, hogy a kitermelhető fatömeg 150 000 
m3-rel csökken, mert az ungvári és a radvánci erdőhivatalok kerületében túlhasználat 
van, s ott az idősebb korosztályok alig vannak képviselve ugyanúgy, mint a 
bercsényifalvai és a nagybereznai erdőhivataloknál.

A bustyaházai erdőigazgatóság alsókalocsai erdőhivatalánál az erdők feltáratlan- 
sága miatt a termelés majdnem teljesen szünetel. Az ott kieső fahozamot eddig a 
királymezői alsó és a dombói erdőhivatal megtakarított fahozamának igénybevételé
vel pótolták. Ezt a megtakarítást ugyan felélték, de a vágásfordulónak e két 
erdőhivatalnál 80 évre való csökkentésével ezt egy ideig még pótolni tudják, az 
alsókalocsai erdőhivatalnál továbbra is szünetelő termelés miatt azonban az 
erdőigazgatóságnál összességében a termelés növekedésére nem lehet számítani.

A rahói erdőigazgatóságnál a fehértiszavölgyi és a jalinkai erdei vasút megépülé
sével az ottani erdőhivatalok jövőbeni fahozamának mintegy 71 700 m3-es, a 
nagybocskói erdőhivatalnál -  szintén az erdei vasút megépülésének eredményeként
-  mintegy 18 600 m3-es növekedésével, a vaséri erdőhivatalnál viszont 14 600 m3-es 
csökkenésével számolnak. Ennélfogva -  egyenlegében -  a feltáróhálózat jelentős fej
lesztésével a fatermelésnek mintegy 75 700 m3-es növekedésével lehet számolni.

A kárpátaljai erdőigazgatóságok 1943-ban ilyennek látták a jövőt: Az ungvári 
erdőigazgatóságnál a feltárás fejlesztése nélkül a fatermelésben 150 000 m3-es csök
kenés, a bustyaházai erdőigazgatóságnál változatlan szintű termelés, a rahói igazgató
ságnál pedig -  a feltárás jelentős fejlesztésével -  mintegy 76 000 m3 termelés-növeke- 
dés lehetséges. Az egyenleg tehát -  kedvező esetben, ha a feltárás fejlesztése minde
nütt megvalósul -  76 000 m3 termelési többlet, ha azonban a feltárás fejlesztése sem 
az ungvári, sem a rahói erdőigazgatóságnál nem valósul meg, akkor a termelésnek 
mintegy 165 000 m3-es csökkenése várható.21

Ez az előrejelzés -  főként a rahói fejlesztési feltételezések kétséges realitása, vala
mint a hadihelvzetnek már nagyon is fenyegető volta miatt -  1943-ban felerősítette a fa- 
kitermelés erőszakos növelésére irányuló, már az 1940. évi kormányrendeletekben is 
érezhető, az 1942-1944. évi rendeletekben pedig feltűnően tovább erősödő tendenciát.

Az 1940. július 13-án megjelent 4390/1940. M.E.sz.rendelet az erdőbirtokosokat 
még csak az üzemterv, vagy hatósági engedély szerint vágásra érett fatömegnek idé
nyenként való kitermelésére, azokat az erdőtulajdonosokat pedig, akiknek erdejét még 
nem üzemterv alapján kezelték, arra kötelezte, hogy a rendes évi fahasználat engedé
lyezését az illetékes erdőigazgatóságtól kérjék. A földmívelésügyi minisztert azonban 
a rendelet már arra is felhatalmazta, hogy az erdőbirtokost erdeje faállományának 
részben, vagy egészben való kitermelésére (4.§), és az ország faszükségletének bizto
sítása érdekében meghatározott választékok kitermelésére (6.§) is kötelezhesse.
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Az 1940. szeptember 11-én megjelent 6490/1940. M.E.sz. rendelet már szabad 
utat engedett a rendkívüli fahasználatoknak: Az erdőigazgatóságokat felhatalmazta, 
hogy az erdőtulajdonosnak az 1940/41. évi termelési idényre a hatóságilag jóváha
gyott üzemterv szerint esedékes rendes évi vágáson felül további egy évi vágásnak 
megfelelő mennyiségű fa kitermelésére engedélyt adjon úgy, hogy a rendkívüli fa
használatot -  az erdőtörvénnyel ellentétben -  nem kell megtakarítania, sőt a rendelet 
hatálybalépése előtt engedélyezett fahasználattal előírt megtakarítási kötelezettség
nek sem kell eleget tennie. Ez a rendelet azonban a rendkívüli fahasználattal kapcso
latos vágásfelújítási kötelezettséget még fenntartotta, viszont a termelés növelése ér
dekében még azt a korábbi rendelkezést is hatálytalanította, amely szarvasbőgés ide
jén a fakitermelést és szállítást a vadászterületeken megtiltotta.

Az 1942. évi 6220. M.E.sz. rendelet a rendkívüli fahasználatoknak az illetékes 
erdőigazgatóságok által történő engedélyezését az 1942/43. évi fatermelési idényre is 
minden korlátozás nélkül kiterjesztette.

Az 1943. július 13-án megjelent 3930/1943. M.E.sz. rendelet pedig máraz 1943/44. 
évi fatermelési idényre is korlátozás nélkül lehetővé tette a rendkívüli fahasználatok
nak az illetékes erdőigazgatóságok által történő engedélyezését, ezenkívül a korábbi 
években engedélyezett rendkívüli fahasználatokkal kapcsolatban előírt megtakarítás
nak csak az 1946/47. évi idénnyel kezdődő megtakarítását is lehetővé tette.

A 129.800/1943. FM.sz.rendelet pedig -  a rendkívüli fahasználat engedélyezésé
hez kötött kötelezettséget feloldva -  már kötelezően előírta, hogy minden 
erdőtulajdonos, akinek erdőbirtoka szálerdő üzemód esetén a 60 kát.holdat, sarjerdő 
üzemmód esetén a 30 kat.holdat eléri, köteles az 1943/44. évi fatermelési idényben
-  erre az idényre üzemterv, vagy hatósági engedély szerint esedékes rendes évi vágá
son felül -  még egy évi rendes vágásnak megfelelő mennyiségű fát rendkívüli hasz
nálatként, az az erdőbirtokos pedig, akinek szálerdő üzemmódban kezelt erdeje 60 
kat.holdnál, sarjerdő üzemmódban kezelt erdeje 30 kat.holdnál kisebb, köteles az 
1943/44. évi termelési idényben a rendes évi vágáson felül kat.holdanként egy nor
mál űm3-nek megfelelő mennyiségű tűzifát fő- vagy előhasználatként a közellátás 
céljára kitermelni. Egymást követő években, vagy ugyanabban az évben kétszer egy
más után ilyen többlettermelésre azonban az erdőbirtokost még nem lehetett kötelez
ni. A zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanairól szóló 1942:XV.tc. hatálya alá eső 
erdőtulajdonost sem lehetett erre kötelezni, ha erdőgazdasági ingatlanának átadására 
még nem kötelezték, illetve azt még nem vették át.

A 242.700/1944. FM.sz. rendelet az 1944/45. évi termelési idényre vonatkozólag 
még az előző rendeletnél is nagyobb követelményeket támasztott, mert a rendes évi 
vágáson kívül nemcsak rendkívüli fahasználat, hanem még kényszertermelés 
kötelező előírását is lehetővé tette.

1944 májusában a 238.200/1944.F.M.sz. rendelettel az erdőtulajdonost már nem
csak a rendes évi vágás és rendkívüli, vagy kényszertermelés címén előírt famennyi
ség kitermelésére, hanem a kitermelt faanyagból a számszerűen meghatározott saját 
felhasználást meghaladó mennyiségen felüli hányadnak a beszolgáltatására, a vásár
lásra jogosított vevőnek, fafeldolgozó üzemnek, vagy fanagykereskedőnek való át
adására is kötelezték.
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Ennek, a fatermelés kétségbeesett növelését célzó rendeletsorozatnak a kiadása 
minden valószínűség szerint azért vált szükségessé, mert a háborús helyzet következ
ményeként kiesett tűzifa- és egvéb fatermékimportot, vagyis a fahiánvt. csak így le
hetett pótolni, s az országrészek visszacsatolásával megnövekedett népesség szük- 
ségletét csak így lehetett -  valószínűleg legalább részben -  fedezni.

Ennek tulajdonítható, hogy az erdőigazgatóságok a 3930/1943. M.E. és a 
129.800/1943 FM.sz. rendeletek július 13-i megjelenése után már október elején -  
azonos szöveggel előnyomtatott „ Véghatározat”-tál22 -  országszerte kötelezték a ke
rületükben levő magánerdő-tulajdonosokat, hogy

„...község határában levő, kat.hold kiterjedésű erdőbirtokán az 1943/44. évi 
termelési idényben rendes évi vágásterületként (például) 14,5 kát.holdat 430 m3, és 
kényszertermelés útján ugyancsak 14,5 kát.holdat 430 m3, összesen 860 m3fatömeg
gel termeljen ki. Ebből 160 m3 szerfát és 600 m3 tűzifát kell kihozni.

A kitermelést azonnal meg kell kezdeni és legkésőbb 1944. április 15-ig -  a kiter
melt faanyag kiközelítésével és a vágásterület kitakarításával együtt -  be kell fejezni.

Az összes vágásterületet 1945. április 1-ig a talajnak megfelelő fanemekkel be kell 
erdősíteni és a mutatkozó hézagokat a megfelelő fanemekkel ki kell pótolni, s a pót
lásokat a fiatalos teljes záródásáig folytatni kell.

A kényszertermelési fahasználatot nem kell megtakarítani.
A termelés menetéről havonként a hó végén fennálló állapot szerint az 

erdőigazgatóság által rendelkezésre bocsátott „Jelentő lap ”-on az erdőigazgatósághoz 
jelentést kell tenni minden következő hónap 5-ig.

E véghatározat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Földmívelésügyi 
Miniszter Úrhoz címzett, de az erdőigazgatósághoz beterjesztendő fellebbezésnek 
van helye.

Előfordult, hogy egyes erdőigazgatóságok -  annak ellenére, hogy a 129.800/1943. 
FM.sz. rendelet ezt nem teszi lehetővé -  ugyanannál az erdőbirtokosnál kétszer egymás 
után, 1942/43-ban és 1943/44-ben is előírtak kényszertermelést, és az 1942:XV.t.c. ha
tálya alá eső olyan erdőtulajdonost is köteleztek kényszertermelésre, akinek 
erdőbirtokát még nem kellett átengednie.

1944 őszén ez az eljárás megismétlődött volna, azzal a különbséggel, hogy az 
1944. szeptember 18-án hatályba lépett 242.700/1944. FM.sz rendelet alapján azo
kat, akiknek 1943-ban kényszertermelést nem írtak elő, a rendes évi vágáson kívül 
már rendkívüli fahasználat és kényszertermelés, vagyis egy év alatt háromévi vágás 
végrehajtására is kötelezték volna. Erre azonban a visszacsatolt országrészeken a ki
ürítés miatt már nem kerülhetett sor.

1944-ben már kincstári erdőbirtokok számára is előírtak kényszertermelést. Az 
FM erdészeti főosztályának az Országos Levéltárban őrzött 1944. évi mutatókönyve 
szerint a máramarosszigeti erdőigazgatóságot 1944-B/3-237.848 számú iraton, a 
besztercei erdőigazgatóságot pedig 1944-A/4-237.848 számú iraton „Hámozási rönk 
kötelező kitermelés”-ére kötelezték. Az ügyiratok sajnos elvesztek, ezért azt, hogy az 
előírás milyen mennyiségű és milyen célból történő kitermelésre vonatkozott, sajnos
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nem lehetett megállapítani. Kollwentz Ödön visszaemlékezéséből annyit tudunk, 
hogy a hámozási rönk kényszer-kitermeléseket a németek részére repülőgép- 
légcsavargyártás céljára kellett végrehajtani.

Ezek után, befejezésként, már csak arra a kérdésre kellene válaszolnunk, hogy a 
visszacsatolt országrészeken mennyi fát termeltek ki, mennyivel gyarapították fael
látásunk forrásait. E kérdés megválaszolását azonban sajnos sem a levéltári anyagok, 
sem egyéb irodalmi források nem teszik lehetővé. A Központi Statisztikai Hivatal is 
csak egy alkalommal, 1939-ben, egyedül Kárpátaljára vonatkozólag közölt faterme
lési adatokat, a további években csak az ország egész területére nézve közölte az ösz- 
szes fatermelés mennyiségét fanemenként, a következők szerint:

Fanem
19381

19392
19402 19413 19423 19433

Összes Kárpátalja

1000 m 3 vastagfa (ágfa és tuskó nélkül)

Tölgy 758,9 857,6 74,6 945,4 1357,7 1301,7 1437,9

Bükk 594,3 1460,7 984,9 2456,8 3615,8 4183,3 4534,8

Cser 634,5 539,2 - 661,9 916,1 1010,1 828,4

Akác 491,3 474,1 0,4 589,2 688,6 855,4 785,2

Egyéb kem ény lomb 319,3 344,2 31,5 417,0 545,5 870,8 1116,3

Lágy lomb 288,9 335,9 28,8 314,3 627,8 541,4 877,3

Fenyő 201,6 730,2 534,0 910,5 1954,5 1979,8 2191,9

Ö sszesen 3288,8 4741,9 1654,2 6295,1 9706,0 10742,5 11771,8

Erdőterület, hektár 1187699 1985847 609609 1985847 3439925 3439925 3439925

Faterm elés, m 3/ha 2,769 2,388 2,713 3,170 2,872 3,123 3,422

Forrás: 1938-39 évek: Magyar Statisztikai Évkönyv 1939, 81. o. 1940-43 évek: Magyar Sta
tisztikai Évkönyv 1943-46, 94. o.
Megjegyzés: ]A trianoni terület. 2A trianoni, felvidéki terület és Kárpátalja. 3 A trianoni és a 
visszacsatolt területek együtt.

„A visszacsatolt országrészek erdei” című fejezet végén Földváry László és Mi
hályi Zoltán elmélkedésével találkoztunk, melyben azt a kérdést boncolgatták, hogy 
az erdőterület gyarapodása milyen hatással lesz az ország faellátására. Földváry a 
lomberdőkben 3,84 m3/ha, fenyőerdőkben 1,4 -  1,8 m3/ha fahozammal számolt és ar
ra a megállapításra jutott, hogy a várható fatermés 7,2 millió m3-re becsülhető, amely 
tűzifában esetleg éppen fedezi a szükségletet, lombos szerfában 30 000 vagon expor
tot tesz lehetővé, viszont fenyő szerfában az 1931-1937. évinél is nagyobb hiánnyal 
kell számolni.23 Ezzel szemben Mihályi Zoltán szerint a várható szükséglet tűzifából
6 084 000 m3, lombos szerfából 1 853 000 m3, fenyő szerfából és papírfából 6 060 
000 m3 lesz, ennélfogva évenként 14 millió m3 fatermelésre lenne szükség, hogy a 
megnövekedett népesség szükségleteit fedezni lehessen.24

Dr. Földváry: A visszafoglalt délvidéki terület. Erdőgazdaság. Magyar Statisztikai Szemle, 1941. II. 819-821. oldal.
Dr. Mihályi Zoltán: A magyar erdőgazdálkodás feladatai. Erdészeti Lapok, 1941. 646-651. oldal.
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Az előző táblázat adatai azt mutatják, hogy 1943-ban az összes fatermelés meg
haladta a Földváry által levezetett mennyiség másfélszeresét, de nem érte el a Mihá
lyi által a szükségletek fedezésére képes mennyiséget. A hektáronkénti hozam 
számottevő, az 1939. évi 2,388 mVha-ról 1943-ig 3,422 mVha-ra, 43 %-kal történt 
növekedése pedig -  minden valószínűség szerint az ellátási hiány fedezése érdeké
ben -  a termelés erőszakolt növelésére, túlhasználatra utal, és azt jelzi, hogy Mihályi 
Zoltánnak bizonyára igaza volt.

Befejezésként meg kell azonban még jegyezni, hogy ez az erőltetett ütemű faterme
lés a nagy létszámú katonai behívás következtében állandó munkaerő- és fogathiány 
mellett valósult meg. 1944-ben ugyanis az erdőhivatalok már nagyrészt csak a honvéd
ség, a mu.vez. törzs által munkaszolgálatra behívott munkásokkal tudtak dolgoztatni. 
A kirendelt munkások azonban gyakran elhagyták munkahelyüket, így a termelésben a 
munkaerőhiány miatt állandó zavarok jelentkeztek. A probléma nagyrészt abból szár
mazott, hogy az erdőhivatalok a hiányzó munkásokról nem adtak jelentést. A HM vi
szont elvárta volna, hogy jelentsék név szerint a hozzájuk kirendelt, de hiányzó mun
kásokat, mert akkor a hiányzókat újból ki lehetett volna rendelni. Az Erdészeti Lapok 
1944. júliusi számában megjelent „Háborús kötelességek!” című cikk szerzője (B.Z.) 
arra igyekezett rábeszélni a fatermeléssel foglalkozó erdőmérnököket, hogy tegyenek 
eleget a HM elvárásának. Erre azonban az akkori rendkívül súlyos, háborús helyzetben, 
és idegen környezetben az erdőhivatalvezetők nem vállalkozhattak, mert a partizánve
szély miatt könnyen életükkel fizethettek volna.

Erdőművelés
Az erdőművelési feladatokat elsődlegesen az erdők visszacsatolás kori állapota 

határozta meg. A csehszlovák, illetve a román uralom alatt folyt gazdálkodás e téren 
nagyon terhes örökséget hagyott ránk. Az akkor végrehajtott földreform következmé
nyeként Kárpátalján és az erdélyi területeken is több ezer hektár fel nem újított vá
gásterület felújítása, sok erdőnevelési lemaradás, fafajpolitikai hibák, és ebből eredő 
nagyon súlyos erdővédelmi feladatok vártak megoldásra, a folyó gazdálkodásból 
adódó feladatokon kívül.

Egyedül a bustyaházai erdőigazgatóság területén mintegy 3100 hektár, a saját évi 
vágásfelújítási feladat több mint 3-szorosának megfelelő felújítási hátrálékot, s az 
erdőápolás (tisztítás és gyérítés) terén is 5100 hektár elmaradást kellett volna 
behozni.25 Az erdőigazgatóság az elmaradt vágásfelújítások felszámolására ugyan 10 
éves tervet dolgozott ki, ennek végrehajtására azonban már nem volt ideje. Az 
erdőnevelési lemaradás felszámolására pedig sem ideje, sem energiája nem volt. 
Legalábbis -  a rendelkezésre álló adatok szerint -  erre utal az a tény, hogy az 
előhasználati fatömegnek az összes fatermeléshez viszonyított, az erdőnevelés mér
tékét kifejező aránya a bustyaházai erdőigazgatóságnál mindössze 3 %-ot, a rahói 
igazgatóságnál is csak 8 %-ot képviselt, s egyedül az ungvári igazgatóságnál közelí
tette meg -  22 %-kal a kívánatos mértéket.26

ld. a 2. jegyzetet.
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Terhes örökséget kaptunk a fafaj gazdálkodás terén is. Kárpátaljának és a visszacsa
tolt erdélyi területnek is legértékesebb fafaja a tölgy volt. A csehszlovák és a román ura
lom alatt sok esetben az elegyes tölgy-bükk állományokban 120 éves vágásforduló mel
lett fokozatos felújító vágásmóddal gazdálkodtak. A vetővágást követő 5 év elteltével el
végezték a végvágást, s arra számítottak, hogy a vetővágást követő 5 év alatt a vissza
hagyott magfák a tölgy felújulását biztosítani fogják. Az újulat valószínűleg meg is je
lent, de mivel annak ápolását elmulasztották, a gyertyánsarjak a tölgyet elnyomták, és a 
terület visszacsatolásakor már csak tölgy nélküli, rontott erdőket örököltünk. Az ilyen, 
kifejezetten tölgy termőhelyen álló rontott erdők átalakítása is megoldásra várt. Sajnos 
erre vonatkozó feljegyzések, számszerű adatok nem állnak rendelkezésre. Ezért csak re
mélni lehet, hogy a visszacsatolás utáni időszakban az erdőművelők érzékelték ezeket a 
problémákat, és a lehetőséghez mérten legalább hozzákezdtek ezek megoldásához.

Különösen súlyos terhet örököltünk Kárpátalján a csehek hibás fafajpolitikájának 
következményeként. Az 50 évvel korábban még értéktelen bükkösök visszaszorítása 
érdekében sok elő- és középhegységi bükköst és bükkel elegyes lucost erőszakkal 
elegyetlen lucossá alakítottak át. Ezeket a nem megfelelő, 1000 méteren aluli 
termőhelyre kényszerített lucosokat ellepte a Trametes, és annál is nagyobb kárt 
okozva, a rahói erdőigazgatóságnál több száz hektárra kiterjedő szúkárosítás lépett 
fel, melyet elhárítani már nem is lehetett.27

A folyó gazdálkodást tekintve, a kárpátaljai erdőigazgatóságoknál történtek pró
bálkozások a fokozatos felújító vágásos gazdálkodás alkalmazására, de a tapasztalat 
hamarosan bebizonyította, hogy közép- és magashegységi fenyvesekben ez nem le
hetséges, mert a megbontott fenyveseket kikezdte a szél, és több száz hektár értékes 
állomány széldöntés áldozatává lett. Ezért Kárpátalján és Erdélyben is mindenütt tar- 
vágásos gazdálkodást folytattak, s a vágásterületeket az erdőigazgatóságok saját cse
metekertjeikben nevelt csemetével, mesterségesen újították fel. Az ungvári 
erdőigazgatóságnál a felújításhoz hektáronként 8000 darab, a rahói erdőigazgatóság 
területén átlagosan 5000 darab csemetét használtak fel.2S

Egyetlen év adataiból ugyan nem lehet megbízható következtetést levonni, még
is érdekes, hogy az erdőművelésben alkalmazott munkáslétszámra vonatkozólag ren
delkezésre álló 1942. évi havi adatok szerint a kárpátaljai erdőigazgatóságoknál nem 
érzékelhető a tavaszi és az őszi erdősítési időszak elkülönülése. Mindhárom 
erdőigazgatóságnál az erdősítés kiemelkedően nagy hányada az áprilistól júliusig 
terjedő 4 hónapra összpontosult, tetőpontját májusban érte el, az őszi és az év eleji 
hónapokban kevés erdősítés, inkább csak csemetekerti munka folyt.29

A csemetekerteket az erdőfelügyelőségek kezelték, a csemeték nevelése is az 
erdőfelügyelőségek feladata volt. Az előzőkben már láttuk, hogy az ungvári 
erdőigazgatóság erdőfelügyelőségeinek kezelésében összesen 24 hektár kiterjedésű, 
130 csemetekert volt, és erdősítésre évente 6,7 millió darab csemetét használtak fel. 
A rahói erdőigazgatóságnál évente 7 millió darab csemetét használtak fel erdősítésre.

27 MÓL K -184-1940-1-184 122.
ld. 1. és a 3. jegyzetet.
MÓL K -184-1943-B/3-121 003.
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A kolozsvári erdőigazgatóságnak 13 darab, összesen 51,6 hektár kiterjedésű: a ko
lozsvári erdőfelügyelőségnek 30,6 hektár, a désinek 11,2 hektár, a bánffyhunyadi 
erdőfelügyelőségi kirendeltségnek 4 hektár, a bethleni és a galgói felügyelőségi ki- 
rendeltségeknek egyenként 2,9 hektár csemetekertje volt.30

A kárpátaljai, és -  különösen -  az erdélyi erdőigazgatóságok csemetekertjeiből saját 
erdősítési szükségleteiken felül meglehetősen nagy mennyiségű csemetét, suhángot és 
dugványt szolgáltattak ki közérdekű erdőtelepítési, kopár- és vízmosáskötési célokra is. 
A rahói erdőigazgatóság például már 1941 tavaszán vízmosáskötés, partbiztosítás, 
temetőkerítés és fasortelepítés céljára 61 500 darab akáccsemetét és 4500 darab fűzdug
ványt szolgáltatott ki, térítés nélkül.31 A nagybányai erdőigazgatóság elsősorban a 
fenyőcsemete-igényekct elégítette ki, azonkívül gyümölcsfa-oltványokkal is ellátta az 
igénylőket, természetesen az előírt árakon. Az ilyen akciókat annak idején kedvezmé
nyes cscmetejuttatással (89.000/1942.1/B-3. F.M. sz.rendelet) segítették elő:

-  az ország bármely részén levő kopár és vízmosásos terület beerdősítésére er
dei facsemetét és suhángot az államerdészeti csemetekertekből a kiszedési, in
dokolt esetben a csomagolás és vasútállomásra való szállítás költségeinek el
engedésével, ingyen,

-  az 1935:1 V.tc. 294.§-a hatálya alá tartozó önkéntes erdőtelepítésre, ha a tulaj
donos az erdősíteni kívánt területnek a törvény hatálya alá tartozó erdőként 
történő törzskönyvezéséhez előzetesen hozzájárul, erdei facsemetét államerdé
szeti csemetekertekből, kiszedve díjmentesen lehetett kiszolgáltatni,

-  erdőterületek vágásainak és tisztásainak beerdősítésére, továbbá egyéb fásítá
si célra erdei facsemetét és suhángot csak az FM által megállapított áron, az 
esetleg felmerülő csomagolási és vasúthoz szállítási költségek megtérítése el
lenében lehetett kapni.

A nagybányai erdőigazgatóság kerületében 1943 elején több község gazdái na
gyobb erdőtelepítéseket is kezdeményeztek. Csernek község 64 magánbirtokosa pél
dául a község határában levő közös legelőjükön közérdekű erdőtelepítés és vízmo
sáskötés megvalósítását kezdeményezték. Haraklány község 14 gazdája a község ha
tárában tulajdonukban levő területen 1943. év folyamán ugyancsak közérdekű 
erdőtelepítési szándékát jelentette be az erdőigazgatóságon.

E két község gazdái kérésének eleget téve, a zilahi erdőfelügyelőség elvégezte a ter
vezett erdőtelepítésekkel kapcsolatos felmérési és kitűzési munkákat, és elkészítette a te
lepítés részletes költség-előirányzatát. A Csernek községbeli gazdák részére készült 
költség-előirányzat szerint 25 kát. hold talajelőkészítést és 25 kát. hold erdőtelepítést kel
lett volna végezni, 100 folyóméter kétsoros rőzsegátat és ezek alá két sor rőzseköteget ké
szíteni, s ezek és a szükséges szerszámok beszerzésének összes költségszükséglete 5098 
P volt. Haraklány község esetében 28,4 kat.hold erdőtelepítést kellett volna elvégezni, 50 
folyóméter kétsoros rőzsegátat és ezek alá két sor rőzseköteget készíteni, s ennek és az 
ehhez szükséges szerszámok beszerzésének összes költségszükséglete 5839 P volt.32

MÓL K -184-1943-B/3-126 691.
MÓL K -184-194 l-B/3-40 578.
MÓL K -184-1943-B/3-121 370.
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Több más község is jelentkezett hasonló igénnyel. Mindegyik esetben az 
erdőtelepítéssel kapcsolatos műszaki munkák költsége, valamint az erdőtelepítéshez 
szükséges ültetési anyag ára az erdőigazgatóságot, illetve az államot, a kivitelezéssel 
kapcsolatos munkák költsége azonban a gazdákat terhelte, az állam, illetve az 
erdőigazgatóság azt legfeljebb megelőlegezhette volna. Ehhez azonban a gazdáknak
-  a rendelet szerint -  a munka megkezdése előtt kötelezően vállalniuk kellett volna, 
hogy a beerdősíteni szándékolt, tulajdonukban levő és maradó területet az 
erdőtörvény hatálya alá tartozó erdőnek minősítsék és erdőként törzskönyvezzék. A 
gazdák az erdőfelügyelőség közreműködésével erre vonatkozólag valamely nyilatko
zatot megfogalmaztak, de az FM azt nem fogadta el, annak egyértelművé tételét kér
te. A gazdák azonban erre nem vállalkoztak. Bizonyára nem akarták a saját tulajdo
nukban levő területet állami beavatkozásnak alárendelni. Emiatt ezek az 
erdőfelügyelőség odaadó, lelkiismeretes, nagy munkájával előkészített, jelentős 
erdőtelepítések nem valósulhattak meg.

E kudarc ellenére a nagybányai erdőigazgatóság 1943 májusában hét másik köz
ségben közérdekű erdőtelepítések műszaki és talajkötési munkálataira 11 051 P, a ko
lozsvári erdőigazgatóság ugyancsak közérdekű erdőtelepítések műszaki munkáira 
6500 P hiteligényt jelentett be az erdészeti főosztályhoz. A visszacsatolt területeken 
sok más közérdekű erdőtelepítés is folyamatban volt.

Összefoglalva a visszacsatolt országrészek erdőművelési tevékenységének ténye
it: A visszacsatolás előtti időkből örökölt erdőfelújítási és erdőnevelési mulasztáso
kat -  a háborús helyzet és az idő rövidsége miatt -  csak részben lehetett felszámol
ni. A folyó fatermelésből származó vágásterületeket -  az 1943/44. évi területek kivé
telével -  felújították. Az 1943. és 1944. év folyamán elrendelt kényszertermelések és 
rendkívüli fahasználatok után sajnos bizonyára sok felújítatlan vágásterület maradt 
vissza. A közérdekű erdőtelepítés terén -  a csak példaként említett néhány, a valóság
ban pedig számos csemetekiszolgáltatási eset kapcsán -  minden valószínűség szerint 
sok eredményes kezdeményezés valósult meg, de a bemutatott példák szerint sajnos 
kudarcok is voltak.

Szállítás
A bustyaházai és a rahói erdőigazgatóságoknak e fejezet bevezetőjében tárgyalt 

ismertetőiben már láttuk, hogy a kitemelt faanyag piacra juttatásának akkoriban két 
módja volt: az erdei vasúton és a vízen történő szállítás. Mindegyik előfeltételeként a 
kitermelt faanyagot a vágásterületről el kellett juttatni, ki kellett közelíteni az erdei vas
úti, vagy a vízi rakodóra. Ez általában két fázisban történt. Első fázisban a felkészített, 
választékolt faanyagot a vágásterületről kézi, vagy fogatos erővel, vonszolva vagy 
szánkóval összegyűjtötték a vágásterület közelében kialakított felső rakodóra, a máso
dik fázisban az összegyűjtött faanyagot a felső rakodóról dorongfából épített száraz 
vagy vizes csúsztatókon, enyhébb lejtésű, alsó szakaszokon úsztató vályúkon, vagy 
csatornákon leeregették, a rövid választékokat -  helyenként -  fasínes vontatópályákon 
leközelítették az erdei vasút közelében, vagy a vízpart mellett kiépített alsó rakodóra.

A első fázisban döntő szerepe volt a ló- vagy ökörvontatású fogatoknak. A rendelke
zésre álló adatok szerint a rahói erdőigazgatóság 1942 áprilisában 742, májusban 761, ok
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Vizes csúsztató Mokránál, a vízpótlást biztosító 
öldalcsatornával. Fotó: Halász

tóberben 734 fogatot foglalkozta
tott.33 1944 áprilisában az erdőigaz
gató az FM-nek küldött helyzetjelen
tésében azt írta, hogy a munka a ter
melésben és szállításban leállt, mert 
a honvédség úgyszólván az összes 
igákat (ökrösöket is) igénybe vette.u

A második fázisban sokszor 8-10 
km hosszú csúsztatókat kellett építe
ni, hogy az alsó rakodót cl lehessen 
érni. Ha a felső rakodót viszonylag 
bővizű patak mellett tudták kialakí
tani, akkor vizes csúsztatót vagy 
usztatóvályut építettek, mert annak 
kisebb lejtésű pályáján a hosszabb 
választékokat, esetleg a rönköt is le 
lehetett eregetni. Száraz csúsztatón 
csak rövid választékokat, tűzifát és 
kérgezett papírfát közelítettek.

A faanyag távolsági szállítása te
rén a XIX. század második felében a 
vízi szállításnak még elsődleges sze
repe volt, mert az akkor alkalmazott 
kezdetleges lóvontatású vasúti pá
lyákon a szállítás költsége jóval 
meghaladta a tutajon, vagy úsztatás- 
sal történő vízi szállítás költségét. 
Ez azonban csak addig volt helytál
ló, amíg csak fenyőfát szállítottak. 
Akkoriban a bükk és más kemény 
lombfák ugyanis még nemigen ke
rültek távolsági szállításra, mivel 
ezek akkor még nem voltak kereset
tek, csak a helyi lakosság szükségle
teinek megfelelő mennyiségű bükk 
tűzifát termeltek. Ezért Kárpátalján, 
és Erdélyben is, nagy kiterjedésű, 
túltartott bükk állományok halmo
zódtak fel. A XIX. század végén 

azonban a technika fejlődésével a fatelítés és más, a kemény lombfák hasznosítását 
elősegítő technikák eredményeként a bükk is keresett ipari alapanyaggá vált, s ezzel meg

Fasínes vontatópálya az Iliuca völgyében. Fotó: Halász

Fasínes tűzi faszái lító kocsi. Fotó: Halász

Id. a 29. jegyzetet. 
MÓL K-542-1944.
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indult a túltartott bükk állományok kitermelése. A bükkfának vízen való szállítása közben 
azonban a faanyag nagyobb térfogatsúlya és a vízi szállítás folyamán történő vízfelvétel 
következtében -  a tapasztalat szerint -  a faanyagnak mintegy 10 %-a elsüllyedt, így 
jelentős veszteség keletkezett, ami a vízi szállítást gazdaságtalanná tette. Ezzel együtt 
előtérbe került a vízi szállításnak a hegyi folyók és patakok vízellátásától függő, 
időszakos, korlátozott voltával kapcsolatos hátránya, és ezzel szemben a vasúti szállítás
nak a folyamatosságban rejlő előnye.

E tényezők hatására, valamint az erdei vasútakon a gőzüzemű vontatás bevezeté
se következtében a XIX. század fordulóján, már annak utolsó évtizedeiben is, a vas
úton történő szállítás nagy mértékben kezdett tért hódítani, és gyors ütemben 
fejlődésnek indult az erdei vasútépítés.

A vízi szállítás szerepe csökkent ugyan, s azokra a területekre korlátozódott, me
lyeket a feltáró erdei vasúthálózat kiépítésével még nem tudtak elérni. Kárpátalján 
azonban, a rahói és a bustyaházai erdőigazgatóság területén, még a visszacsatolás 
utáni időszakban is jelentős volument képviselt a vízi szállítás. Ennek mértéke azon
ban ekkor már nem nőtt. Az erdei vasutak szerepe viszont ebben az időszakban to
vább növekedett, ezért itt elsőként ezek történetét tárgyaljuk.

Az erdei vasutak. 1940-ben a kárpátaljai 318 500 hektár kiterjedésű kincstári 
erdőbirtokokon összesen 453,9 km gőzüzemű erdei vasút, ebből 424,9 km 760 mm, 
29 km 600 mm nyomtávú volt.35 A kincstári erdei birtokokon kívül meg kell említe
ni a Latorca Rt.-ot is, melynek 89 540 hektárnyi erdőbirtokán -  a szárnyvonalakkal 
együtt, rakodóvágányok nélkül -  1940-ben 99,80 km 760 mm nyomtávú gőzüzemű 
és 6,26 km 600 mm nyomtávú lóvontatású erdei vasútja volt.

A kincstári erdőbirtokok közül az ungvári erdőigazgatóság kerületében négy 760 
mm nyomtávú erdei vasút volt. Ezek összes vonalhossza 128 km:

-  a turjavölgyi állami erdei vasút (60 km),
-  a lyutavölgyi erdei vasút (27 km),
-  a malomréti erdei vasút ( 26 km),
-  az antalóci erdei vasút (15 km).
A bustyaházai erdőigazgatóság kerületében két, szintén 760 mm nyomtávú vasút

üzem volt, ezek összes vonalhossza 164,5 km:
-  a taracvölgyi erdei vasút(144 km),
-  a Dolha-Baranka-völgyi erdei vasút (20,5 km).
A rahói erdőigazgatóság kerületében négy 760 mm nyomtávú, összesen 132,4 km 

hosszú és egy 29 km hosszú, 600 mm nyomtávolságú erdei vasút, valamint két, ösz- 
szesen 10,8 km hosszú, lóvontatású görpálya volt:

-  a gyertyánligeti állami erdei vasút (47 km),
-  a mezőháti erdei vasút (21,1 km),
-  a vaséri erdei vasút (49,3 km),

Az összes vonalhossz az egyes erdei vasutak történeti leírásában tárgyalt adatainak összesítéséből adódik. Az 
erdőigazgatóságok ismertetőiben az egyes vasutak vonalhosszára közölt, az itteniektől eltérő adatok csak tájé
koztató jellegűek.
MÓL K -184-1940-1-44 108. és 183 735.
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a havasmezői erdei vasút (29 km), 
a Pál-völgyi erdei vasút (15 km).

A visszacsatolt erdélyi országrészen nagy kiterjedésű erdei vasúthálózata volt a 
naszódvidéki 44 határőrközség közbirtokosságának. Az azonban nem tartozott az 
erdőkincstár hatáskörébe. Az erdélyi kincstári erdőbirtokok közül

a marosvásárhelyi erdőigazgatóság kezelésében két erdei vasút volt: a 
görgényvölgyi, a szárnyvonalakkal együtt 103 km hosszú, 760 mm nyomtávú 
gőzüzemű erdei vasút, és a vármezői 5 km hosszú iparvágány, 
a nagybányai erdőigazgatóságnál két szabványos nyomtávú iparvágányon kí
vül erdei vasút nem volt.

A komandói erdei vasút ugyan nem kincstári üzem volt, de a faanyagszállítás ré
vén szorosan kapcsolódott a visszacsatolt erdélyi országrész erdészettörténetéhez, 
ezenkívül műszaki különlegessége folytán -  a görgényvölgyi erdei vasúton kívül -  
erről is meg kell emlékeznünk.

A felsorolt erdei vasutak mindegyikének története az Osztrák-Magyar Monarchia 
idejébe nyúlik vissza. Ezért a teljesség kedvéért a következőkben ezeknek az or
szágrészek visszacsatolása előtti történetét is felidézzük:37

A Turiavölavi Állami Erdei Vasút (TAEV)-lfl első közigazgatási bejárását 1913. au
gusztus 13-án tartották. Akkor a KKM Perecsenyből Turjaremetén át egészen

37 Karéi Benes: Vasúti közlekedés Kárpátalján. MÁV Rt., Budapest, 1996.
38 ld. a 37. jegyzetet. 72-73. oldal.
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Rónaftiredig haladó 25,835 km hosszú fővonal, és három, összesen 21 km hosszú 
szárnyvonal építésére adott engedélyt. Ez a terv az első világháború kitörése miatt 
csak részben valósult meg: a Perecsenyből Szolyvára vezető közútra helyezve meg
építettek mintegy 17,9 km hosszú szakaszt, amelyet 1914. május 2-án nyitottak meg.

A közúti forgalom növekedése és az autóbusz-közlekedés bevezetése azonban a 
közútra épített vasútnak új nyomvonalra való átépítését tette szükségessé. A 
Perecseny és Turjapolena közötti újjáépített szakasz közigazgatási bejárása már a 
csehszlovák uralom idején, 1929. október 14-19. között történt, és 1931. november 
17-én ezt a szakaszt át is adták a forgalomnak. Ez a 34 km hosszú fővonal Perecseny 
vasútállomástól indult. Innen egy iparvágány kötötte össze a főként falepárlást végző 
Bantlin-gyárral. Az állomástól induló fővonal az Ung hídján át keleti irányban a szép 
Turja-völgyön a Perecsenytől Szolyvára vezető közút mellett haladt Turjaremetén, 
Turjapaszikán és Poroskőn át Turjapolenáig. Ott északkeletre, a Sipot-patak völgyé
be fordult, és a Róna-havas alján, 382 méter magasan, az erdőben végződött.

A fővonalból kiágazóan Turjaremete előtt a Klovativa-patak völgyében egy 9 km- 
es, Turjaremete után a Makovica-hegy lábánál egy 7 km-es, Turjapaszikánál a 
Dobru-patak völgyében egy 3 km-es, Turjapaszika mögött a 678 méter magas 
Kycsera-hegy alatt egy 7 km hosszú szárnyvonalat építettek. Ezekkel együtt a vasút 
teljes vonalhossza 60 km lett. Legnagyobb emelkedése a fővonalon 21 %o, a szárny
vonalakon 80 %0, a legkisebb kanyarulati sugár 60 méter, a megengedett sebesség a 
fővonalon 25 km/óra, a szárnyvonalakon az emelkedőtől függően 10-20 km/óra volt. 
A vasúti pályát 12 kg/fm súlyú, 8 m hosszú sínekkel építették, a síneket 20 cm-es 
ágyazatba, egymástól 50 cm távolságban elhelyezett 1,5 m hosszú, 14x16x12 cm mé
retű telítetlen talpfákra rögzítették.

A gőzüzemű vasútüzem elsősorban a turjavölgyi négy erdőhivatal faanyagát szál
lította az Ung völgyében haladó szabványos nyomtávú vasútvonalhoz. A csehszlovák 
uralom idején a szerelvények vontatását öt gőzmozdony végezte. 1928-tól kezdve 
Perecsenytől Turjaremetéig rendszeres személyszállítás is volt.

A lyutavölgvi erdei vasút19 első szakasza a XIX. század utolsó évtizedében épült. 
Ez akkor 7,2 km hosszú, 600 mm nyomtávú, lóvontatású volt. 1900 körül a vasutat 
a Bantlin vegyigyár átvette, és 760 mm nyomtávolságú gőzüzemű vasúttá átépítette. 
1915-ben a vasút vonalhossza már 23,9 km, legnagyobb emelkedése 60 %«, a legki
sebb ívsugár 60 méter volt. A világháború után a vasutat az erdőkincstár vette át, és 
az ungvári erdőigazgatóság kezelésébe került. A csehszlovák uralom alatt, 1933-ban 
a Bercsényifalva-Csernoholova közötti fővonal hossza 20 km, a vonalhálózat teljes 
hossza pedig már -  a Csernoholovát követő két, 3 és 4 km hosszú szárnyvonallal 
együtt -  27 km, a legnagyobb emelkedés 98 %0 volt. A fővonal a bercsényifalvai vas
útállomástól indult, áthaladt az Ung folyó hídján, majd északkeletre fordulva a Lyuta 
folyó romantikus, szép völgyében a csernoholovai fűrésztelepre vezetett.

A malomréti erdei vasút40 már a csehszlovák uralom idején, 1924-1926 között 
épült. Teljes hossza 26 km, a pálya legnagyobb emelkedése 100 %<>, a legkisebb ív-

ld. a 37 jegyzetet. 79. oldal.
Id. a 37 jegyzetet. 82. oldal.
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sugár 35 méter volt. A vasút a malomréti fűrésztelepről indult, onnan az Ung völ
gyén, a normál nyomtávú vasúttal párhuzamosan Uzsok felé haladt. A normál nyom
távú vasút Határhegy megállójánál délnyugatra fordult, s innen a Sztuzsica folyó völ
gyében, Patakófalun és Patakújfalun áthaladva a Kremenaros-tetőtől délnyugatra, az 
erdőben végződött.

Az antalóci erdei vasút11 első szakaszát 1914. október 1-jén helyezték üzembe, 
utolsó szakaszát -  már a csehszlovák uralom idején -  1923. július 1-jén nyitották 
meg. Teljes hossza 15 km, legnagyobb emelkedése 60 %>, legkisebb ívsugara 35 mé
ter volt. A vasút az antalóci vasútállomásról indult, onnan az állami vasút közvetlen 
folytatásaként Antalóc falun és az ottani fűrésztelepen áthaladva, előbb északra, majd 
északkeletre fordult, és a Viela-patak széles völgyében folytatódott, majd nyugatra 
fordult és az antalóci pojánán ért véget.

A Taracvölgvi Erdei 
Vasút ÍTEV)42 a visszacsa
tolt országrészek legré
gibb és legnagyobb erdei 
vasútja. Az 1880-as évek
ben az erdészet költ
ségvetéséből a Magyar 
Északkeleti Vasút (MÉKV) 
kivitelezésében, helyiér
dekű vasútként épült 33,7 
km hosszú, 760 mm 
nyomtávú első szakaszát 
1887. június 23-án nyitot
ták meg. Ez a szakasz ma
gában foglalta a Taracköz- 
Alsóneresnice közötti 14,5 
km hosszú fővonalat, va
lamint az Alsóneresnice- 
Pudplesa-Tereselpatak kö
zötti 13,5 km, a Teresel- 
patak-Kobilaerdő közötti 
4,7 km, s a Pudplesa meg
álló és Kőbánya közötti
1,0 km hosszú szárnyvo
nalakat.

A Taracköz-Alsóne- 
resnice közötti fővonalon 
személyvonatok közleked

Forrás: Pályaőr folyóirat, 1997. július.

41 Id. a 37. jegyzetet. 84. oldal.
42 Id. a 37. jegyzetet. 119-120. oldal és Szücs Zoltán: 110 éves a taracvölgyi kisvasút. Pályaőr folyóirat, 1997. jú

liusi száma, 11-13. oldal.
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tek. Ennek a szakasznak közérdekű üzemét a MÉKV látta el. A szárnyvonalakon csak 
teherforgalom volt, ott a forgalmat az erdészet irányította. Ekkor a vasútnak még 
csak 2 gőzmozdonya, 4 személy- és 40 nyitott teherkocsija volt.

1890. augusztus 1-jén a vasutat átvette, és attól kezdve működtetését a MÁV lát
ta el. Az alsóneresnicei fővonal mentén bükkösök voltak, a MÁV talpfaszükségletét 
onnan biztosította. A pudplesai kőbányában sárga és vörös márványt fejtettek, a 
későbbi pályaépítések ágyazatának kőanyagát ennek hulladékából nyerték. 1894. áp
rilis 26-án a tereselpataki völgyben nagy árvíz pusztított, amely a vasútvonalat is 
annyira megrongálta, hogy az Alsóneresnice-Kobilaerdő közötti szakaszon a forgal
mat be kellett szüntetni. 1897. február 18-án a MÁV-val kötött szerződés alapján a 
Taracköz-Alsóneresnice vonal az erdőkincstár tulajdonába ment át. 1910-ben a MÁV 
az árvíz által megrongált és üzemen kívül helyezett Alsóneresnice-Kobilaerdő 
szárnyvonalat is átadta az államerdészetnek.

1913-ban a vasút nagyobb méretű fejlesztését határozták el, de annak megvalósí
tását a világháború kitörése megakadályozta. 1919-ben a román csapatok betörtek az 
országba, és a taracvölgyi vasút gördülőanyagának nagy részét, a két mozdonyt és 
több kocsit is elrabolták. Ennek következtében az egész vonalon leállt, és még 1923- 
ban sem volt forgalom.

Trianon után az egész vasút -  az üzemen kívül helyezett Alsóneresnice- 
Kobilaerdő közötti szárnyvonal kivételével -  a csehszlovák államvasutak tulajdoná
ba ment át. Majd több évig tartó tárgyalás után, 1936. április 1-jén ismét teljes egé
szében az erdőkincstár tulajdonába került.

Az 1913-ban, még a monarchia idején elhatározott nagy fejlesztés az 1920-as évek 
végén -  csehszlovák uralom alatt -  végre megindult: 1928-ban megépült a Taracköz- 
Tiszai-rakodó közötti 3,4 km hosszú szárnyvonal, ezen tudták a fát a tiszai kikötőbe szál
lítani. Ugyancsak 1928-ban megépült a fővonal 36 km hosszú, Alsóneresnice-Pudplesa- 
Alsókalinfalva-Dombó-Tarackraszna-Ozorel-Királymezőig teijedő második szakasza. 
Ekkor Királymező lett a vasút központi állomása. Ennek a szakasznak a tervezésében és 
kivitelezésében Partos 
Gyula m.kir.erdőmémök és 
Lux Árpád erdőmémök is 
résztvett.

Ennek a vonalrésznek 
Tarackraszna feletti szaka
szát a Tarac folyó medrébe 
építették, mert a meredek 
hegyoldalban bevágások 
építésével állandó földcsu
szamlásokat idéztek volna 
elő. Ezért a pályát „rő- 
zsem űvekre” építették, 
azokba fuzvesszőket szúr
tak, a fűz kihajtott és ter
mészetes partvonalat alko- Királymező állomás, majdnem pontosan 50 km-re Taracköztől
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tott. Ezenkívül természe
tesen támfalakat, védmű- 
veket is építettek. Az 
ágyazatba 50 cm-es kiosz
tással telítetlen tölgy talp
fákat fektettek, azokra 
23,6 kg/fm tömegű vá- 
gányzatot erősítettek.

Az 1930-as években 
aztán megépült a fővonal 
Királymező-Zadnya közöt
ti 29 km hosszú harmadik 
szakasza, és a fővonalból 
kiágazó, a Bruszturanka 
völgyében Bruszturán át
haladó, 25 km hosszú 
Bertyánka mellékvonal, 

valamint az ebből kiágazó négy, összesen 22 km hosszú szárnyvonal is.
A hegyvidéki vonalakon számos híd épült, többek között: Alsóneresnicénél egy 

2x45 m-es, Dombónál 2x34 m-es, Királymezőnél a 25 m-es nyílású Bruszturanka- 
híd stb. Valamennyi bontott vasúti anyagból készült, rácsos acélszerkezetű híd volt.

1939-ben, Kárpátalja visszafoglalásakor a taracvölgyi erdei vasút teljes hálózati 
hossza elérte a 144 km-t. A pálya legnagyobb emelkedője 42 %o, a legkisebb kanya- 
rulati sugár 60 m, az engedélyezett sebesség az egész vonalon 25 km/óra volt. A 
rendszeres teherszállítás mellett a 61 km hosszú fővonalon, Taracköz-Dombó- 
Királymező-Priszlop között, és a 6 km hosszú Királymező-Brusztura közötti szaka
szon személyvonatok is rendszeresen közlekedtek. A vasútüzemet három fíítőház, 
Taracközön 4 állással, Dombón 2 állással és Királymezőn 6 állással szolgálta ki. 
1936-ban a gördülőanyag-állományban 9 gőzmozdony, 2 motorhajtány, 2 
fagázgenerátoros motorkocsi, 7 személykocsi és 166 tehervagon volt.

A Dolha-Baranka-völgvi erdei vasútat43 a Dolhai Faipari Rt. építtette. A Borzsa 
folyó partján levő dolhai fűrészüzemből indult, onnan a 6,3 km-re levő 
Szuhabarankán át a dolhai vonalrész folytatásaként a Baranka folyó völgyében a 
Pletna-patak torkolata fölött végződött. Ebből a vonalrészből Szuhabarankától mint
egy 11 km-re, a Kalincsuk-völgybe egy 500 méteres szárnyvonal ágazott ki, mely a 
faszénraktárnál végződött. A vasút teljes vonalhossza 20,5 km, legnagyobb emelke
dése 30 %o, legkisebb kanyarulati sugara 50 m volt. A pályatest szabványos korona- 
szélessége az alépítmény felszínében mérve legalább 2,5 m. A töltések 2,5 m magas
ságig 1 1/4, nagyobb magasságnál 1 1/2 lábasok voltak.

A gyertvánligeti állami erdei vasút (GÁEV)44 első,760 mm nyomtávolságú szaka
szát 1904 és 1914 között Nagybocskóról Gyertyánligeten át a Klotild vegyigyár épí

ld. a 37. jegyzetet. 104. oldal.
44 ld. a 37 jegyzetet. 146-148. oldal.

A Tarac völgyében az erdei vasutat néhol, a partfal csuszamlóssága 
miatt a mederbe kellett építeni és kő vagy beton támfalakkal 

biztosítani.
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tette. Ennek hossza 1914-ben 29,596 km volt. Ezt néhány évvel később megszüntet
ték, majd az 1920-as években megkezdték az újjáépítését. A Nagybocskó- 
Gyertyánliget közötti 11,5 km hosszú szakasz közigazgatási bejárását 1929. június 5-
7 között tartották. Ezt a vonalat az erdészeti igazgatás megvásárolta, és Gyertyánli
get fölött a Sopurka-völgyben Kázmérvölgyig, majd tovább Scserbilovoig meghosz- 
szabbította. 1931-ben teljes hossza 36 km, később már 47 km volt. Legnagyobb pá
lyaemelkedése 48 % o, legkisebb ívsugara 39 m volt.

A mezőháti erdei vasút45 a Havasalja-Lazescsina-Kozmjescsek vonalon közleke
dik. Építési engedélyét a máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság 1917-ben kapta 
meg. Az építést azonban a világháború miatt nem lehetett elkezdeni, erre csak az 
1920-as években, a csehszlovák uralom alatt, kerülhetett sor. 1929 nyarán nyitották 
meg a vasút első, 10 km hosszú, 760 mm nyomtávú szakaszát. 1931-ig két szárnyvo
nala is megépült: az egyik az 1540 m magas Kukul-hegy alá, a másik a Sztugyena- 
víztározóhoz vezetett. Megépítése előtt az erdőhivatal által kitermelt faanyagot vízen 
szállították le, azt követően a víztározót megszüntették. 1931-ben teljes hossza -  a 
szárnyvonalakkal együtt -  már 21,1 km, legnagyobb emelkedése 40 % o, legkisebb 
kanyarulati sugara 60 m volt. A havasaljai fűrésztelepről indult és a csehszlovák ál
lamvasút vonalával párhuzamosan haladt, majd amikor az államvasúti vonal északra 
fordult, az erdei vasút vonala a hosszú mezőháti völgyön, a Lazescsina-patak men
tén folytatódott, s a Kozmjescsek- és a Lazescsina-patakok összefolyásánál levő er
dészháznál végződött. Azonkívül, hogy a mezőháti erdőhivatal által kitermelt fa-

45 ld. a 37. jegyzetet. 116. oldal.
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anyagot -  részben -  a havasaljai fűrészüzembe leszállította, jelentős turistaforgalma 
is volt, mert a mezőháti völgyön a legkedvezőbb turistaút vezetett a Hoverlára. Az 
1930-as évek második felében külön turistavonatok közlekedését vezették be, ezeket 
négytengelyes nyitott kocsikból állították össze.

A vaséri és a havasmezői erdei vasútok a keleti és erdélyi országrészek visszacsa
tolásával, román uralom alól kerültek Kárpátaljához. Erre a területre vonatkozólag 
megfelelő forrásmunka nem állt rendelkezésre. Szerencsés véletlenként azonban 
Beély Miklós kolléga segítségével hozzájutottunk egy a vaséri erdei vasútról szóló 
német nyelvű román turistatájékoztatóhoz. Ennek alapján -  ugyancsak furcsa vélet
lennek köszönhetően -  az interneten is felfedeztük a vaséri vasút ismertetőjét. így en
nek történetéről be tudunk számolni. A havasmezői erdei vasútról csak annyit tudunk, 
hogy 600 mm nyomtávú, hossza 29 km. Ehhez egy, ugyancsak 600 mm nyomtávú, 
7,3 km hosszú lóvontatású görpálya is csatlakozik. (A másik, szintén 600 mm nyom
távú, 3,5 km hosszú görpálya a mezőháti körzetben volt.)

A vaséri erdei vasút46 egyike annak a számos, keskeny nyomtávú erdei vasútnak, me
lyeket a Kárpátok nagy kiterjedésű, távolfekvő, feltáratlan erdeiből kitermelt faanyag le
szállítására építettek. Az erdőben gazdag Visó-völgyet erdőgazdaságilag a 17. század 
végén kezdték felfedezni, amikor ez a terület még az Osztrák-Magyar Monarchiához 
tartozott. Ekkor kezdték az itteni érintetlen őserdőket kitermelni. A kitermelt fát kezdet
ben a zsilipekkel, vízfogókkal szabályozott Vasér folyón úsztatva szállították le. 1898- 
ban a tutajozás lehetővé tétele és elősegítése céljából a folyó felső szakaszán megépítet-

46 Német nyelvű román turisztikai tájékoztató: CFF Vi$eu de Sus/Románia, Eisenbahn-Abenteuer in den Kárpátén. 
Valea Vaser.; S. C. Ecotours S. R. L. , R0-435700 Vi§eu de Sus, Maramure§, Románia.
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ték a makerlói gátat, amely három, korábban épített kőszekrényes vízfogót, a kománi, a 
katarmii és a stebíorai vízfogókat váltotta ki. E kezdeti időszakot követően 1932-ben, a 
román uralom alatt, megépítették a Vasér-völgyi 760 mm nyomtávú erdei vasútat. En
nek 46,3 km hosszú fővonala Felsővisóról, a várostól északra fekvő faraktár és 
fűrészteleptől indul, 41 km-en át kapaszkodik felfelé a Komán nevű helyes kis falucs
káig, ahol az egyik régi kőszekrényes gát volt, majd onnan továbbhaladt, és az ezeréves 
magyar határ közelében végződött. Pályája természeti szépségekben gazdag, vadregé
nyes tájon a Vasér rendkívül szűk völgyében halad, néhol a folyó vízszintje fölött egy 
keskeny párkányon, egy másik szakaszon pedig egymást követő rövid alagutakon ke
resztül. A vasút 31,2 km-es szelvénye mellett van Fajna, a kis favágóközség, amely -  
többek között -  vadászterületéről és az előkelőségek által látogatott, 1943-ban épült, 
szép vadászlakjáról is ismert. A 36,6 km-es szelvénynél van az 1898-ban épült makerlói 
gát, felette szintén egy szép vadásziakkal. A 37,5 km-es szelvénynél a fővonalból kiága
zik egy 3 km hosszú szárnyvonal Stebioráig, ahol a másik kőszekrényes gát volt. Ezzel 
a szárnyvonallal együtt a vasút összes vonalhossza 1940-ben, a terület visszacsatolása
kor, 49,3 km, legnagyobb emelkedője 41 %o volt. A vasutat ábrázoló rajzon látható, No- 
vat Deltánál a fővonalból kiágazó 13 km hosszú mellékvonalat és annak két, összesen 5 
km hosszú szárnyvonalát 1952-ben, már szintén a románok építették.

Manapság a vaséri vasutat -  nyelvi torzulás eredményeként -  Wassertalbahn-nak hív
ják. A románok ugyanis a Vasér-völgyet „Valea Vaser”-nek nevezték, s azt hitték, hogy a 
„Vaser” németül megfelel a „Wasser”-nek, így lett a vasérvölgyi vasútból Wassertalbahn. 
Az interneten is véletlenül így találtunk rá.

A görgénwölgvi közforgalmú erdei vasutat (GEV)47 a görgényi kincstári uradalom az 
1900-as évek elején építtette. Az uradalom, fejedelmi birtok lévén, 1870 után nagy beru
házásokba kezdett. A Görgény völgyét akkor vízi szállításra rendezték be, és a kitermelt 
fát óriástutajokkal szállították le. Az 1900-as évek elején az akkor már uralkodóvá vált 
technikai fejlődés hatására elhatározták, hogy a vízi szállítást erdei vasúttal váltják fel. A 
vasút építési engedélyét 1902-ben kapták meg, de már akkor előírták, hogy a vasutat kor
látolt közforgalomra kell berendezni, és az ezzel kapcsolatos munkálatokat úgy végezzék 
el, hogy a vasút műtanrendőri bejárása alkalmával már a közforgalom is megindítható le
gyen. Az építést azonban csak 1904-ben tudták megkezdeni, és az építés befejezésére 
előírt határidőre Laposnyától csak a Herbus-i (görgényszegi) forgalmi kitérőig jutottak el, 
ezenkívül a szászrégeni vasútállomás épületének a közforgalom érdekében szükséges át
alakítása sem fejeződött be. Ezért az 1905. szeptember 2-án tartott műtanrendőri bejárás 
során a teherforgalom megindítását Laposnyától csak Herbusig szeptember 8-ától, a kor
látolt közforgalmat pedig Görgénylibánfalvától szintén Herbusig csak október 1-jétől en
gedélyezték. Ezt követően rövidesen befejezték a Herbustól Szászrégenig terjedő rövid 
szakasz megépítését is, így a 38,74 km hosszú fővonalon megindulhatott a teljes forga
lom. Az 1920-30-as években aztán -  már a román uralom alatt a fatermelés érdekében -  
a fővonalból a mellékvölgyekbe kiágazó szárnyvonalakat is kiépítették, s ezekkel együtt 
a görgényvölgyi erdei vasút teljes vonalhossza 103 km-re bővült.48

47 MÓL K -246-1906-38. csomó.
Kovács Albert: Megjegyzések Fröhlich Gyula cikkéhez. Erdészeti Lapok, 1940. évf. 686. oldal.
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A komandói kétszintes erdei vasúi49 műszaki különlegességénél fogva Erdély leg
érdekesebb és -  talán -  legrégibb erdei vasútja. Komandó Háromszék vármegyében, 
Kovásznától 17-18 km-re a Keleti Kárpátok délkeleti csücskében, viszonylag kis 
emelkedésű fennsíkon, a marosvásárhelyi erdőigazgatóság kovásznai erdőhivatala 
kerületében, az ezeréves magyar határ közelében fekvő kis község. Nevét az Oszt- 
rák-Magyar Monarchia idején a község helyén szolgálatot teljesítő katonák 
határőrhelyéről, régi nevéről a „Grenzkommando ”-ról kapta.

Környéke a monarchia idején valószínűleg kincstári erdőbirtok volt, amely a 19. 
század vége táján valahogy a Groedel család tulajdonába került. Groedelék a birtok 
hatalmas erdő vagyonának feltárása, a fa kitermelése és feldolgozása céljából meg
alakították az Erdélyi Erdőipar Rt.-t, amely 1891-ben a 73.051/1891.sz.engedély 
alapján megkezdte a Kovászna állomástól a Tündérvölgyben Térrét megállóig hala
dó, közforgalomra berendezett, 5,8 km hosszú, 760 mm nyomtávolságú erdei vasút 
építését. Ezt a Kovászna-Térréti HÉV vonalat 1892. december 3-án át is adták a for
galomnak. Ez volt Erdélyben az első gőzüzemű erdei vasút. Naponta egy személy
vonatpár közlekedett rajta, amely Kovászna állomáson csatlakozott a 
Kézdivásárhely-Sepsiszentgyörgy-Brassó-i személyvonathoz. A személyszállításon 
kívül természetesen a térség erdeiben kitermelt faanyagot is ezen szállították a 
kovásznai állomásra.

A Kovászna-Térrét-i szakasszal gyakorlatilag egy időben megkezdték a 
Kovásznánál 300-350 méterrel magasabb fennsíkon fekvő Komandó térségében 
levő, akkor még érintetlen őserdők feltárását, a tulajdonképpeni feltáróhálózat kiépí
tését is. Ennek fővonala Komandótól kelet felé haladt, hossza 18,6 km volt. Legér
dekesebb szakasza a Komandó állomástól 8 km-re levő 1200 m magas Halomtetőre 
szerpentinekkel felkapaszkodó szakasz volt. Komandótól délkeletre, Gyula községen 
áthaladó, mintegy 18,8 km hosszú vonala is volt, ez azonban csak viszonylag rövid 
ideig üzemelt.

Az Erdőipar Rt. a feltáróhálózat kiépítésével egyidejűleg, először a Komandótól 
mintegy 6,6 km-re fekvő Gyulán, majd Komandón is épített egy-egy fűrészüzemet,

49 Markója Szilárd-Szilva Péter Ernő: A Kovászna-komandói vasút és siklópálya. Mestemyomda Bp., 2002. és A 
kovászna-komandói vasút múltja, jelene és jövőbeni lehetőségei. Sínek Világa folyóirat, 2003/1-2. 75-81. oldal.
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hogy a feltárás előrehaladtával 
kitermelésre kerülő erdők fa
anyagát fel lehessen dolgozni. 
A komandói fennsík az 1890-es 
évek végéig gyakorlatilag lakat
lan volt. Az erdei vasúthálózat 
és a fűrészüzemek kiépítése 
azonban kezdte vonzani az em
bereket, így Komandó az erdei 
munkát jól ismerő székelyek és 
más szakemberek betelepülése 
következtében hamarosan ezer 
lelket számláló község lett.

_______________________________  ____ ___  Már a feltáróhálózat és a fű-
Komandói tehervonat részüzemek építésének kezde

tekor nyilvánvaló volt, hogy az 
érintetlen őserdőkből kitermelhető faanyagot a gyulai és a komandói fűrészüzem 
nem tudja feldolgozni. Ezért meg kellett teremteni a lehetőséget ahhoz, hogy a kiter
melt faanyag egy részét Kovásznán államvasúti kocsikba rakva el lehessen szállíta
ni, hogy az értékesíthető legyen. Ehhez azonban a komandói feltáróhálózatot össze 
kellett kötni a mintegy 330 méterrel mélyebben fekvő Kovászna-Térrét-i vonallal. 
Ezt rendkívül leleményes módon, siklópálya építésével oldották meg. Ehhez viszont 
az alsó szinten a Kovászna-Térrét-i vonalat mintegy 1,2 km-rel meg kellett hosszab
bítani a sikló alsó állomásáig, a felső szinten pedig Komandó állomástól 11,6 km 
hosszú új vonalat kellett építeni a sikló felső állomásáig.

A komandói vasút siklója

A siklót az Erdélyi Erdőipar Rt. megbízásából Lux Emil mérnök tervezte. Az 
ismertetők szerint a sikló a világon egyedülálló gravitációs-állványkocsis rendszerű 
volt: A felülről lefelé gördülő rakott kocsi húzta fel alulról az üres kocsit. Az állvány
kocsik és ennek megfelelően a siklópálya nyomtávolsága 1445 mm volt, alul-felül 
közvetlenül csatlakozott hozzá az erdei vasút 760 mm nyomtávú vágánya. A sikló pá
lyája két részre, alsó és felső pályára oszlott, melyeket a középállomás választott el 
egymástól. Az alsó pálya kétsínes, a felső pálya pedig -  a kocsik kétirányú mozgásá
nak megfelelően -  háromsínes volt. A középső állomás völgy felőli végén volt a vál
tó, amit a kocsikísérők állítottak a megfelelő állásba, a hegy felőli végén pedig a sín
szálak összefonódásából alakult ki az állványkocsik kétirányú mozgásához szüksé
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ges két vágány. Az állványkocsik a felső állomáson levő terelő keréken keresztül 
drótkötéllel voltak összekötve, ezzel húzta fel a rakott kocsi alulról az üreset.

Működése nagyon egyszerű volt: A gömbfával vagy fűrészáruval megrakott vas
úti kocsit lóval vagy emberi erővel ráhúzták a sikló felső állomásán levő állványko
csira, az alsó állomáson hasonlóképpen az üres 
vasúti kocsit a másik állványkocsira. Mind
egyiket szilárdan rögzítették, és amikor ezzel 
elkészültek, csengővel vagy más módon jelez
tek a felső állomásnak. Ott a fékező kioldotta a 
kötéldob fékjeit, ezzel a rakott kocsi súlya a 
felső állomásról elindította az állványkocsit le
felé, az pedig az alsó állomáson levő üres ko
csit húzta felfelé. A sikló pályahossza 1236 
méter, alsó állomásának tengerszint feletti ma
gassága 686 m, a felső állomásé 1013 m, átla
gos emelkedője 276,2 %o volt. Naponta 50-55 
terhelt vasúti kocsit eresztettek le rajta.

Ezzel az erdei vasutak felszabadulás előtti 
történetére vonatkozó visszaemlékezés 
befejeződött. Ezek után önként adódik a 
kérdés, vajon ez a történet 1940 után, az új
ra magyar erdészeti igazgatás ideje alatt ho
gyan folytatódott? Nézzük tehát a folytatást!

Az erdei vasutak hatósági felügyeletét 1940 
után -  ugyanúgy, mint Trianon előtt -  a Keres- 
kedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium lát
ta el. A hclyzctváltozásra való tekintettel az or
szágrészek visszacsatolása után minden erdei vasutat a KKM-mel újból engedélyez
tetni kellett.50 A katonai közigazgatás befejezése után, a KKM -  az FM útján -  min
den erdőigazgatóságot felszólított, hogy a kezelésükben levő erdei vasút engedélye
zését, a megfelelő tervdokumentáció benyújtásával együtt, legkésőbb 1942. június hó 
folyamán kérelmezzék. Ezzel egyidejűleg az erdei vasutak szervezeti felépítését51 is 
KKM utasításban szabályozták:

-  Minden erdőigazgatóságnál, melynek kezelésében erdei vasút van, legyen egy 
központi vasútügyi előadó, aki az erdei vasutakkal kapcsolatban mindenről tá
jékozott legyen. Ezt a rendelkezést az FM 1943-ban úgy módosította,hogy a 
vasútüzemek feletti felügyeletet nem a „vasútügyi előadó”, hanem a „vasút
üzemek felügyeleti tisztje” látja el. Ezt a tisztséget akkor általában az 
erdőigazgatóság építésvezetőjére, a bustyaházai erdőigazgatóságnál az első 
erdőgazdasági felügyeleti tisztre bízták. A rahói erdőigazgató Karner Kálmán 
m. kir. erdőmérnököt javasolta ezzel a feladattal megbízni.

MÓL K-l 84-1944-A/4-241 746.(Összefoglaló iratcsomag)
MÓL K -184-1942-A/4-88 461. cs MÓL K -184-1943-A /4-129 987

A komandói vasút állványkocsija a 
siklópályán
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-  A KKM utasítás szerint a 28 km-nél nagyobb vonalhosszal rendelkező erdei 
vasutaknál önálló vasút-üzemvezetőséget kell szervezni, erdőmérnök vezetésé
vel. A kárpátaljai erdőigazgatóságok a nagyobb vasútüzemeknél a járművek 
biztonságos karbantartása érdekében gépészmérnök szakértőket is alkalmaztak.

-  A 28 km-nél rövidebb vonalhosszal rendelkező erdei vasutaknál az 
üzemvezetőséget -  szükségből, több különálló vasútüzem egyesítésével is -  
üzemi segédtisztre, műszaki altisztre lehet bízni úgy, hogy a pénz- és anyagke
zelés tekintetében valamely erdőhivatal vezetőjének felügyelete alá tartozzék, 
de a vasútüzem szempontjából közvetlenül a központi vasútügyi előadónak, il
letve a vasútüzemek felügyeleti tisztjének legyen alárendelve.

-  A vasúti alkalmazottaknak, az üzemvezetőknek, a forgalmi személyzetnek 
szakvizsgát kell tenniük.52 A vizsga szaktárgyai: a vasúti jelzési utasítás, a for
galmi utasítás, anyagismeret és kezelés, a bérjegyzék kiállításával kapcsolatos 
ismeretek. A vasút-üzemvezetőknek vasúti forgalmi és kereskedelmi szakvizs
gát kellett tenniük, ezenkívül a KKM által előírt szövegű, két tanú által hitele
sített, alábbi nyilatkozatot is alá kellett írniuk:

Nyilatkozat

Alulírott m. kir.erdőmérnök, mint a Erdei Vas
út felelős vezetője, ezennel kijelentem, hogy a vasúton a pálya, a forgalmi eszközök 
és azok tartozékainak üzembiztos állapotban való tartásáért, az üzem viteléért, az ide 
vonatkozó és érvényben levő törvények, rendeletek, utasítások, úgyszintén az enge
délyokiratban foglalt rendelkezések betartásáért, valamint az üzem helytelen, vagy 
szabálytalan vezetése következtében előforduló balesetekért a felelősséget magamra 
vállalom.
Tanúk: Aláírás:

Az erdei vasutak úi engedélyezésével kapcsolatos felszólításnak a bustyaházai és 
a rahói erdőigazgatóság időben eleget tett. A nagybányai erdőigazgatóság bejelentet
te, hogy két szabványos nyomtávú faraktári iparvágányon kívül más kincstári erdei 
vasútja nincs, ezért új engedélyezésre nincs szükség. Az ungvári és a marosvásárhe
lyi erdőigazgatóság a felszólításnak nem tudott eleget tenni, mert a kezelésükben 
levő erdei vasutak terveit a csehek, illetve a románok magukkal vitték, ezért a terve
ket újból el kellett készíteniük, hogy az engedélyezést kérelmezhessék.

Ezt a problémát a KKM is érzékelte. Értesítette az FM-et, hogy az érintett 
erdőigazgatóságok azért nem kérelmezik a kezelésükben levő vasutak engedélyezé
sét, mert az új engedélyek kiadásához szükséges tervműveleteket a kevés számú és 
más munkával megterhelt mérnökszemélyzettel nem tudják elkészíttetni. Mivel 
azonban az érintett vasutak között közforgalmat lebonyolító vasutak is vannak üzem
ben, ezt az állapotot huzamosabb ideig nem lehet tudomásul venni. Ezért felkérte a 
földmívelésügyi minisztert, hogy amennyiben az erdőigazgatóságok a vasutak terv

MOL K -184-1941 -A/4-56 261.
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műveleteit nem tudják elkészíteni, adjon nekik felhatalmazást, hogy azokat magán
mérnökkel készíttessék el.

A marosvásárhelyi erdőigazgatóság élt is ezzel a lehetőséggel. Mattanovich mérnö
köt megbízták a görgényvölgyi erdei vasút tervműveleteinek elkészítésével. Az új enge
délyezési kérelemhez azonban csak a vasút fővonalának terveit tudták bemutatni. Ezért 
a KKM az üzemelési engedélyt csak a fővonal üzemben tartására, az erdőigazgatóság 
saját felelősségére, csak 1943. szeptember 30-ig adta meg, egyben kötelezte az igazga
tóságot, hogy a szárnyvonalak hiányzó tervműveleteit 2 hónapon belül nyújtsa be.

Az engedélyezéssel összefüggő helyszínelés folyamán azonban a görgényvölgyi 
vasúttal kapcsolatban egyéb problémák is felmerültek. Megállapították, hogy a vas
út részére annak idején Szászrégen és Iszticsó között a korlátolt közforgalmat nem
csak engedélyezték, hanem az erdőigazgatóságot a korlátolt közforgalom bevezeté
sére és fenntartására kötelezték is. A helyszínelésen résztvevő valamennyi hatóság a 
vasút új engedélyezésével kapcsolatos bejárás során is szükségesnek tartotta a korlá
tolt közforgalom fenntartását. Ezért a KKM az erdőigazgatóság feladataként előírta, 
hogy az ehhez szükséges feltételek megteremtéséről, az utazó közönség biztonságá
ról és az ezzel összefüggő szolgálati utasítás kidolgozásáról gondoskodjék, s azt jó 
váhagyás végett nyújtsa be a KKM-hez.

Problémaként merült fel itt az is, hogy a vasútüzemnél alkalmazott személyzet a 
forgalom zavartalan lebonyolításához kevés; nincs szakmai képesítése, és nincs 
megfelelő utasításokkal ellátva. Nem fogadták el azt sem, hogy a vasútüzemet egy sze
mélyben a fűrészüzem vezetője irányítja, holott a meglehetősen nagy közforgalmat le
bonyolító üzemet mérnöknek kellene vezetnie. A KKM az erdőigazgatóságot mindezen 
problémák kiküszöbölésére utasította, és az üzem engedélyezését ettől tette függővé.53

Az erdei vasúinknak a KKM által előírt szervezete 1942 folyamán minden 
erdőigazgatóságnál kialakult. A 28 km-nél nagyobb vonalhosszal rendelkező vasutak 
üzemvezetőségét megszervezték, s az üzemvezetőket kinevezték.

A Taracvölgyi Erdei Vasút üzemvezetői teendőinek ellátásával Gosztonyi Miklós 
m. kir. erdőmérnököt, helyetteseként Iby (Pankotai) Gábor m. kir. 
segéderdőmérnököt bízták meg. Gosztonyi Miklós tart. repülőfőhadnagy volt, s a há
borús helyzet miatt idejének nagy részét a honvédségnél kellett töltenie. Ezért 1943 
februárjában Gosztonyit üzemvezetői megbízatása alól felmentették, s helyette Iby 
Gábor -  akkor már -  m. kir. erdőmérnököt kinevezték a vasútüzem vezetőjének. O 
1944 októberéig, az erdőigazgatóság kiürítéséig látta el ezt a feladatot.

A Taracvölgyi Erdei Vasút az idő tájt már Európa legnagyobb teljesítményű erdei 
vasútja volt. Rajta naponta 8 pár tehervonat közlekedett. A 24 méter hosszú tutajfá
val megrakott tehervonat hossza elérte a 400 métert. Évente 205 000 m3 fát szállított. 
Taracköz és Királymező között naponta 4, Királymezőtől Priszlopig napi 2, és 
Királymezőtől Bruszturán át Procskáig napi 2 pár személyvonat közlekedett. A sze
mélyvonatok menetrendje a MÁV hivatalos menetrendjében is szerepelt.

A forgalmat egy üzemi tiszt által kidolgozott, a MÁV-val összehangolt, grafikus 
menetrend alapján, a királymezői központban levő diszpécser irányította telefon út-
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ján. A távbeszélő-hálózatba nemcsak a vasúti létesítmények, hanem az erdőhivatalok 
és fontosabb erdőőri lakok is be voltak kapcsolva. A teherforgalom hajnali 2 órakor 
indult, és az utolsó vonat éjfélkor állt le. Ekkor cserélték a személyzetet. A fűtőházak 
a gépeket átvették, a kisebb hibákat kijavították, műhelyi munka szükségessége ese
tén a tartalék mozdonyt állították be az üzembe. A 8 pár tehevonat forgalmát a folya
matos üzem és a vonóerő kihasználása érdekében úgy szervezték, hogy a mozdony 
mindig teljes szerelvényt vitt ki a rakodóra, azt az ott várakozó rakott szerelvénnyel 
lecserélték, és a vonat indult vissza.54

Az erdőgazdaság faanyagszállításainak kiszolgálása mellett nagy teljesítményt 
nyújtott a vasút a honvédség számára is. Az Árpád-vonal erődítéseinek építéseihez 
szükséges anyagszállításokon kívül -  esetenként -  honvédségi alakulatok, nehéz ka
tonai járművek, ütegek szállítására is igénybe vették. Hozzáértéssel és jó szervezés
sel minden igényt kielégítettek. Segítőkészségüket az ott állomásozó hadosztálypa
rancsnok az alábbi elismeréssel tüntette ki:55

„Iby Gábor T.E.V üzemvezető főmérnök a 201.k.ho. taracköz völgyében történt 
alkalmazása során a vezetése alatt álló vasutat annak teljesítőképessége határáig a 
hadműveleti érdekeknek szolgálatába állította. Kezdeményező és mindenképpen a 
Honvédség érdekeit szem előtt tartó munkájával a ho. hadnűveleteit nagy mértékben 
segítette. Ezen önzetlen és hazajias munkájáért Iby Gábor főmérnök úrnak a 
Legfelsőbb Szolgálat nevében köszönetünket és elismerésünket fejezem ki.

Felkérem főmérnök urat, hogy köszönetünket a vezetése alatt levő vasút összes al
kalmazottainak is fejezze ki, odaadó és önzetlen munkájukért.

1944. április 28.
vitéz Kisfaludy József vörgy.

A Turjavölgyi Állami Erdei Vasút (TAEV) üzemvezetőjének Héjj János m. kir. 
segéderdőmérnököt bízták meg. O 1943 végéig látta el ezt a feladatot. 1944. január 
1-jén Kollwentz Ödön m. kir. erdőmérnök vette át tőle a munkát, amikor őt a csontosi 
erdőhivataltól Perecsenybe helyezték át. Ő az előírt szakvizsgákon kívül az iparvas
úti gőzmozdonyvezetői és a vágány gépkocsivezetői vizsgát is letette. Ő is 1944 ok
tóber végéig eredményesen, az erdőigazgató minősítése szerint kifogástalanul végez
te munkáját.

A Gyertyánligeti erdei vasút első üzemvezetője Botos Ernő m. kir.erdőmérnök, 
majd Batta Bertalan m.kir.segéderdőmérnök, a Havasmezői eredi vasútnál Lenkcy 
László m. kir. segéderdőmérnök, a Vaséri erdei vasútnál elsőként Bordás József, 
majd Rihay János m. kir.erdőmérnök lett a vasút üzemvezetője.

A 28 km-nél rövidebb vonalhosszal rendelkező vasútüzemek többségénél kezdet
ben -  a KKM ajánlásának megfelelően -  üzemi segédtiszteket, műszaki altiszteket 
bíztak meg az üzem vezetésével. 1943-ban már ezeknél is mindenütt erdőmérnök 
üzemvezetők voltak.

Szücs Zoltán: 110 eves a taracvölgyi kisvasút. Pályaőr folyóirat, 1997.augusztusi száma, 20., 21. oldal.
MÓL K -184-1944-A/4-238 523.
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Az ungvári erdőigazgatóságnál a lyutavölgyi, az antalóci és a malomréti erdei vas
utak üzemvezetői feladatait a helybéli erdőhivatal-vezetők látták el. Felmerült a 
gondolat,hogy ezeket is önálló vasútüzemmé szervezzék át. Ebben az esetben azonban 
az üzemvezető részére mindegyik vasútnál illetmény lakásról kellett volna gondoskodni, 
holott mindhárom erdőhivatalnál lakáshiány volt, az erdőhivatal személyzete számára is 
csak nehézségek árán tudtak elhelyezést biztosítani. Ezért önálló üzemvezetőségek léte
sítése nem volt megoldható, de az erdőhivatal-vezetőknek a vasútüzem vezetésével va
ló megterhelését sem lehetett elfogadni, mert a hivatalvezetői feladatok mellett a vasút
üzemmel behatóan úgysem tudtak volna foglalkozni. A forgalmi kérdések, a pályafenn
tartás, a mozdonyok és a vasúti kocsik karbantartása, az üzemanyagok kezelése nélkü
lözte a feltétlenül szükséges szakszem felügyeletet és irányítást. 1943 januárjában aztán 
úgy döntöttek, hogy Molnár Rezső állomásfőnököt, új emberként alkalmazzák, és meg
bízzák a három vasútüzem vezetésével.56 1944 augusztusában azonban az erdőigazgató 
már jelentette az FM-nek, hogy a közös üzemvezető alkalmazása nem vált be, mert az 
a három vasútüzem közül kettőnél egyszerre soha sem lehetett jelen, s a vezető távollé
te miatt összeütközések keletkeztek a forgalmi személyzettel.57

A KKM által előírt vasútüzemi szervezet kialakításával, és az engedélyezési eljá
rások lefolytatásával egyidejűleg, sőt az utóbbit be sem várva, mindenütt megindult 
a forgalom, és a vágásérett, túltartott állományok mielőbbi feltárása érdekében az er
dei vasutak fejlesztésének előkészítése.

Ez többfázisú, időigényes, nagy munkát igényelt. Mindenekelőtt vonalszakaszon
ként, műtárgyanként el kellett készíteni a fejlesztés műszaki tervdokumentációját és 
költségvetését. Ezt jóváhagyásra be kellett terjeszteni az FM-hez. Ezt követően a ter
vek alapján a KKM-től a tervezett szakasz közigazgatási bejárására időpont kitűzését, 
és a bejárás alapján az építés engedélyezését kellett kérni. Az építés befejezése után -  
ugyancsak műtanrendőri bejárás során -  a KKM üzemelési engedélyét is meg kellett 
szerezni. Mindez hallatlan sok energiát kötött le és rengeteg időt vett igénybe. Ennek 
ellenére a meglévő vasútvonalak engedélyezését és a vasútüzemi szervezet kialakítását 
követően viszonylag hamar, már 1939-ben megkezdődött az erdei vasutak fejlesztése.

Az ungvári erdőigazgatóság 1940-ben még arról számolt be, hogy azévben megépül 
a lyutavölgyi erdei vasútnak Lyuta felé 3,5 km-es meghosszabbítása, és a fővonalból ki
ágazó 3,8 km-es bisztricai szárnyvonala. 1943-ban viszont már azt jelentette, hogy a 
csontosi, lyutai, és csernoholvai erdőhivatalok kerületében, ha a feltárás rövid időn be
lül nem valósul meg, akkor a fatermelést 150 000 m3-rel csökkenteni kell.

A malomréti erdei vasút 2 km-rel való meghosszabbítására vonatkozó tervművele
tet és költségvetést az erdőigazgatóság 1939. október 19-én nyújtotta be az FM-hez. 
A terv indokolása szerint az új vonalszakasz megépítése 15 év alatt legalább 200 000 
m3 bükk szerfát adó fatömeg kitermelését teszi lehetővé. A költségvetés szerint a 
szárnyvonal építési költsége m3-enként 21 fillérrel terhelné a fanyag kiszállítását. A 
csúsztatóval történő szállítás, a csúsztató építési költségével együtt, legalább 1,10 
P/m3, vagyis a szárnyvonal építéséhez képest 89 fillér/m3 többletköltséget jelentene.
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így a szárnyvonal megépítése mindenképpen gazdaságos lenne, amellett sürgős is, 
mert az 1939/40. évi termelési idényben már 13 000 m3 faanyagot lehetne rajta leszál
lítani, s ezzel 12 000 P megtakarítást elérni. Az FM az előterjesztést 1939. november 
8-án jóváhagyta.58 Az építés költségszámláját 1944 szeptemberében nyújtották be, és 
a leszámolás ugyanazon év októberében megtörtént.59

A lyutavölgyi erdei vasút meghosszabbításának és bisztricai szárnyvonalának 
tervműveletét a műtanrendőri bejárás időpontjának kitűzése végett az 
erdőigazgatóság csak 1943 közepén nyújtotta be a KKM-hez. A bejárásra június vé
gén került sor. Ez alkalommal elsőként megállapították, hogy a vasút 
Bercsényifalvánál az Ung fölött átívelő hídjának második faszerkezetű eleme annyi
ra elhasználódott, hogy a forgalmat csak annak soronkívüli cseréje esetén lehet fenn
tartani, s amennyiben ez nem valósul meg, a forgalmat le kell állítani.

A vasút Ung feletti áthidalása céljából annak idején még a csehszlovák 
erdőigazgatóság 2 darab 40 méter nyílású, leszerelt vasúti hídszerkezetet vásárolt meg. 
Az egyiket az első nyílás fölé fel is szereltették, a másik 40 méteres nyílást azonban 
ideiglenesen három mezőre osztva, ékelt gerendatartós fahíddal hidalták át, a másik 
vasszerkezetet pedig a helyszínen tárolták. így amikor a műtanrendőri bejárás során a 
faszerkezet sürgős lecserélését elrendelték, ezt az ungvári erdőigazgatóság jelentette az 
FM-nek, és kérte közbenjárását, hogy a MAVAG soron kívül végezze el a csehszlovák 
időkből tartalékolt vasszerkezet felmérését, a hiányzó elemek legyártását, a fahíd le
bontását és a vasszerkezetű híd beépítését. Ez 1944 elején meg is valósult.60

Az 1943 június végén megkezdett, több napot igénybe vevő műtanrendőri bejárás 
az Ung-híd sürgős cseréjére vonatkozó megállapítás rögzítése után folytatódott. Né
hány nap múlva azonban meglepetésszerűen híre ment, hogy a lyutavölgyi erdei vas
út bisztricai szárnyvonalán -  amelynek az építését még nem is engedélyezték -  1943. 
július 8-án halálos kimenetelű baleset történt. A balesetről a KKM csak a július 10-én 
megjelent napilapokból értesült, holott azt az erdőigazgatóságnak távirati úton azon
nal jelentenie kellett volna a KKM-hez, az igazgatóság azonban ezt elmulasztotta. A 
baleset helyszíni kivizsgálása során a KKM képviselői megállapították, hogy az 
erdőigazgatóság az engedélyezés alatt levő lyutavölgyi erdei vasútból kiágazóan, a 
Bisztrica-patak völgyében, engedély nélkül erdei vasúti szárnyvonalat épít. Azt is 
megállapították, hogy a vasútépítésnél alkalmazott munkások nem megfelelően féke
zett, és személyszállításra be nem rendezett kocsikon utaztak, és a súlyos baleset e hi
ányosságok miatt következett be. Ezért a KKM 1943. augusztus 13-án kelt levélben 
utasította az erdőigazgatóságot, hogy a szárnyvonal építését azonnal szüntesse be, és 
azt csak a közigazgatási bejáráson kapott engedély alapján folytassa.

Az erdőigazgatóság a 3,8 km hosszúra tervezett szárnyvonalon az építési munkát
-  a KKM utasításának megfelelően -  beszüntette, s azt csak a közigazgatási bejárás 
során kapott KKM engedély alapján folytatta, és azt -  feltehetően -  be is fejezte.61
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A Turjavölgyi Állami Erdei Vasút-ból kiágazó, Turjaremetét Rónafiireddel 
összekötő, 19 km hosszú szárnyvonal építését az erdőigazgatóság 1943. szeptember 
21-én kezdeményezte. Erre a szárnyvonalra annak idején a csehek is készítettek már 
tervet, de azt át kellett dolgozni. Többek között ki kellett küszöbölni a 12,1 és 13,6 
km-szclvények között tervezett 60 %o-es emelkedőt. Az erre vonatkozó tervdoku
mentációt az erdőigazgatóság saját személyzetével az erdőmérnökhiány miatt nem 
tudta elkészíteni. Ezért Lux Árpád oki. erdőmérnököt kérték fel, hogy a tervművelet 
elkészítésére ajánlatot tegyen. Lux Árpád a munkát km-enként 1600 P-ért vállalta 
volna. Az erdőigazgatóság ezt az ajánlatot terjesztette fel a minisztériumhoz jóváha
gyás végett. Az FM azonban Lux Árpád ajánlatát nem fogadta el, hanem a terv elké
szítésére a görgényvölgyi erdei vasút engedélyezéséhez szükséges tervek elkészítése 
során elismerten jó munkát végzett Mattanovich Árpádtól kértek ajánlatot. 
Mattanovich a tervdokumentáció elkészítését -  műtárgyak nélkül -  km-enként 800 
P-ért vállalta, viszont a külső kitűzési munkákhoz szükséges napszámosok, szerszá
mok, esetleg műszerek, kitűzőkarók és egyéb anyagok költségmentes, valamint saját 
és közreműködő mérnökei részére szállás és étkezés önköltségi áron történő biztosí
tását kérte. Az FM az ajánlatot -  kiegészítő tételeivel együtt -  elfogadta, és 
Mattanovich részére a megbízást 1943. október 21-én ki is adta, s erről az 
erdőigazgatóságot értesítette.62

További adatot e munkával kapcsolatban nem sikerült felderíteni. A rónafüredi er
dei vasút építése az ungvári erdőigazgatóság 1944. évi költségvetésében sem szere
pelt, költségelszámolásának dokumentumai sem voltak fellelhetők. így ez valószínű
leg nem valósult meg, ahogy ezt Kollwentz Ödön, a TÁEV akkori üzemvezetője is 
megerősítette.

Az eddigieket összegeve: az ungvári erdőigazgatóság erdei vasúthálózata, a ma
lomréti vasút 2 km-es vonalhosszabbításával és a lyutavölgyi vasút 3,8 km hosszú 
bisztricai szárnyvonalának megépítésével, összesen csak 5,8 km-rel bővült.

Az erdőigazgatóság kerületében kitermelt faanyagot teljes egészében az erdei 
vasutak szállították le, részben az igazgatóság kezelésében levő fűrészüzemekbe, 
részben pedig -  tűzifával és fehérre kérgezett papírfával együtt -  az Ung völgyében 
levő vasútállomásokra, ahonnan MÁV vagonokban került az ország belsejébe.

A bustyaházai erdőigazgatóság 1940. évi ismertetőjében, és az 1943. évi faterme
lési jelentésében sem foglalkozott erdei vasúthálózatának fejlesztésével. Ennek elle
nére az 1940-1944-ig terjedő időszak folyamán az erdőigazgatóság kerületében 
jelentős fejlesztés valósult meg, elsősorban a Taracvölgyi Erdei Vasútnál.

Elsőként már 1939-ben megkezdték a TEV 1894. évi árvíz által tönkretett 
tereselpataki szárnyvonalának helyreállítását és újjáépítését. Radó Gábor, akkori 
mb. erdőigazgató indokolása szerint ugyanis ehhez elsőrendű érdek fűződött, mert az 
1894. évi árvíz ugyan a szárnyvonalnak csak mintegy 3,4 km hosszú szakaszát tette 
tönkre, 1914-ben azonban a vasút teljes felépítményi anyagát is hadi célra felszedték. 
Ennek következtében a 17,4 km hosszú szárnyvonal teljes hosszában használhatat
lanná vált, és az itt elterülő, a dombói erdőhivatal kezelésében levő, 14 880 hektár ki-
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terjedési! erdőterület még 1939-ben is megközelíthetelen volt. így itt 1897. vagyis 45 
év óta szünetelt a termelés. Az ezáltal bekövetkezett megtakarítás évi mintegy 40 000 
m3 fatömeg kitermelését tenné lehetővé, ami a tereselpataki szárnyvonal helyreállítá
sa és újjáépítése nélkül lábon maradna, jelentős jövedelemkiesést okozva az állam- 
kincstárnak.

Ennek alapján az FM soron kívül engedélyezte a munkák megkezdését. Ennek so
rán mindenekelőtt a szárnyvonal elején, a 48+43,50 szelvényben az árvízkor elpusz
tult híd pótlásaként egy 26 méter nyílású, párhuzamos övű, rácsos főtartójú, alsópá
lyás, kéttámaszú vashidat építettek, hogy a pályán való továbbhaladást és a pálya 
helyreállítási munkáit lehetővé tegyék.63

Ezt követően, 1940-ben a szárnyvonal végén, a 143+00 -  173+00 szelvények kö
zötti 3 km hosszú, az 1894. évi árvíz által elpusztított szakasz helyreállítását végez
ték el. Majd -  második fázisban -  a csehek által az 1930-as években megkezdett, de 
még helyre nem állított 10,5 km hosszú szakaszon a felépítményt építették újjá. Ez
zel a tereselpataki szárnyvonal helyreállítása és újjáépítése befejeződött.64

A tereselpataki szárnyvonallal egyidőben, 1939-ben az erdőigazgatóság a 
Bruszturanka folyó Procska fölötti mellékfolyója, a Turbót völgyében, még a csehek 
által megkezdett 5742 méter hosszú szárnyvonalnak két szakaszban, először az 
5+742 szelvénytől a 7+000 szelvényig, majd a 9+700 szelvényig terjedő továbbépí
tését, vagyis összesen 3958 méterrel való meghosszabbítását, és a Turbát-torkolatnál 
levő vashíd cseréjét kezdeményezte. Az FM a javaslatot és annak költségvetését 1939 
szeptemberében jóváhagyta. A munka 1943-ban fejeződött be, végelszámolását az 
FM 1944 januárjában hagyta jóvá.65

1942 májusában az erdőigazgatóság már a vasút Királymező-Brusztura-i mellékvona
lán kiágazó Jablonica-patak völgyében egy 6,5 km hosszú szárnyvonal építését kezdemé
nyezte. Ehhez -  a műtanrendőri bejárás megállapításai alapján -  a KKM 1942 közepén 
megadta az építési engedélyt. Még abban az évben meg is épült a szárnyvonal első, 2891 
méter hosszú szakasza, majd 1943 első felében a második 3489 méter hosszú szakasz is 
megépült, s ezzel a 6,38 km hosszú Jablonica-völgyi szárnyvonal elkészült66

1942 augusztusában a porkuleci völgyben kitermelt szerfa és tűzifa kiszállításá
hoz feltétlenül szükségesnek ítélt 2,1 km hosszú szárnyvonalnak két szakaszban, az 
első szakaszban a 0+0 szelvénytől 9+00 szelvényig, ezzel egyidejűleg a 0+03 szel
vényben egy 26 méter fesztávú fahíd megépítését, majd a második szakaszban a 
szárnyvonalnak a 9+00-tól a 21+00 szelvényig történő meghosszabbítását engedé
lyezték. 1942-ben az első szakasz, 1943-ban a második szakasz is elkészült, s ezzel 
a 2,1 km hosszú porkuleci szárnyvonal megvalósult. 1943. augusztus 31-én már a 
költségelszámolást is felterjesztették, és az FM a felmentést is megadta.67

1943 közepén az egyre növekvő faanyagszállítás mellett a megépült kitérők már 
nem tették lehetővé a forgalom zavartalan lebonyolítását. Emiatt a vasút
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teljesítőképességét nem lehetett kihasználni. Az ezzel kapcsolatos problémák kikü
szöbölése és a vasút teljesítőképességének kihasználása érdekében felmerült a Köké
nyes és Taracköz közötti, 8,3 km-es szakaszon egy új kitérő építése. Az erre vonat
kozó javaslatot és tervet Iby (Pankotai) Gábor m.kir.erdőmémök, a vasútüzem 
vezetője dolgozta ki. Javaslata szerint a kitérőt Kiskirva alatt, az 51+61 és az 56+36 
szelvények között, a Mély völgyi megálló helyén kell megépíteni. Innen kapta a 
Mélyvölgyi kitérő elnevezést. A terv szerint a kitérő a fővonal jobb oldalán épül, 
mintegy 490 m hosszban, alsó és felső végén lezárható váltókkal és siklasztókkal. A 
kitérő tengelyvonala a fővonal tengelyvonalától 3,5 m-re, a talpfák egymástól való 
távolsága 85 cm, a lejtés 6 %o lesz. A terv szerint az 52+08 szelvényben levő, 0,60 m, 
és az 54+20 szelvényben levő, 2,00 m nyílású átereszt a kitérő szélességének 
megfelelően majd meg kell hosszabbítani. -  A tervet és a 16 000 P összegű költség- 
vetést az erdőigazgatóság 1943. augusztus 11-én terjesztette be a minisztériumhoz és 
azt szeptember 9-én már jóvá is hagyták. A kivitelezés építésvezetője Iby Gábor volt. 
A kitérő 1944 áprilisában elkészült, a végszámlát a minisztérium május 8-án jóvá
hagyta, és az építésvezetőnek a felmentvényt megadta.68

1943 novemberében az erdőigazgatóság még a tereselpataki szárnyvonalnak az 
1943/44. évi termelési idényben kitermelendő bükkrönk előnyös megközelítése érde
kében a 100 méter hosszú „Kéja” kitérő végén levő 174+00 szelvénytől a 180+00 szel
vényig, 600 méterrel való meghosszabbításának engedélyezését kérte. Az engedély 
alapján az erdőigazgatóság már 1944. június 28-án jelentette, hogy a munkát befejez
ték és a végszámla kifizetésének engedélyezését kérték. Ez is időben megtörtént.69

Ezek eredményeként a Taracvölgyi erdei vasút forgalomképes vonalhossza a 
tereselpataki 17,4 km hosszú szárnyvonal helyreállítása, újjáépítése és 600 méterrel, 
a Turbátvölgyi szárnyvonalnak 3,96 km-rel történt meghosszabbítása, a Jablonica- 
völgyi 6,38 km hosszú, és a porkuleci 2,1 km-es szárnyvonal megépítésével az 1939. 
évi állapothoz képest 30,44 km-rel bővült.

A hálózatfejlesztésen kívül a Taracvölgyi erdei vasúton folyamatosan kiterjedt 
karbantartási és kárelhárítási munkákat is kellett végezni:

1940-ben a taracközi faraktár és fűrészüzem befűrópartjának a tavaszi jégzajlás
sal megbontott, mintegy 340 méter hosszú, nem burkolt szakaszát a május 19-20-i ár
víz teljesen alámosta, s annyira megrongálta, hogy az a tutajbefűrásra alkalmatlanná 
vált. Egy újabb áradás a faraktárt is alámosta volna, ezért -  a további károk 
megelőzése érdekében is -  a befurórakpart sürgős helyreállítása vált szükségessé.70

1943-ban a taracközi „Tisza” magasrakodón támfalat kellett építeni. 1944 június-jú
liusában sorozatos helyreállítási munkákat kellett elvégezni: A vasút 67. és 185. szelvé
nyében partbiztosításra volt szükség, a 173. szelvényben rőzseművet, a 246-260. szelvé
nyek közötti szakaszon rőzseművet és sarkantyúkat kellett építeni. A tereselpataki 
szárnyvonal 51., 61. és 116. szelvényében rőzsesarkantyúkat kellett helyreállítani.71
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A Taracvölgyi Erdei Vasúton kívül az erdőigazgatóság kerületében a Dolha- 
Baranka-völgyi erdei vasútüzemnél is történtek vonalfejlesztések:

A Szuhabaranka-Pletnakoringyák-i vasút vodiczei szárnyvonalának 3,3 km-rel va
ló meghosszabbítását az erdőigazgatóság 1942 augusztusában kezdeményezte. Ezt a 
vodiczei völgy mindkét oldalán elterülő, mintegy 640 hektár kiterjedésű bükk állo
mány fatömegének kitermelése és kiszállítása tette szükségessé. Ennek a területnek 
mintegy 44 %-át 100 éves és annál idősebb bükk állomány borította, melynek fatö
mege 85 000 m3 volt. A terület 56 %-án, a II. korosztályba tartozó állományban sok 
100 évesnél idősebb hagyásfa volt. A hagyásfák fatömegét 15 000 m3-re becsülték. 
A kitermelhető összes fatömeg tehát kereken 100 000 m3 volt. Ennek -  a becslés sze
rint -  20 %-a szerfa, 80 %-a tűzifa volt. Ezt a fatömeget a Koringyák-völgyi vasút
hoz tengelyen 3 km-re kellett volna szállítani. A vodiczei völgyben a 3,3 km hosszú 
vasútvonal megépítésével -  a koringyáki völgybe tengelyen történő szállításhoz ké
pest -  17 000 P-t lehetett megtakarítani. Ez az összehasonlítás egyértelművé tette, 
hogy a vonalhosszabbítást meg kell építeni.

Az FM a tervet a 138. szelvényben levő kanyarban az emelkedő csökkentésére 
vonatkozó módosítással elfogadta, és a költségvetést 110 951 P összeggel jóváhagy
ta. 1943 folyamán a munka elkészült, és 1944. július 4-én a végszámlát is 
bemutatták.72

A Szuhabaranka-lipovói erdei vasút 3,74 km-rel való meghosszabbításának köz- 
igazgatási bejárása 1943. október 13-án történt, s ekkor adták meg az 
üzembehelyezési engedélyt is. A hosszabbítás a vasút 132+00 szelvényéből indul, 
párhuzamosan halad a Baranka-patakkal, majd a 137+00 szelvényben jobb ívvel 180 
fokra visszakanyarodik, és a 142. szelvényben a patakot keresztezve, annak bal part
ján halad, s innen a Vodicze-patak folyását követve a 169+40 szelvényben csonkán 
végződik. Építése 1944-ben megvalósult.73

Ezekkel együtt a bustyaházai erdőigazgatóság erdeivasút-hálózata az 1939 és
1944 közötti időszakban összesen 37,48 km-rel bővült.

Az erdőigazgatóság szállítási viszonyait tekintve: A taracvölgyi erdőterületet a 
TEV tökéletesen feltárta. Az ott kitermelt faanyag jó része a taracközi faraktár és fű
részüzembe került, az erdei vasúton leszállított tutaj fát a taracközi tutaj füróparton át
kötötték, a Tiszán letutajozták, a rönköt a fűrészen feldolgozták, a tűzifát és papírfát 
pedig vagonba rakták és az ország belsejébe szállították. A Talabor völgyében levő 
fenyvesek faanyaga tutajozva került Bustyaházára. Ott a tutajokat átkötötték és a Ti
szán továbbindították, a tutajokon felteherként szállított papírfát pedig Bustyaházán 
vagonba rakták és így szállították tovább. A dolhai erdőhivatal szállítási feladatait 
teljes egészében az erdei vasút látta el.

Arahói erdőigazgatóság 1940. évi ismertetőjében -  a tutajozás és úsztatás kevés
bé gazdaságos volta miatt -  a fehértiszavölgyi erdők feltárására mintegy 80 km hosz- 
szú erdei vasút építésével számolt, és a Jalinka-(Kaszó-)völgy öreg bükköseinek fel
tárására szintén erdei vasút építését tervezte. Az 1943. év elején a fehértiszavölgyi
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vasút megépítésének eredményeként már 70 000 m3, a jalinkavölgyi vasút építésének 
eredményeként további 18 000 m3 fakitermelési többletet helyezett kilátásba.

A Fehér-Tisza-völgyi 29 920 hektár erdőterület feltárása és évente mintegy 150 
ezer m3-rel több fenyő gömbfa kitermelésének lehetővé tétele céljából az 
erdőigazgatóság 1942 márciusában mintegy 4 km normál nyomtávú vasút és 80 km 
760 mm nyomtávolságú erdei vasút építését kezdeményezte. A vasútépítés költség- 
szükségletét 7,2 millió P-re, ebből a felépítményi vasanyag és a gördülőanyag érté
két mintegy 3 millió P-re becsülték. A költségfedezet biztosítása, és a vasút mielőbbi 
megépítése érdekében az erdőigazgatóság előkészítő tárgyalásokat folytatott a Ma
gyar Általános Kőszénbánya Rt. és a Rimamurányi- Salgótarjáni Vasmű Rt.-vel. En
nek során abban állapodtak meg, hogy a Vasmű vállalja a felépítményi vasanyag és 
a gördülőanyag legyártását, ha ennek ellenében az erdőkincstár a vasút üzembe he
lyezése után két és fél éven át évenként a mindenkori hatósági áron mintegy 40 000 
m3 fenyő bányafát ad a bányavállalatoknak.74

Az erdőigazgatóság 1942/43 folyamán a 4 km normál nyomtávú vasúton kívül 
mintegy 40 km hosszú, 760 mm nyomtávú erdei vasút, mégpedig a Tiszaköz- 
Hoverlaköz-i fővonal 18 km hosszú szakaszának, valamint az ebből kiágazó 
Hoverlaköz-Balzatóköz-i 7 km-es, és a Lolin-völgyi 9 km-es szárnyvonal megépítését 
irányozta elő. Ehhez a vasanyagon kívül mintegy 2 millió P-re lett volna szükség, ezt 
azonban csak hiteltúllépéssel lehetett volna megoldani. Ehhez, valamint a szénbányák
kal és a Vasművel kötött megállapodáshoz azonban a kormány jóváhagyását kellett 
kérni. Az FM által ez ügyben benyújtott előterjesztést a minisztertanács 1942. április 
14-i ülésén elfogadta: A hiteltúllépést tudomásul vette, és hozzájárult, hogy a bányavál
lalatok a közreműködő vállalatok által a vasútépítéshez szállítandó felépítményi vas
anyag és gördülőanyag ellenében az állami erdőgazdasági birtokoktól ennek megfelelő 
mennyiségű fenyő bányafát kapjanak, a mindenkori hatóságilag megállapított áron.75

Ennek alapján a munka 1942-ben megindult. Az építés kivitelezője az FM 
Vasútépítő Kirendeltség volt. 1943 szeptemberében az erdőigazgatóság három újabb 
szakasz: a Hoverlaköz-Sztokoveci gát közötti 9,4 km hosszú, valamint a Sóskás-völ- 
gyi szárnyvonal első 4 km-es, és a Lolin-völgyi (Bogdán-völgyi) szárnyvonal első 5 
km-es szakaszának tervműveletét nyújtotta be az FM-hez, azzal a kéréssel, hogy a 
tervműveletek alapján a műtanrendőri bejárásnak az év októberében való megtartása 
érdekében járjon közbe.76

Az 1943. október 27-én tartott műtanrendőri bejárás során a tiszaközi iparvágány 
és a fehértiszai iparvasút 26/123 szelvények közötti 9,7 km hosszú szakaszára meg
adták az üzemelési engedélyt. A szeptemberben benyújtott tervműveletek ügyében 
azonban nem történt döntés.77

1944. május 25-én a kialakult helyzet és a további teendők megbeszélése céljából 
Katapán Ottó erdőigazgató, Szadlis Sándor, az érdekelt felügyeleti tiszt és Papp
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László építésvezető helyszíni szemlét tartottak a Fehér-Tisza völgyében. Ennek során 
megállapították, hogy

-  műtanrendőrileg engedélyezve van Tiszaköz-Tiszabogdány hídig 10,0 km,
-  teljesen kiépült a Tiszabogdány híd -  Sóskás híd közötti 2,5 km-es szakasz,
-  a vágány le van fektetve Sóskás hídtól Hoverlaközig (7,3 km),
-  a lesuli szárnyvonal kiépítése (0 ,7  km) folyamatban van a csúsztatócsatornáig,
-  a Sóskás-völgyi szárnyvonal alépítményén dolgoznak (4,0 km).
A tényleges helyzet szerint tehát az 1943. évi építési programot -  a háborús 

helyzetből adódó nehézségek és azzal járó munkás- és anyaghiány miatt -  nem lehe
tett megvalósítani. Az 1944. évre az adott helyzetnek megfelelő új programot kellett 
összeállítani.

E tekintetben úgy döntöttek, hogy elsőként a Sóskás híd-Hoverlaköz vonalrész al
só szakaszának építését kell befejezni, a lesuli szárnyvonallal együtt, hogy ezáltal a 
vasúttal elérhető 33 000 m3 gömbfát, amelyet a teljes fuvaroshiány miatt nem lehetett 
a tutaj rakpartra levontatni, ennélfogva az nem lesz letutaj ózható, a tutajozási kiesés 
pótlására legalább azt le lehessen szállítani.

Ezzel egy időben sürgősen meg kell építeni a Hoverlaközi hidat, mert amíg a Ti
sza bal partján vezetett vasút át nem ju t a jobb partra, addig a vasútépítésnek sem
mi hasznát nem vehetik, mert fő  cél a jobb parton levő, nagy kiterjedésű vágásérett 
állományok feltárása és kitermelésének lehetővé tétele. A tervezett vasszerkezetű híd 
előreláthatólag időben nem fog  elkészülni, a hidat azonban meg kell építeni, ezért 
ideiglenes pótlásként fahidat kell építeni.

Ezt követően a szárnyvonalak kiépítése a legsürgősebb, mert enélkül a mellékvöl
gyek faanyagának leszállítását nem lehet biztosítani. Ezért minden erőt a Sóskás-völ- 
gyi szárnyvonalnak legalább a Sztokoveci-gátig történő kiépítésére kell 
összpontosítani.78

A helyszíni szemle megállapításait -  feltehetően az építésvezető és a kivitelező 
számára emlékeztetőül -  jegyzőkönyvben rögzítették. A jegyzőkönyvből és a kidol
gozott munkaprogramból a munka folytatását illetően semmi kétség, csak elhatáro
zottság tükröződött, pedig Katapán Ottó erdőigazgatónak 1944. április 5-én, 6 héttel 
a helyszíni szemle előtt, Molcsány Gábor miniszteri osztályfőnökhöz, az erdészet ak
kori főnökéhez, írott helyzetjelentése, és az erdőigazgatóság területén fokozódó par
tizánveszély is komoly aggodalomra adhatott volna okot.

Katapán Ottó április 5-i levelében az akkori helyzetet a következőképpen jelle
mezte: „Amióta a magyar és újabban a német katonaság itt felvonult, s amióta ugyan
csak magyar és német, szétvert, kötelékeiktől elszakadt csapatrészek visszavonuló
ban vannak, az erdőigazgatóságnak jóformán minden munkája, úgy a termelés, mint 
a szállításnál leállt.

A honvédség rengeteg embert -  a mi alkalmazottainkat is -  behívott, s úgyszól
ván az összes igákat (ökrösöket is) igénybe vette, s a mai napig sem adta vissza, sőt 
egymás után hívják be az erdőhivatalok üzemi fogatait is. Összes telefonvonalainkra
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rákapcsolt a katonaság, s mi, a hivatalok is, beszélni vagy egyáltalán nem, vagy csak 
éppen akkor tudunk, ha ezt a katonaság lehetővé teszi. Ez azonban a legritkább eset.

A munka tehát leállt, s az érintkezés a mi részünkről a hivatalok felé, a hivatalok 
kifelé, a fogatoknak eddig részbeni, a telefonoknak teljes igénybevétele folytán, szin
te lehetetlen. A MA V egyetlen vagont sem ad semilyen célra, a megrakott vagonok 
hetek óta állanak az állomásokon. ”79

A valós helyzet ismeretében tehát nemigen lehetett remény még arra sem, hogy a 
munkát egyáltalán folytatni lehet, még kevésbé arra, hogy a rögzített munkaprogra
mot meg lehessen valósítani.

Emellett közvetlen aggodalomra adhatott volna okot a május 25-i helyszínelés 
előtt egy héttel, május 17-én történt eset is, amikor a helyszínelés közvetlen közelé
ben, a Lolin völgyében a vágásterületre igyekvő főerdőőr két fel fegyverzett ember
rel találkozott, s azokat igazolásra szólította fel, és miközben a vele levő munkással 
együtt az egyik embert motozták, a másik fegyveres rálőtt a főerdőőrre, és azt súlyo
san megsebesítette. A fegyveresek a lövés után elmenekültek. A sérültet kórházba 
szállították. Az előző napon Hoverlaközben -  ugyancsak a május 25-i helyszínelés 
helyén -  a csendőrök fogtak el két partizánt. Kétségtelen tény, hogy az egész terület 
tele volt velük. Őrséget kértek, de azért a munkát állandó veszély kísérte.80

Mindezek ellenére a megfeszített, jól szervezett munka és akarat eredményeként 
az 1944. július 19-én lefolytatott műtanrendőri bejárás során a fehértiszai erdei vas
út 123/220 szelvények közötti 9,7 km hosszú, Hoverlaközig terjedő III. szakaszára 
is, s így összességében 22 km hosszú szakaszra megadták az üzemelési engedélyt.81 
A helyszíni szemle során kidolgozott programban tárgyalt szárnyvonalakról a 
műtanrendőri bejárás során nem esett szó, de az alapvető jelentőségűnek ítélt 
Hoverlaközi híd megépítése -  feltehetően -  szintén megvalósult.

A Jalinka-(Kaszó-) völgyi erdei vasút építésének előkészítését az 
erdőigazgatóság, az 1940-ben megfogalmazott célkitűzésnek megfelelően, 1941-ben 
megkezdte. A vasút nyomvonalára több variánst is kidolgoztak, és 1941. augusztus 
14-én az erdőigazgatóság által legkedvezőbbnek tartott variánst jóváhagyás végett 
benyújtották az FM-hez. A javasolt nyomvonalat az alábbiakkal támasztották alá:

-  A nyomvonalat ábrázoló térképen megjelölt helyen alagutat kell építeni, mert 
ezzel a pálya hossza 4,5 km-rel rövidül.

-  A lonkai vasútállomáshoz kell csatlakozni, mert így nem lenne ellenemelkedő, 
tehát olcsóbb lenne a szállítás.

-  Ezzel a vonalvezetéssel legkisebb költséggel lesz megoldható a területkisajátítás, 
mert ha másutt vezetnék a vonalat, az jóval drágább lenne.

-  Egyetlen hátránya a javasolt vonalvezetésnek a Tisza-híd, de másik variánsnál, 
a Szopurka-völgy áthidalására is 35-40 m hosszú hidat kellene építeni.82

A vasút megépítését és az erdőigazgatóság által javasolt vonalvezetést Papp Lász
ló m. kir. főerdőtanácsos, a fehértiszai erdei vasút építésvezetője által készített, 1942.
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május 2-án keltezett szakvéleménnyel is alátámasztották. Ezek alapján az 
erdőigazgatóság 1941.évi beruházási költségelőirányzatában a vasút első 15 km-es 
szakaszához az összes al- és felépítményi anyag beszerzésére 480 000 P-t, a vasút
építésnél szükséges kavicsoló és egyéb járművek beszerzésére 20 000 P-t már szere
peltettek is.

A rendelkezésre álló levéltári iratok szerint az erdőigazgatóság által előkészített 
dokumentációnak 1941 augusztusában az FM-hez történt felterjesztése ellenére a 
vasútépítés ügyében még 1942 folyamán sem történt döntés. Ezért az 
erdőigazgatóság vezetője 1943. január 4-én rövid beadvánnyal fordult az FM-hez, 
melyben szóvá tette, hogy a Jalinka-völgyi vasútépítés ügyében semmi rendelkezést 
nem kapott, de rövid úton arról értesült, hogy ez ügyben az erdészeti főosztály és 
Klotild Vegyiművek között tárgyalások folynak.83

E beadványra válaszolva, az FM 1943. január 28-án véleményezés végett az 
erdőigazgatóságnak megküldte Klotild Rt.-nek a Jalinka-völgyi vasútépítésre vonat
kozó ajánlatát. A Klotild Rt. kapcsolata a Jalinka-völgyi vasútépítéssel még a cseh
szlovák uralom alatti időkből származott, mert a rahói erdőigazgatóság gyertyánligeti 
erdőhivatala már akkor évente 120 000 űm3 tűzifát szállított a vállalat nagybocskói 
falepárló üzemének. A csehek alatt az volt a gyakorlat, hogy az erdei vasúton beér
kezett és a vagonokról ledobált tűzifát az Rt. munkásai sarangolták, s az átadás és el
számolás űm3-ben történt. A vállalat munkásai azonban igyekeztek minél sűrűbb 
sarangokat rakni, mert ez volt munkaadójuk érdeke, az erdőigazgatóság azonban er
re ráfizetett. Ezt a problémát csak vasúti mérleg beépítésével lehetett volna megolda
ni, s ekkor, ezzel kapcsolatban merült fel a Jalinka-völgyi erdei vasút megépítése és 
annak keretében a vasúti mérleg beépítése. így került napirendre a Jalinka-völgyi er
dei vasút építése, és így kapcsolódott ehhez a Klotild Rt. -  A vállalatnak a vasútépí
tésre vonatkozó ajánlata a következő volt:

„Klotild Rt. nagybocskói üzemében évente 120 000 űm3 tűzifát szenítenek el. Ezt 
a mennyiséget minden nehézség nélkül biztosítani lehetne, ha a csak részben feltárt 
Kaszó- (Jalinka-)völgyben levő erdőterületet feltárnák. Ehhez azonban iparvasút épí
tésére lenne szükség. A vállalat kidolgozta az erre vonatkozó terveket:

-  A vonal hossza 35 km hosszú lenne, építési költsége 2 millió P-t tenne ki. A 
mozdonynak és egyéb gördülőanyagnak az értékét 500 000 P-re lehet becsülni.

-  A vállalat az építéshez szükséges felépítményi és gördülőanyagokon kívül az 
építési költséget és az építés kivitelezését is vállalná, s ezek költségeit 
megelőlegezné.

-  A megelőlegezett összeg törlesztését, kamataival együtt, a vállalat úgy képze
li, hogy az erdőkincstár évente 600 kh vágásterületet kitermelésre átad a vál
lalatnak, s ezen kitermelt összes tűzifát 1,20 P/űm3, és az összes szerfát 5,0 
P/m3 áron átengedi a vállalatnak mindaddig, amíg a vasútépítés teljes költsége 
kamataival együtt le nem törlesztődik. A törlesztés befejezése után 3 évvel a 
vállalat a vasutat az erdőkincstár tulajdonába adja.”84
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Az erdőigazgatóság Klotild Rt.-nek az FM által véleményezésre megküldött aján
latára már 1943. február 13-án a következő választ küldte az FM-nek:

„Tiszteletteljelenti az erdőigazgatóság, hogy Klotild Rt. ajánlatát mai formájá
ban elfogadhatatlannak tartja.

A Jalinka-völgyi összes kincstári erdők kiterjedése 7707 kh, amelyből 3769 kh az 
V. korosztályba tartozik. E vágható korú állományok kihasználását 20 évre tervezve, 
az évi vágásterület mintegy 190 kh-t tenne ki, de még ez esetben is a III. és IV kor
osztályok aránytalansága miatt a kihasználásban 20 év eltelte után nagy visszaesés 
következnék be. Tekintettel az állományok igen koros voltára, az erdőigazgatóság 
mégis a 20 éves kihasználás mellett döntene, annál is inkább, mert a vasút megépí
tésével lehetségessé váló gyérítések pótolnák részben a kiesést, másrészt az 
erdőigazgatóság kerületét egy gazdasági egységnek tekintve más helyen levő megta
karítások pénzügyileg is biztosítanák az egyensúlyt. Évi 600 kh vágásról azonban szó 
sem lehet, még kevésbé arról, hogy azt ajánlattevő termelje ki.

A fenti elgondolás szerint kh-anként 200 m3-es fatömeggel számolva, az évi faho
zam 3(S 000 m3-t tenne ki, melyből 20 % = 8000 m3 szerfa és 80 % = 32 000 m3-  40 
ezer űm3 tűzifa kerülhetne ki. Ez a mennyiség az építő Klotild Rt. részére az építő ja 
vára lenne átadandó.

A megépített vasút, s a mai bérek és árak mellett 1 űm3 tűzifa kerüköltsége 
Nagybocskó telepen 11 P, a szerfáé 30 P-t tenne ki. A tűzifa mai átadási ára 16 P/m3, 
a szerfáé (80 % bükköt és 20 % egyéb lombfát feltételezve) 55 P/m3, amelyből levon
va a kerüköltséget, a tűzifánál 5 P, a szerfánál 25 P haszon mutatkozik, ami beszo
rozva a kitermelt mennyiséggel 400 000 P évi törlesztési összeget adna. Ha a vasút 
építése és felszerelése ténylegesen 2 500 000 P, akkor a pénzügyi egyensúly fenntar
tása érdekében a fenti haszonból csak évi 250 000 P lenne 10 éven át törlesztendő, 
ugyancsak 10 évre biztosítani lehetne a cég számára évi 120 000 űm3 tűzifa kiadását 
azzal, hogy a Jalinka-völgyben termelt 40 000 űm3-en kívül szükséges mennyiséget 
más vágásokból kellene szállítani.

A vasút megépítését a mérnöki személyzethiány mellett csak vállalkozó útján le
hetne bitosítani. A sín és gördülő anyagot a cégnek kellene szolgáltatnia.

Ez lenne az az alap, amelyen az erdőigazgatóság a tárgyalások felvételét javasol
ni tudná, és amely mellett véleménye szerint a cég is megtalálhatja azt a tisztességes 
hasznot és előnyt, amelyet a maga számára megkívánhat. ,vo

Miután az erdőigazgatóságnak erre az érvelésére és javaslatára hónapokon ke
resztül válasz nem érkezett, az erdőigazgatóság ennek hiányát 1943. június 15-én kelt 
levélben ismét szóvá tette, és tájékoztatást kért az üggyel kapcsolatban. Az FM erdé
szeti főosztálya június 25-én kelt levélben közölte, hogy Klotild Rt.-vel a Jalinka- 
völgyi vasútépítésre vonatkozólag a tárgyalások megszakadtak.86

Ezt követően az erdőigazgatóság 1943. augusztus 30-án jelentette az erdészeti 
főosztálynak, hogy véleménye szerint most már, elsősorban az 1941-ben kitűzött 
nyomvonal alapján, a vasútépítés teljes tervdokumentációját kellene elkészíteni,
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hogy állást lehessen foglalni az építési munkálatok esetleges vállalatba adása iránt. 
Mérnöki személyzethiány miatt azonban az erdőigazgatóság javaslata az, hogy a ter
vezési munkát is vállalatba adják. Felhatalmazást és eligazítást kért, hogy e tekintet
ben vállalkozókkal egyáltalán tárgyalhasson, és milyen díjazás alapján.87

Ezzel sajnos a Jalinka-völgyi erdei vasútépítés tanulságos történetét befejezettnek 
kell tekinteni, mert az erdőigazgatóság 1943. augusztus 30-i levelét követően az ügy 
folytatására vonatkozólag semmi irat nem volt fellelhető. Az erdőigazgatóság lelki- 
ismeretes, nagy munkát fektetett a vasútépítés előkészítésébe. Sajnos mégsem lehet 
tudni, hogy a vasút tervezési munkáit vállalatba adták-e, s az építkezés egyáltalán 
elkezdődött-e, vagy az egész munka kárbaveszett. Miután 1943 október végén még 
arról sem történt döntés, hogy a 35 km hosszúra tervezett vasút tervdokumentációjá
nak elkészítését vállalatba adják-e, vagy sem, nem lehet valószínű, hogy a vasút -  az 
akkori nehéz körülmények közepette -  1944-ben megépült volna. Ezt azért sem le
het valószínűnek tekinteni, mert az erdőigazgatóság ezt a munkát 1943/44. évi költ
ségvetésében tárgyalt beruházások között már nem is szerepeltette.

1943 júliusában sürgős szükségesség formájában a Fekete-Tisza-völgyi erdei vas
út építése is felvetődött. 1943. június 7-8-án óriási szévihar következtében a Fekete- 
Tisza völgyében mintegy 100 000 m3-es széldöntés következett be. Ezenkívül -  már 
az előző években is észlelt, összesen 4410 hektár kiterjedésű szúkárosítás következ
tében is, mintegy 1 800 000 m3 fatömeget kellett volna mielőbb kitermelni. Ekkor a 
széldöntött és szúkárosított fatömeg együttes kitermelését 10 évre ütemezték, így 
évenként 180 -  200 000 m3 fatömeget kellett volna kitermelni és elszállítani. Ekkora 
fatömeget vízi úton azonban még a legkedvezőbb körülményeket feltételezve sem le
hetett volna leszállítani. A feladat sürgős megoldása mindenképpen erdei vasút épí
tését tette szükségessé.88

A vasútépítés a szúkárosítással összefüggésben már a rahói erdőigazgatóság 
ismertetőjében is felmerült. Ennek realizálása érdekében azonban 3 éven át nem tör
tént intézkedés. A problémák és feladatok halmozódása miatt aztán az erdészeti 
főosztály utasítására a vasút nyomjelzési munkálatai 1943 július elején 
megkezdődtek. Intézkedés történt az irányban is, hogy a Kőrösmező állomásról kiin
duló vasút kiviteli terveinek elkészítésébe a MÁV osztálymérnöksége is kapcsolód
jék be, sőt a várhatóan kisajátításra kerülő területekkel kapcsolatban is kezdjék meg 
a tárgyalásokat.

Sajnos, ezzel a Fekete-Tisza-völgyi erdei vasút története is befejeződött. Az épí
tés költségszükséglete ugyanis már az erdőigazgatóság 1943/44. évi költségveté
sében sem szerepelt. Lehet, hogy a nagytömegű faanyag kitermelése olyan nagy mér
tékű munkaerő-koncentrációt tett volna szükségessé, hogy azt nem lehetett megolda
ni, s emiatt a vasút építése sem valósulhatott meg.

1943 októberében az erdőigazgatóság még Visóvölgy és Petrovabisztra között 
MÁV iparvágány és rakodó építését is kezdeményezte, a rónaszéki erdőhivatal 
Rumkuli védkerületében 490 hektár bükk, luc- és jegenyefenyő összetételű, vágás
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érett állományból kitermelendő 6000 m3, és a készleten levő 2000 m3, összesen 8000 
m3 faanyag kiszállítása érdekében. Az erdőigazgatóság összehasonlító gazdasági szá
mítása szerint ennek a faanyagnak a 4,5 km-re levő Visóvölgy vasútállomásra lófo
gatú fuvarral való szállítása m3-enként 8,50 P-be, összesen 68 000 P-be került volna. 
Ezzel szemben a rakodó iparvágány építési költsége -  a MÁV-tól bérbe veendő fel- 
építményi anyag értékével együtt -  52 000 P-ből megoldható lenne. A vasútépítés 
költsége tehát már az első évben megtérülne, azonkívül a kincstár számára 16 000 P 
megtakarítás is jelentkeznék. A költségmegtakarításnál sokkal fontosabb előnye 
azonban a vasútépítésnek a szállítás gyorsasága és annak akadálymentes lebonyolí
tása, mert a katonai behívások miatt a fuvaroshiány következtében a faanyag leszál
lítása súlyos nehézségbe ütköznék.

A rakodóvágány megépítése a Ménesül alatti bükk véderdőben esedékes fahasz
nálatot is lehetővé tenné, mert ott a kitermelés gazdaságosan csak az iparvágány se
gítségével lenne megoldható, mivel a tűzifa lófogatú fuvarral való kiszállítás költsé
gét semmiképpen nem bírná el. Az ott kitermelendő, mintegy 3000 m3 fatömeg a 
jövőben jelentősen emelkedni is fog, mivel a tervezett visóvölgyi gát építése miatt a 
Rumkuli védkerület nagy részén az állományt ki kell termelni. Ez is a vasút megépí
tését támasztja alá.89

Az FM a vasútépítés költségvetését, 31 019 P összeggel, 1943. december 14-én 
jóváhagyta, tervdokumentációját egyidejűleg megküldte a KKM-hez, s a KKM a 
közigazgatási bejárást 1944. január 29-ére kitűzte. Az építés megtörténtéről, annak 
befejezéséről, üzembehelyezéséről és leszámolásáról ugyan információ nem áll ren
delkezésre, de joggal feltételezhető, hogy az 1944.január 29-ére kitűzött közigazga
tási bejárás és az építési engedély megadása után a mintegy 4,5 km hosszú vasút épí
tése 1944 szeptemberéig megvalósult.

Összegezve: Arahói, illetve máramarosszigeti erdőigazgatóság kerületében többirá
nyú kezdeményezés és nagy erőfeszítés történt az erdeivasút-hálózat fejlesztése érde
kében. A rendkívül nehéz körülmények, és főként a háborús helyzet következtében eze
ket csak kis részben tudta megvalósítani. A Fehér-Tisza-völgyi és a Visóvölgy- 
Petrovabisztrai vasút megépítésének eredményeként erdeivasút-hálózatának vonalhos
sza -  a visszacsatoláskor átvett 161,4 km-hez képest -  csak 26,5 km-rel nőtt. Ennek kö
vetkeztében az erdőigazgatóság faanyagszállítási feladatainak megoldásában az erdei 
vasutak szerepe alig nőtt, a vízi szállításnak még 1944-ben is döntő szerepe volt.

A három kárpátaljai erdőigazgatóság erdei vasútvonal hálózata az 1940. évi álla
pothoz képest összességében 69,78 km-rel nőtt. A visszacsatoláskor átvett, 52 év alatt 
kiépült erdeivasút-hálózat teljes hossza 453,9 km volt. A visszacsatolást megelőző 
időszakban tehát évi átlagban 8,73 km, a visszacsatolás után rendelkezésre állott 
négy és fél év alatt viszont -  végig háborús körülmények között(!) -  évi átlagban 
15,51 km, vagyis 77,7 %-kal több erdei vasút épült, mint az előző 52 év alatt. Ez két
ségtelenül nagyszerű eredménynek és teljesítménynek számít!

Az erdei vasútak felszereltségére, egyedi forgalmi teljesítményére vonatkozólag
-  a Taracvölgyi Erdei Vasút kivételével -  sajnos adatok nem állnak rendelkezésre.
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Ezért ezekkel részletesen nem tudunk foglalkozni. Hézagpótlóként még négy érde
kes vasúti balesetről számolunk be:

A malomréti vasútüzem 1944. január 25-én délelőtt azt az utasítást kapta az 
erdőigazgatóság központjától, hogy két nap alatt, január 27-én egy 50 vagonból álló 
MÁV szerelvényt tűzifával terheljen meg és indítson útnak. Ezt megelőzően, január 
26-án még 10 vagon tűzifát is útba kellett indítaniuk. Sürgős intézkedésre volt szük
ség. 26-án reggel Malomréten egy 18 kocsiból álló szerelvényt állítottak össze. Az
zal felmentek Patakófaluig, ott a hosszú szerelvényt kettéválasztották, és a két sze
relvényt két mozdony vitte fel Patakújfaluig. Ott a 7. sz. mozdony vezetője azt az uta
sítást kapta, hogy ott rakassa meg 9 kocsiját, azokkal menjen le Patakófalura, ott vár
ja meg, amíg a 3. sz. géppel az üres szerelvény felérkezik Malomrétről. A 3.sz. moz
dony vezetője pedig -  szintén Patakújfalun -  azt az utasítást kapta, hogy menjen le 
Patakófalura, vegye fel az ott megrakott 9 kocsit. Azokat vigye le Malomrétre, ott 
gyorsan ürítsék ki azokat, és az üres szerelvénnyel menjen vissza Patakófalura. Ott a 
kocsikat ismét rakják meg, várja meg a Patakújfaluból jövő másik, rakott szerel
vényt, és együtt induljanak vissza Malomrétre. Mivel az utasítás szerint semmitől 
nem kellett tartania, mert a 7.sz. mozdony vezetőjének őt Patakófalun kellett meg
várnia, Malomrétről nyugodtan visszaindult Patakófaluba. A határhegyi kanyarban 
azonban hirtelen maga előtt látta a másik szerelvényt. Annak a kanyar előtti 
figyelmeztető jelzését nem, csak a „Húzd meg a féket!” jelzést hallotta, de akkor már 
nem tudott megállni, az összeütközés elkerülhetetlen volt. A két szerelvény a vasút 
18. és 19. szelvénye közötti, határhegyi kanyarban 1944. január 26-án 18 óra 10 perc
kor összeütközött. A gépek kisebb sérülést szenvedtek, emberéletben nem esett kár, 
csak a 7.sz.mozdony fűtője szenvedett zúzódást a mellén.90

A következő eset a Turjavölgyi Állami Erdei Vasúton történt: 1944. május 20-án 
délután 17 óra 15 perckor Matyóka Antal 38 éves gépész, aki a vasútüzem motoros 
pályakocsiját javította meg, a pályakocsi kipróbálása végett a perecsenyi állomás for
galmi rendezőjétől engedélyt kért, hogy a nyílt pályára kimehessen. Az engedélyt 
megkapta, s a pályakocsival a perecsenyi blokkháztól egy másik gépész és saját fia 
kíséretében, Turjaremetén és Turjapaszikán át Poroskőre ment. Onnan telefonon je
lentette Perecsenybe, hogy ott marad, amíg a motor le nem hűl. Poroskőn 
Matyókának egy ottani ismerőse bort vitt nekik, amit ők ketten meg is ittak. A bor el
fogyasztása után kb. egy órával engedélyt kért Perecsenytől, hogy visszaindulhasson 
Poroskőről. Visszafelé Turjaremetén kb. 20 percig időztek, aztán engedélyt kért és 
kapott, hogy indulhat Perecsenybe. A perecsenyi forgalmi rendező azonban figyel
meztette, hogy vigyázzon, mert a perecsenyi vasútállomás és Turjaremete között, a 
nyílt pályán egy vonat vesztegel. Elindultak, de amikor az Ung hídján átmentek, a 
hídtól kb. 900 méterre meglátták az ott veszteglő mozdonyt. Matyókának már nem 
volt ideje, hogy lefékezzen. A kísérő gépésznek és Matyóka fiának még sikerült le
ugrani a pályakocsiról, Matyóka egyedül maradt. A pályán veszteglő mozdony 20 óra 
45 perckor érkezett a perecsenyi állomásra megrakott kocsikkal. Ott tolatott, hogy be 
tudjon fordulni a fatelepre. Tolatás közben vette észre, hogy egy motoros pályakocsi
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nagy sebességgel közeledik feléje. Az beleszaladt a mozdonyba, az pedig a pályako
csit kidobta a szántóföldre, a benne ülővel együtt. Az ismerősök eszméletlen állapot
ban találtak rá Matyókára. Sérülése életveszélyes volt. A próbaútra engedély nélkül 
utasokat vitt magával, szolgálat közben szeszes italt fogyasztott, ittas állapotban, 
késő este, világítás nélkül, a megengedettnél nagyobb sebességgel vezette a pályako
csit, a balesetet maga okozta.91

A vaséri erdei vasúton két súlyos baleset is történt. Az egyik esetben 1942. febru
ár 7-én reggel 3 tehervonat indult Felsővisóról. Rendeltetési helyükre érkezve hozzá
fogtak a kocsik felterheléséhez. A rakodás befejezése után az első tehervonat vissza
indult FelsőVisóra. Ez a 10+420 szelvénynél beleszaladt az időközben lezúdult lavi
nába, s az ütközés következtében a rönkös kocsik és a rajtuk levő szálfák összetor
lódtak. A kocsin levő fékező nem tudott leugrani a kocsiról, a havas rönkön megcsú
szott, a rönkök közé szorult és életveszélyes sérülést szenvedett. A lavina oly nagy 
tömegű volt (annak közepén 4 méter vastag hó borította a síneket), hogy a vonat nem 
tudta áttörni, bennragadt.

A másik baleset Felsövisón, a 17.-19. szelvények között 1942. november 26-án 17 
óra 45 perckor történt. A vonat a felsővisói fűrésztelepről tolatott kifelé 4 rakott és 1 
üres kocsival a MÁV állomásra, hogy ott a rakott kocsikat leadja. A fűrésztelepet el
hagyva, mivel 3 útátjáró következett, a mozdonyvezető sípolt, hogy jelezzen. Az első 
kocsin szolgálatot teljesítő fékező, amikor a harmadik átjáróhoz érkeztek, észrevet
te, hogy két katona átszalad a vonat előtt. Ezeket még a másik oldalon is látta, azt 
azonban nem vette észre, hogy a bal oldalon még hárman voltak, a jobb oldalon pe
dig már csak ketten futottak tovább. Amikor az állomáson leadták a kocsikat, akkor 
érkezett oda egy őrmester. Tőle tudták meg, hogy a harmadik katonát elütötték, s az 
a vonat alatt maradt. A vonat közelségét bizonyára nem vette figyelembe, ő is át akart 
szaladni, de a fagyos talajon elcsúszott,és a vonat elgázolta. Jobb lábán az alsó láb
szárát a vonat levágta, bal lábán pedig a térdét zúzta össze. A balesetet a sérült figyel
metlensége okozta.92

A kárpátaljai erdei vasutak és vasúti balesetek története után még az erdélyi or
szágrész erdei vasútjainak, a görgényvölgyi és a komandói erdei vasút félszabadulás 
utáni történetéről, és Székelyföld súlyos faanyagszállítási problémájának megoldásá
ról is be kell számolnunk.

A görgényvölgyi erdei vasúton az erdélyi országrész visszacsatolása után -  a le
véltári iratok tanúsága szerint -  hálózatfejlesztés már nem volt, a forgalom azonban 
annyira megnövekedett, hogy azt a vasút -  a marosvásárhelyi erdőigazgatóság jelen
tése szerint -  saját, szakképzetlen személyzetével nem tudta ellátni. Ezért az 1944. 
év elején az erdőigazgatóság a minisztérium segítségét kérte. Az erdészeti főosztály 
1944. február 28-án kisegítésként a Taracvölgyi Erdei Vasút (TEV) négy forgalmis
táját kirendelte Görgényszegre, onnan pedig két kezelőt a TEV forgalmistáinak pót
lásaként Királymezőre rendelt ki.93 A TEV forgalmisták azonban két hónap elteltével
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jelentették a minisztériumnak, hogy családjuktól több száz kilométer távolságban 
nem tudnak dolgozni, ezért visszarendelésüket kérték. Az erdészeti főosztály kéré
süknek eleget tett: Április 15-én táviratilag visszarendelték őket Királymezőre, on
nan pedig a görgényszegi két kezelőt küldték vissza Görgényszegre.94 -  Hogy ezek 
után, az utolsó félévben, az erdei vasút megnövekedett forgalmát hogy tudták ellát
ni, arról a levéltári krónika nem adott hírt.

A komandói erdei vasútról a felszabadulás utáni időszakból két eset története ma
radt fenn. Az egyik a Csík vármegye részére kiutalt tűzifának a komandói iparvas- 
úton történő leszállításával kapcsolatos furcsa történet, a másik pedig a vasútüzem 
felszámolásának hosszadalmas története. Két egymástól teljesen függetlennek tűnő, 
a valóságban azonban szorosan egybekapcsolódó esemény.

A komandói erdei vasút visszacsatolás előtti történetéből tudjuk, hogy az a 
Groedel család tulajdonában és az Erdélyi Erdőipar Rt. kezelésében volt. A kovásznai 
erdőhivatal komandói védkerületében kitermelt faanyagot kezdettől fogva, a felsza
badulás óta, a komandói erdei vasúton szállították le Kovásznára. Ennek fejében a 
marosvásárhelyi erdőigazgatóság szerződésileg megállapított szállítási díjat fizetett 
az Erdőipar Rt.-nek. 1943. október 1-jén kelt levélben az Erdőipar Rt. budapesti kép
viselete a szállítási díjat felemelte. Október 4-étől kezdve a faanyag szállításért pla
tónként 100 P-t kellett fizetni, azonkívül minden egyes plató szállítmányért 1 űm3 tű
zifát kellett önköltségi áron átadni az Rt.-nek.

Október 28-án az erdőigazgatóság -  különös hangsúllyal az Erdélyi Erdőipartól 
átvett és a kovásznai erdőhivatal kezelésébe adott erdő és vagyontárgyak kezelésére 
hivatkozva -  jelentette a minisztériumnak, hogy az Erdőipar Rt. október 18-án kelt le
vélben értesítette a kovásznai erdőhivatalt, hogy a vasúti forgalmat Komandóról 
Kovásznára október 26-án kénytelen leállítani, mert a vasúti személyzetet tovább 
nem tudja tartani. Az erdőigazgatóság e jelentésben beszámolt arról is, hogy a 
kovásznai erdőhivatal területén még 11 000 űm3 bükk és 800 űm3 fenyő tűzifa, vala
mint 500 m3 fenyő gömbfa van kitermelve, részben erdőn, tő mellett, részben köze
lítés alatt. A faanyag szállítása az iparvasúton 24 km távolságon bonyolódik le, 
melyből -  a jelentés szerint -  19,5 km vasútvonal és a sikló az Erdőipar kezelésében 
van. Ezért a vasúti forgalom leállítása esetén az erdőigazgatóság nem tud eleget ten
ni a katonaság, a hadi üzemek, és egyéb hátrálékos megrendelésekkel kapcsolatos 
szállítási kötelezettségének. Emellett a fuvarosok részéről várható munkabeszüntetés 
miatt veszélyeztetve lesz a faanyagnak az erdőből való kiközelítése is.95

E jelentés alapján az erdészeti főosztály utasította az erdőigazgatóságot, kérdezze meg 
az Erdőipar Rt.-t, mennyiért lenne hajlandó a szállítást tovább folytatni, és kíséreljen meg 
vele valamely elfogadható díjtételben megállapodni. A megállapodás -  a jelek szerint -  
létrejött, mert a vasúti forgalmat október 26-án nem állították le, a szállítás egyelőre to
vább folytatódott. November 9-től kezdve azonban az Erdőipar Rt. a kincstári szállításo
kat az erdőkincstár tulajdonában levő mozdonyokkal és gördülőanyaggal bonyolította le, 
ezenkívül magánszállításokat is végzett, pedig akkor már felszámolás alatt állt.

MÓL K -184-1944-A/4-236 581.
MÓL K -184-1943-A /4-136 499.
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Közbenső történetként ide kívánkozik Csík vármegye alispánjának 1943 novem
berében a marosvásárhelyi erdőigazgatósághoz intézett távirati megkeresése, mely
ben a kovásznai erdőhivatal felhatalmazását kérte, hogy az onnan Csík vármegye ré
szére kiutalt tűzifát a komandói erdei vasúton Kovásznára leszállítsák, mert azt csak 
onnan lehet a székely körvasúton Csíkszeredára szállítani. Kérését azzal indokolta, 
hogy a kovásznai erdőhivatal a szállítást csak az igazgatóság erre vonatkozó felha
talmazása esetén vállalta.

Az alispán megkeresésére az erdőhivatal felügyeleti tisztje, Buzetzky Ernő 
erdőtanácsos, aki akkor már ismerte az Erdőipar Rt. válságos helyzetét és a vasúti 
forgalom leállítására vonatkozó kényszerű szándékát, 1944. január 31 -én a kovásznai 
erdőhivatalnak a következő utasítást adta:96

„Csík vármegye alispánjának távirati megkeresése alapján felhatalmazom, hogy 
a Csík vármegye részére kiutalt tűzifát a komandói erdei iparvasút állami tulajdon
ba átmenő szakaszán a szabályszerűen felszámítható költségek előzetes megtérítése 
ellenében, a kincstári szállítások veszélyeztetése nélkül, mindaddig foganatosítsa, 
amíg a szóbanlevő szakaszon az erdei vasútüzem működik, vagy amíg a szállítási en
gedélyt az erdőigazgatóság vissza nem vonja.

A történet -  a kovásznai erdőhivatal elutasító magatartása miatt első olvasatra 
úgy tűnhet, hogy az a Háromszék és Csík vármegye közötti ellentétnek tulajdonítha
tó, mivel Kovászna Háromszék vármegyében van. A felügyeleti tiszt utasításából 
azonban kitűnik, hogy a probléma az Erdőipar Rt. akkor már zavaros helyzetével és 
kiszámíthatatlan magatartásával függött össze.

Ezt követően, 1944. április 20-án a marosvásárhelyi erdőigazgatóság jelentette a mi
nisztériumnak, hogy a szállítási díj felülvizsgálata és az erdőkincstár tulajdonában levő 
vonóerő és gördülőanyag felhasználásával lebonyolított szállításokkal összefüggő jogos 
kincstári követelés megbeszélése céljából -  az 1943. november 9-én kiküldött 
ingatlanértékelő, központi felszámoló bizottság útján -  az Erdőipar Rt.-vel egyeztető tár
gyalást kezdeményezett. Erre azonban nem kerülhetett sor, mert a megkeresésre a felszá
moló bizottság nem válaszolt. Az erdőigazgatóság azt is bejelentette, hogy az erdőn még 
mintegy 4000 űm3 bükk és 1800 űm3 fenyő tűzifa vár elszállításra, melynek az iparvasút 
mellé való leközelítése munkás- és fuvaroshiány miatt szünetel. A jelentés befejezéseként 
az erdőigazgató kifejtette azt a véleményét, hogy a Komandó-Kovászna iparvasuton 
történő faanyagszállítások csak akkor lennének lebonyolíthatók, ha a vasutat akár a hon
védelmi-, akár a kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium venné át.97

Feltehetően időközben kiderült, hogy a vasút tulajdonosa, a Groedel család, a zsi
dótörvény hatálya alá esik, ezért az erdészeti főosztály az erdőigazgatóság április 20- 
án kelt jelentésére a következő rájegyzést tette: „Minthogy a vasút tulajdonosa a zsi
dótörvény miatt jelenleg már nem intézheti a vasút ügyeit, és a vasútüzem további vi
telére jelenleg folynak a tárgyalások, 1944. szeptember 30-ig irattárba tehető.

A marosvásárhelyi erdőigazgatóság által korábban kezdeményezett egyeztető tár
gyalás ugyan nem valósult meg, de a Csíkszeredái erdőfelügyelőség vezetőjének

MÓL K-541/I. csomó, 741/1944 Marosvásárhelyi eig.
MÓL K -l84-1944-A/4-237 639.
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meghívására 1944. április 20-án létrejött megbeszélésen az Erdőipar Rt. cégvezetője, 
Gallotsik Vilmos közlése alapján a kovásznai erdőfelügyelőségi kirendeltségen Szőts 
Ernő a Csíkszeredái erdőfelügyelőség, és Spanyol Béla a kovásznai 
erdőfelügyelőségi kirendeltség vezetőjének jelenlétében jegyzőkönyvben rögzítették 
az Erdőipar Rt.-nek az iparvasút forgalmának beszüntetésével kapcsolatos indokait, 
a következők szerint:

a/Az Erdélyi Erdőipar Rt., felszámolás alatt levő cég, csak 1943. november 19-ig 
vállalta a vasúti forgalom fenntartását.

b/ Az iparvasúton szállított faanyag oly kevés, hogy a szállítási díjban befolyó ösz- 
szeg a vasút fenntartását nem fedezi.

d  Az Erdőipar Rt. saját faanyaggal nem rendelkezik, így a vasút fenntartásához 
érdeke nem fűződik.

d/A vágányaljak (talpfák) mintegy 25 %-ban annyira korhadtak, hogy legalább 8000 
db lecserélése vált szükségessé, mert enélkiil az üzemi balesetek nem kerülhetők el.

e/ A felszámolás befejezése előtt álló cég a karban- és fenntartásra szükséges ösz- 
szeggel nem rendelkezik.

f7 Az Erdőipar Rt.-nek a javításhoz szükséges műhely, anyag és személyzet nem áll 
rendelkezésére.

Ezt követően az Erdőipar Rt. május 23-án kelt levélben a kelet-magyarországi 
hadműveleti terület kormánybiztosától az iparvasút tulajdonjogi helyzetének tisztá
zását kérte. A kormánybiztos május 27-i levelében a következőket közölte:

A Kovásznáról kiinduló iparvasút Térrétig kb. 5800 m hosszban Kovászna-Térrét 
helyi érdekű vasút cím alatt áll forgalomban, és ez a magyar államé. A vezetéssel az 
Erdélyi Erdőipar Rt. van még egyelőre megbízva. A kovásznai telepen levő vonal
szárnyak az Erdőiparé.

A Térréttől Komandóig a Baszka-patak hídjáig a vonal a siklóval együtt kb.13 
500 m az Erdélyi Erdőiparé volt, jelenleg azonban a KKM jóváhagyásával ifj.br. 
Apor Péter és félesége, továbbá Szotyori Nagy Imréné, Pál Andor és dr. Czakó József 
tulajdonát képezi adásvételi szerződés alapján.

A Baszka hídjától Komandón át egészen a mai román demarkációs vonalig kb. 11 
km a m. kir. erdőkincstár tulajdonát képezi.

Az ügy befejezéseként a honvédelmi miniszter 54.034/eln. 18.-1944. számú, 1944. 
augusztus 22-én kelt rendeletével értesítette

I. a Kovászna-Térrét-i HÉV Vasút Rt.-t, hogy a Háromszék vármegyében levő, tu
lajdonát képező Kovászna-Térrét-i helyi érdekű keskeny vágányú 5800 vágány fm 
hosszúságú vasúti vonalrészt,

II. ifi. báró Apor Pétert és birtokostársait, hogy a Háromszék vármegyei Térrét- 
Baszka patak közötti keskeny vágányú helyi érdekű vasútnak a tulajdonukban levő 
részét, melynek hossza 12 800 vágány fm,

III. az Erdélyi Erdőipar Rt. felszámolás alatt álló, kovásznai bejegyzett céget, 
hogy a Háromszék vármegyei Kovászna-Komandó keskeny nyomtávú helyi érdekű 
vasútnak a Baszka patak hídjától Komandó község vasútállomásáig terjedő kb. 300 
vágány fm hosszúságú, tulajdonát képező szakaszát a honvédelemről szóló 1939:11 
te. 101.§-ának (1) és (2) bekezdése alapján, ugyanezen törvény 124.§-ában biztosí
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tott jogánál fogva honvédelmi célból ideiglenes használatra honvédelmi dologi szol
gáltatás gyanánt személyzetével, valamint berendezési tárgyaival, felszerelésével és 
gördülőanyagával együtt igénybe veszi.™

A HM tehát a vasutat 1944. augusztus 22-én teljes egészében igénybe vette. Az 
erdei vasúton a honvédségi, és a faanyagszállítás is, a honvédség irányításával még 
néhány hétig, a terület kiürítéséig folytatódott, de ezzel a komandói erdei vasút 1938- 
1944-ig terjedő időszakának története véget ért.

Székelyföld súlyos faanyagszállítási problémáját illetően emlékezetes, hogy a má
sodik bécsi döntés szerencsétlen határkijelölése következtében Székelyföldnek Er
dély nyugati részével és az anyaországgal megszakadt minden közlekedési kapcsola
ta és szállítási lehetősége. Ez akkor nemcsak a faanyagszállítás terén, hanem minden 
vonatkozásban súlyos problémát okozott. Székelyföldet mindenképpen, minél előbb 
be kellett kapcsolni az ország vérkeringésébe.

Erre akkor legegyszerűbb és leggyorsabb megoldásként kínálkozott a Beszterce- 
Bethlen-Dés-i fővonalhoz csatlakozó Marosludas-Bethlen-i mellékvonal Szászlekence-i ál
lomásának keskeny nyomközű vasúttal a Parajd-Marosvásárhely-Mezőbánd-i, ugyancsak 
keskeny nyomtávai vasútvonal, Kolozsnauvida-i végállomásával történő összekötése. Az 
így létrejött kisvasút csatlako
zott a székely körvasút maros
vásárhelyi állomásához, így a 
Szászlekence-Kolozsnagyida-i 
16,2 km hosszú, 760 mm nyom- 
közű vasútvonal megépítése ré
vén megvalósulhatott Székely
földnek az anyaországgal való 
vasúti összeköttetése. A vasút 
építését a honvédség 1940. ok
tóber 1 -jén kezdte meg. A vona
lon három nagyobb hidat is kel
lett építeni, de a munkát decem
ber 13-án be is fejezték, és de
cember 15-én átadták a forga
lomnak. Megindult a székely 
átrakóforgalom.99

Ez idő tájt, 1941. január 
elején már az erdőgazda
ságban is országos problémát 
okozott az az ellentmondás, 
amely a fenyő bányafában, 
papírfában, fenyő fűrészáru

98 MÓL K.-184-1944-A/4-242 180. (A komandói teljes iratcsomó).
99 Magyar Vasúttörténet 1915-1944. V. kötet, 138-139. oldal. Főszerkesztő: Dr. Kovács László. Mesterprint Kft., 

1997. Bp.

Szászlekence és Kolozsnagyida összekötése Székelyföldet 
elsőként kapcsolta be a vasúti forgalomba. 
Forrás: Magyar Vasúttörténet V. kötet.
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bán jelentkező országos hiány mellett a Székelyföldön kitermelt, s ott tárolt nagy men
nyiségű, de az országba át nem szállítható fenyőanyag között fennállt. Akkor ennek 
feloldására is egyetlen lehetőségként kí-nálkozott a Székelyföldön kitermelt faanyag
nak a székely körvasúton Marosvásárhelyre való leszállítása, és onnan a székely átra
kóforgalom keretében a Szászleken-ce-Kolozsnagyida-i kisvasúinak afanyag szállítá
sára való igénybe vétele.A keskeny nyomtávú vasút teljesítőképessége az akkori ada
tok szerint havi 12 000 tonna faanyag szállítását tette lehetővé. Ez a Székelyföldön tá
rolt mennyiség teljes átszállítását ugyan nem, de minőség-romlásának jelentős csök
kentését tette lehetővé. A sürgős szükségben gyors, de végleges megoldást nem 
jelentett.100

Nyilvánvaló volt, hogy a Szászlekence-Kolozsnagyida-i vasútvonal megépítése -  
az átrakás, a keskeny nyomtáv és az alacsony teljesítőképesség miatt -  csak átmene
ti, részleges megoldásnak volt tekinthető. Székelyföld elszigeteltségének megszünte
tése és a székelyföldi faanyag hasznosítása érdekében is, mindenképpen szükséges
sé vált a Szamos völgyében haladó Kolozsvár-Dés-Beszterce és a Maros völgyében 
haladó Marosvásárhely-Csíkszereda-Sepsiszentgyörgy fővonalak Szeretfalva és 
Déda állomásai közötti összekötő fővonal mielőbbi megépítése.

Erre vonatkozólag a kormány már 1940 szeptemberében döntést hozott. A tervek 
készítésénél azonban nagy nehézséget okozott, hogy a területről nem voltak 
megfelelő térképek. A munka gyorsítása érdekében a felvételek -  a hazai térképezés

történetében először -  légi 
úton készültek el. Az építést 
megnehezítette, hogy a vas
útvonal egy részét hegyes- 
völgyes területen, más részét 
csúszós mezőségi agyagtala
jon kellett építeni. Emiatt he
lyenként 20 m-nél magasabb 
töltéseket, bevágásokat, na
gyon sok műtárgyat, hidat, 
alagutat, a vízelvezetés érde
kében pedig nagykiterjedésű 
szivárgóhálózatot, burkolt 
árkokat kellett építeni. A 
munkát megnehezítette, 
hogy a vasútépítés területén 
nem volt úthálózat, ezért az 
anyagszállítás lehetővé téte
le érdekében a vasútépítést 
útépítéssel kellett kezdeni.

Az úthálózat építése 1940 
őszén kezdődött. A vasútépí

100 MÓL K -184-1941 -3-40 508.
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A Szeretetfalva-Déda-i vasútvonal megépítése Székelyföld 
számára végleges megoldást jelentett.

Forrás: Magyar Vasúttörténet V. kötet
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tést 1941 áprilisában kezdték meg. 2,9 millió m3 földet kellett kiemelni és elszállítani, két 
(496 és 930 m hoszszú) alagutat, 240 db különféle műtárgyat, többek között 4 db 50-70 
m-es völgyhidat, 10 db 12-35 m nyílású acélhidat, 20 db 1-10 m nyílású boltozott hidat 
kellett építeni. A munkán 70 mérnök, 27 ezer állandó munkás, köztük 3600 szakmun
kás, 8500 kubikus dolgozott. 1942 novemberében, két év alatt, a munka befejeződött, 
meg lehetett nyitni a forgalmat. A Szeretfalvától Dédáig terjedő vasútvonal hossza 48 
km, a legkisebb ívsugár 350 m, a legnagyobb emelkedő 12 %o volt. A vasutat 1942. de
cember 5-én ünnepélyes keretek között nyitották meg. Ezzel megszűnt Székelyföld el
szigeteltsége, elhárultak az akadályok a székelyföldi erdők faanyagának hasznosítása út- 
jából is, és befejeződött az erdei termékek vasúti szállításának 1938-1944. évi időszaki 
története.101

A vízi szállítás akkori történetéről még 
röviden. Két módja volt: az úsztatás és a tu
tajozás. Úsztatni csak rövid fenyő választé
kokat lehetett. A tűzifa és papírfadarabokat 
általában beledobálták a bővizű patakba vagy 
folyóba és lejjebb, vasúti rakodó közelében 
levő helyen, terelőcsatornával vagy gerebbel 
kifogták a vízből.

Tutajozással hosszú választékokat, 
felteherként tűzifát és papírfát is szállítottak. A 
20-25 méter hosszú szálfákat vékonyabb vé
gükkel egymás mellé rakva, 3-3,5 méter széles 
táblát képeztek, és vékonyabb végükön szoro
san összekötötték. A szálfák vastagabb végén 
lyukat fúrtak, azokba a hosszú 
mogyoróvesszőből készült gúzst belehelyez
ték, és ott erős ékkel, a szálfákat laza állásban A raho1 gcieb- Foto' Halasz 
rögzítették. Egy-egy tutajba általá
ban 30 m3 fát kötöttek be. A kész tu
tajt vízre eresztve, elől-hátul 5-6 
méter hoszszú rúddal 3-3 tutaj os 
kormányozta. így naponta, 8-12 óra 
alatt 90-115 km-t tudtak megtenni.

Vízen csak annyi fát lehet szál
lítani, úsztatni vagy tutajozni, 
amennyi víz rendelkezésre áll. A 
vízmennyiség, a csapadék eloszlá
sa következtében a leszállítandó 
famennyiség 2/3-át a tavaszi, 1/3- 
át a nyári és őszi hónapokban le- Rahói kipartoló (rakodó) csatorna. Fotó: Halász

Id. a 99. jegyzetet. 139-144. oldal.
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hetett szállítani. A megfelelő víz- 
mennyiséget úsztatáshoz kisebb 
vízfogókkal, tutajozáshoz nagy, 
60-70 méter hosszú, általában 
kőszekrényes duzzasztógátakkal 
kellett biztosítani.

Kárpátaljára vonatkozó több
évtizedes adatsorok elemzése 
alapján Palotay István megállapí
totta, hogy 900-1400 mm évi csa
padék tekinthető olyan határérték
nek, amelynél a tutajozás és az 
úsztatás zavartalanul lehetséges. A 
túl sok és a túl kevés víz egyaránt 
hátrányos a vízi szállításra, mind
egyik csökkenti a tutajozás és az 

úsztatás teljesítőképességét. A túl sok víz, egy-egy felhőszakadás, a nagy esésű he
gyi patakokat, folyókat úgy megduzzasztja, hogy műtárgyakat, hidakat képes elpusz
títani, s lehetetlenné válik a vízi szállítás. Ha a nagy víz állandósul, megakasztja a tu
tajozást, mert nem lehet tutajt indítani. Az áradás tutajtorlódást okozhat, a tutajok 
megrongálódnak, a berendezések elpusztulnak, és hallatlan kár keletkezik. A nagy 
víz megakasztja az úsztatást is, mert a kisebb terhelésre méretezett gercbekct nem le
het kitenni az átszakadás veszélyének.

Ha túl kevés a víz, akkor a gátak 2-3-szor annyi idő alatt telnek meg, mint köze
pes vízállásnál, ezért ha rendes körülmények között 2-3 naponként lehet tutajt indí
tani, kevés víz esetén csak hetenként, esetleg csak 10 naponként. A tutajozáshoz gát
vízre, és a patakban, folyóban 
megfelelő mennyiségű alapvízre 
van szükség. Hiába bőséges a gát
víz, ha az alapvíz kevés. Ilyenkor 
ugyanis már a tutaj indításakor 
problémák jelentkeznek, a meder 
kavics- és kőágya a már mozgó tu
taj alját súrolja, köszörüli, egyúttal 
fékezi is. Ennek következtében a 
tutajok egymást feltartóztatják, és 
össze is torlódhatnak.

A tapasztalat szerint a csapa
dékeloszlás háromévenként pozi
tív, vagy negatív szélsőséget mu
tat, túl sok, vagy túl kevés VÍZ vár- Tutajosok Rahonal a Tiszán.
ható. Ebből következőleg minden Foto‘ Kassay
harmadik évben számolni kell a vízi szállítás teljesítőképességének csökkenésével,
amely a termelés csökkentését is szükségessé teszi, mert a kitermelt faanyagot nem

Hovcrlai duzzasztógát 1942 júliusában. 
Fotó: Halász
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lehet leszállítani. Önmagában ez a tény in
dokolta már évtizedekkel korábban a vízi 
szállításnak mind inkább erdei vasutakkal 
való helyettesítését.102

Az 1940-1944. közötti időszakban Kár
pátalján tutajozás a bustyaházai erdő
igazgatóságnál már csak a Talaboron, a 
rahói erdőigazgatóság kerületében a Feke
te- és a Fehér-Tiszán, kisebb mennyiségben 
a Vaséren is volt. A Talabor völgyében ki
termelt fenyő szálfák tutajba kötve 
Bustyaházára, a Vasér völgyében kitermel
tek ugyanúgy, Felsővisóra, a Fekete- és a 
Fehér- Tisza völgyében kitermeltek pedig 
Nagybocskóra kerültek, ott a tutajokat át
kötötték és továbbtutaj ózták le egészen 
Szegedig. A Fekete- és a Fehér-Tisza völ
gyében kitermelt tűzifa és papírfa kizárólag 
úsztatva a rahói faraktárgondnokság telepé
re, egy része a nagybocskói fatelepre ke
rült. Ott a gerebnél kifogták, a tűzifát egy 
ideig szikkasztották, a papírfát fehérre kér- 
gezték, majd a tűzifával együtt MÁV vago-

A Talaboron a szlobodai, rosztokai, fujoveci és az ozerai, a Fekete-Tiszán az 
apsineci, az 1944-ben épült dozsinai, valamint a kozmjescseki és a lazescsinai, a Fe
hér-Tiszán a hoverlai, a Vaséren pedig az 1889-ben épült makerlói vízgyűjtőgát szol
gáltatta a tutajozáshoz és úsztatáshoz szükséges gátvizet. Az 1942-43-ban tervezett 
feketetiszai és fehértiszai erdeivasút-építések ezeknek a meglehetősen költséges kar
bantartást igénylő gátaknak a kiváltását célozták. A háborús helyzet miatt azonban 
ezek sajnos nem valósulhattak meg. Érdekességként ezzel ellentétes tendencia érvé
nyesült a Fekete-Tisza völgyében: ott ugyanis 1918-ban Kőrösmezőtől a Dozsina- 
patak völgyében 28 km hosszú erdei vasút építését tevezték, az akkor nem valósult 
meg, de 1944-ben helyette megépült a dozsinai gát, amelynek gátvízét csak egyszer 
tudták tutajozásra használni.103

Értékesítés, forgalmazás
Az erdőgazdálkodásnak ebben, a fatermelést, erdőművelést és szállítást követő 

negyedik fázisában -  a háborús gazdálkodás velejárójaként -  mindinkább korlátozó 
tendencia érvényesült.

Palotay István: Tutajozási és úsztatási tanulságok. Erdészeti Lapok. 1943. 370-373. oldal.
Pankotai Gábor: Erdészek Máramaroson, 52. 60., 89. oldal., Kiadó: Zalai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság, 
Nagykanizsa, 1992.

Rahói faraktár: A csatornából kiszedett papírfát 
kergezik.

Fotó: Halász

nokban az ország belsejébe szállították.
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Ez a folyamat -  a visszacsatolt országrészek vonatkozásában is -  már 1938-ban, 
a 7150/1938.M.E.sz.rendelettel kezdődött, amellyel az 1938/39. évi termelési idény
ben és azt követő években minden fakészletre (szerfára, tűzifára, faszénre és cserké
regre) vonatkozólag -  ha a készlet mennyisége szerfánál az 5 m3-t, tűzifa esetében a 
10 űm3-t, faszén és cserkéreg esetében az 50 q-t elérte vagy meghaladta -  a FM er
dészeti főosztályához történő, a készletváltozásra is kiterjedő havonkénti bejelentési 
kötelezettséget írtak elő.

Ez a rendelet csak az ellenőrzés lehetőségét biztosította, de beavatkozásra még 
nem adott lehetőséget. Még az 1940. január 18-án hatályba lépett 100/1940.M.E.sz. 
rendelet is lényegében csak a havonkénti készletbejelentési kötelezettséget enyhítette 
negyedévire. Ezeket azonban 1940-ben további öt rendelet követte, melyek végül a fa 
anyagforgalom nagy részének teljesen behatárolt központi irányításához vezettek.

1940 közepén az FM a téli tűzifaellátás biztonsága érdekében előterjesztést nyúj
tott be a minisztertanácshoz. Ebben bejelentette, hogy a Felvidék egy részének és 
Kárpátaljának visszacsatolása révén a 1,5 millió kat.holddal megnagyobbodott or
szág tűzifaszükséglete nem túl szigorú tél esetén 250 000 normál kocsirakományra 
tehető, ami a hazai erdőgazdaságokban -  rendes gazdasági viszonyok és az erdők 
megfelelő feltárása esetén -  ki is termelhető. Ezt követően a szükséges intézkedés in
dokolása céljából részletesen taglalta az előző két fűtési idényben a tűzifaellátás te
rén kialakult és a következő idényben várható helyzetet. Eszerint:

-  Az 1938/39. évi idényben kereken 250 000 kocsirakomány tűzifát termeltek 
ki, ezenkívül az előző idényben visszamaradt, valamint a külföldről behozott 
tűzifából mintegy 15 000 kocsirakomány is rendelkezésre állott. Hogy a 265 
ezer kocsirakomány tűzifa mellett az elmúlt fűtési idényben mégis nehéz hely
zet következett be, az a tűzifaárnak csak 1939. december 1-jén történt megál
lapítása miatt keletkezett bizonytalanságon kívül egyrészt annak tulajdonítha
tó, hogy a decemberben bekövetkezett nagymérvű szénhiány miatt a tűzifa fel- 
használása erősen fokozódott, másrészt a vasúti szállítási nehézségek a rendel
kezésre álló készletek idejében való leszállítását is lehetetlenné tették.

-  Az 1939/40. évi idényben a rendkívüli időjárás okozta termelési nehézségek 
dacára ugyancsak mintegy 250 000 kocsirakomány tűzifát termeltek ki. Mi
vel azonban a külföldi tűzifa behozatala nehézségbe ütközött, s az elmúlt 
fűtési idény végén a friss termelésű tűzifa egy részét is felhasználták, a 
következő 1940/41. évi fűtési idényben tűzifahiánnyal kellett számolni. A 
bajokat teljesen megszüntetni már nem lehetett, de az ellátás biztonsága és 
a meglévő készletek megfelelő elosztása érdekében a földmívelésügyi mi
niszter az 1940. július 31-én aláírt előterjesztésben a tűzifa zár alá helyezé
sét javasolta.104

Ennek alapján az 1940. augusztus 10-én hatályba lépett 5780/1940.M.E.sz.rendelettel 
a bejelentési kötelezettség alá vont faanyagok közül a tűzifakészleteket hatósági zár alá 
vették. Ezzel már -  egyelőre csak tűzifában -  a forgalom jelentős korlátozása valósult 
meg. A zár alá helyezett tűzifakészletből ugyanis
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-  a fatermelő saját házi szükségletét és alkalmazottainak természetbeni javadal
mazását, valamint

-  a helyi és környékbeli fogyasztók szükségletét szabadon fedezhette,
-  az ezeken felül rendelkezésre álló készlettel azonban már nem rendelkezett, az 

a földmívelésügyi miniszter engedélye, vagy rendelkezése alapján a közellátás 
biztosítására szolgált.

A házi szükségletek fedezésére és az alkalmazottak javadalmazására felhasznál
ható tűzifa mennyiségét az előző 5 év alatt évente átlagosan felhasznált, az FM-nek 
előzetesen bejelentett és nyilvántartásba vett mennyiségben rögzítették. Helyi és kör
nyékbeli fogyasztás céljára az előző 5 év alatt évente kiszolgáltatott, az FM által szin
tén nyilvántartásba vett mennyiségnek csak 50 %-át engedték kiszolgáltatni, ezt a 
szükségletet is elsősorban alárendelt tűzifaválasztékkal kellett kielégíteni.

A saját szükségleten, az alkalmazottak javadalmazásán és a helyi szükséglet így 
meghatározott kielégítésén felül rendelkezésre álló tartalékkészletnek 60 %-át a 
földmívelésügyi miniszter tételes engedélye és szállítási igazolványa alapján forga
lomba lehetett hozni, 40 %-át pedig a miniszter által kiadott rendelkezésben megje
lölt törvényhatóság (község,város) lakosságának ellátására, a törvényhatóság által 
megjelölt kereskedőnek kellett eladni.

A tartalékkészlet 60 %-ának forgalomba hozatalára -  a forgalomba hozandó tétel 
mennyiségének és címzettjének megjelölésével -  a földmívelésügyi miniszter enge
délyét kellett kérni, és 1940. szeptember 1-je, majd szeptember 15-e után tűzifát csak 
a FM által kiadott szállítási engedéllyel lehetett forgalomba hozni. (Elképesztő bü
rokráciával terhelt szabadság!)

Aki a zár alá helyezett tűzifakészletét, vagy annak egy részét a zár alá vételt 
megelőzően eladta, de még nem szállította le, az az erre vonatkozó kötlevél bemuta
tása esetén augusztus 31-ig, majd a 181.900/1940.F.M.sz. rendelettel meghosszabbí
tott, szeptember 15-i határidőig az FM külön engedélye nélkül tehetett eleget szállí
tási kötelezettségének.

A tűzifa forgalmazásában résztvevő kereskedőket a kereskedelem és közlekedés- 
ügyi miniszter jelölte ki. Kijelölését azonban -  főleg kincstári tűzifa forgalmazására
-  csak bejegyzett cég kérhette. A kérelemhez azonban az alábbi dokumentumokat 
kellett csatolni:

-  Iparigazolvényt, hiteles cégkivonatot és címpéldányt.
-  A helyhatóság (kerületi elöljáróság) igazolását arról, hogy a cégnek az adott 

helységben a közvetlen fogyasztók számára árusító tűzifatelepe van.
-  Saját nyilatkozatot arról, hogy a kincstári tűzifa megvásárlásának engedélye

zése esetén a tűzifaszállítmányt milyen címre és mely vasútállomásra kéri.
-  Végül csatolni kellett azokat a dokumentumokat, amelyek igazolták, hogy a kérel

mező az 1939:1V.tc. és annak végrehajtására kiadott rendelet szerint nem zsidó.105
Számomra ez volt a második eset, amikor a zsidótörvénnyel találkoztam. Az első 

esetben, amikor a Kárpátaljára való kinevezéssel kapcsolatban nagyszülőkig bezáró
lag be kellett mutatnunk az összes anyakönyvi kivonatunkat, akkor ez még semilyen
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hatással nem volt rám, mert tudtam, hogy ez ügyben nem vagyok érintett. A tűzifa
kereskedők kijelölése kapcsán azonban már éreztem, hogy itt emberi sorsokról, sú
lyos megkülönböztető korlátozásról, kizárásról van szó.

Visszatérve a tűzifa forgalmazásához, a zár alá helyezést követően az ellátás terén 
még 1943-ban is jelentkeztek problémák. Ezért az 1941. április 26-án hatályba lépett 
2000/1940.M.E.sz. rendelet többek között lehetővé tette, hogy abban az esetben, ha 
a tűzifának a termelés helyéről való kiszállításához szükséges fogatok nem állnak 
rendelkezésre, akkor honvédségi szolgáltatást lehet igénybe venni. Ugyanakkor ez a 
rendelet előírta,hogy a fatermelők készletjelentéseit az erdőigazgatóságok és 
erdőfelügyelőségek rendszeresen ellenőrizzék, és a mulasztók ellen erdőrendészeti át
hágás címén eljárást kezdeményezzenek.

A visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen tapasztalt problémák enyhítése ér
dekében a 187.700/1940.F.M.sz. rendelettel a bejelentési kötelezettséget erre az or
szágrészre vonatkozólag az 1940/41. évi termelési idénnyel kezdődően, és azt követő 
termelési idényekre írták elő azzal, hogy a tűzifakészleteket nem az FM-hez, hanem 
a megfelelő jogkörrel felruházott kolozsvári erdőigazgatósághoz kell bejelenteni. 
Ezenkívül e rendelet a keleti és erdélyi országrészen belül lehetővé tette a rendelke
zésre álló tűzifakészletek kötöttség nélküli forgalomba hozatalát.

A 44.000/1941.FM.sz rendelettel ugyancsak a Székelyföldön tapasztalt gondok
ra, ellátási problémákra való tekintettel Háromszék, Csík, Udvarhely és Maros-Torda 
vármegyék területére vonatkozólag a tűzifa zár alá vételével kapcsolatos rendelkezé
seket hatályon kívül helyezték.

Az erdélyi részekre és Székelyföldre vonatkozó könnyítések után a 
4020/1943.M.E.sz. rendelet viszont a súlyossá vált ellátási zavarok miatt a kereske
delmi és közlekedésügyi minisztert felhatalmazta, hogy az ellátás zavartalanságának 
biztosítása érdekében bármely fuvarozási vállalat által szállított tűzifakészletet, vagy 
annak egy részét a címzett által történő átvétel előtt igénybe vegye.

A tűzifaellátással kapcsolatos problémák után a történet másik, új szakaszát jelen
tette az 1940. október 11-én megjelent 7300/1940.M.E.sz.rendelet, mellyel a bejelen
tési kötelezettség alá vont faanyagok közül -  a tűzifán kívül -  minden fenyő szerja- 
választék-készletet is hatósági zár alá vettek, és a zár alá helyezett készletek minden 
változását, felhasználását és forgalombahozatalát az iparügyi miniszternek a 

földmívelésügyi miniszterrel egyetértésben kiadott engedélyéhez kötötték.
Ezt az intézkedést elsősorban a bányafa-, és általában a fenyőgömbfa-ellátás terén 

bekövetkezett hiány tette szükségessé. A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. 1941 októberi 
közlése szerint: „A hazai szénbányászat bányfaellátása az utóbbi években mind na
gyobb nehézségbe ütközik. A legutóbbi időben pedig a bányászat faellátása a legkomo
lyabb veszélyben forog. Á fa importja szűk keretek közé szorult, miután a környező álla
mokból a behozatali nehézségek rendkívül megcsappantak. Szlovákiából csak szénex
portunk mértékében importálhatunk bányafát, az ország tüzelőellátása pedig nem enge
di meg, hogy a mainál nagyobb szénkivitel történjék, így Szlovákiából behozatal nem le
hetséges, a mai faimport pedig távolról sem fedezi a bányqfahiányt ” 106
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Már a rendelet megjelenése előtt, a készletbejelentési kötelezettség elrendelését 
követően, fűrészüzem-tulajdonosok serege árasztotta el az FM erdészeti főosztályát 
fenyő-rönk kiutalására, vagy fenyőgömbfa-kontingens megállapítására vonatkozó 
kérelmekkel. Mások a rendelet megjelenését követően a kincstári fenyőrönk szétosz
tásánál vevőként való jelentkezésüknek előjegyzésbe vételét kérték. Volt, aki bérbe 
vett egy fűrészüzemet, és ahhoz kért fenyőrönk-kiutalást. 1941-ben szintén egy fű
részüzem-tulajdonos jelentkezett azzal, hogy az előző évben a fenyőgömbfa elosztá
sakor 4000 m3-t kapott, de akkor még csak egy keretfűrésze volt, azóta kapacitását a 
második keretfűrész beépítésével növelte, ezért kontingensének 10 000 m3-re való 
növelését kérte. 1942-ben már erdélyi fűrészesek is jelentkeztek. Egy Varga Ferenc 
nevű iparos Nagyilva-Felső vasútállomás területén a MÁV-tól bérelt 50 000 m3 ka
pacitású üzeméhez kért rönkkiutalást.107

A kérelmek nagy részét az erdészeti főosztály azzal válaszolta meg, hogy a beje
lentett igényt előjegyzésbe vették. 1943-ban azonban volt olyan fakereskedő is, aki 
fűrészüzemet akart építeni, és ahhoz kért fenyőrönk kiutalást.108 Ezt és az ehhez ha
sonló kérelmeket elutasították. A honvédség részéről 1943-ban honvédelmi érdekre 
hivatkozva 2000 m3 fenyő fűrészáru szükséglet fedezése céljából 6000 m3 fenyőrönk 
kiutalását kérték. Az FM az igényt 2000 m3 fenyő fűrészáruval elégítette ki.

A fenyő szerfa választékokat zár alá helyező rendelet végrehajtásaként már a kár
pátaljai erdőigazgatóságok 1940. évi összes fenyőgömbfa (rönk, műhasáb, papírfa, 
vezetékoszlop, bányafa) készletét a földmívelésügyi és az iparügyi miniszter részvé
telével tartott miniszteri értekezleten osztották el, felhasználási célok, illetve felhasz
nálók szerint.109 Sajnos a miniszteri értekezlet jegyzőkönyvét nem őrizték meg, ezért 
csak következtetni lehet arra, hogy a felosztás előzetes felmérés, illetve az igénylők 
előjegyzésbe vétele alapján történt.

Elsőként az állami szükségleteket, a kincstári fűrészüzemek, a kincstári és honvé
delmi építkezések szükségleteit és egyéb közszükségleteket elégítettek ki, s csak az 
ezek után fennmaradt mennyiséget osztották fel az igénylő magánfűrészesek, 
fakereskedők és egyéb felhasználók (papírgyárak, bányaüzemek stb) között, azok té
teles cégmegjelelölésével.

Ez utóbbi csoportnál már a felosztási jegyzék külső megjelenési formája, a kiuta
lásban részesített csoportok megnevezése is különös hangsúlyt helyezett az 
1939:1V.te.-re, vagyis az első zsidótörvényre, mert a kárpátaljai fűrészeken, a szövet
kezeteken és az egyéb igénylőkön kívül -  hangsúlyosan -  csak „keresztény” fűrészek 
igényét elégítették ki. A kivételezettek kedvező megkülönböztetése feltehetően arra 
vezethető vissza, hogy az igénylő kárpátaljai fűrészüzem-tulajdonosokat, a szövetke
zeteket és az „egyéb igénylők” címszó alatt felsoroltakat az erdőigazgatóságok is
merték, és róluk tudták, hogy keresztények. A „nem tiszta keresztények” pedig talán 
azért részesültek kedvező elbánásban, mert azokkal a kincstári fűrészüzemek kapa
citásának kiegészítése céljából kedvező bérfűrészelési megállapodást lehetett kötni.

MÓL K-184-1942-B/2-87 627
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Mértékegység: m3
Kincstári fenyő gömbfa 1940. évi felosztása

Felosztási cél Ungvár Bustyaháza Rahó Összes
Állami szükséglet
Kincstári fűrészek 31000 36800 43400 111200

Kincstári építkezések — 4400 8100 12500

Helyi szükséglet — 3000 7305 10305

MÁV _ _ _ _ _ _ 20000 20000

Tikos község építkezéseihez _ _ _ _ _ _ 1 100 1 100

Mátészalkai jóléti alap — 1000 — 1000

Királymezői laktanyához — 3000 _ _ _ 3000

Terebesfejérpataki laktanyához - - - — 350 350

Lazescsinai laktanyához — — 1650 1650

Csendőrlaktanyák építéséhez — 1150 1 150 2300

Erődítési munkákhoz 7260 2400 2850 12510

Aknaszlatinai sóbányáknak - - - — 150 150

Árvízkárosultaknak — — 1 1500 1 1500

Együtt 38260 51750 99555 189565

Magánfűrészek és kereskedők
Kárpátaljai fűrésztulajdonosok — - 6000 4500 10500

Kárpátaljai fűrészbérlők _ _ _ 1 1500 23000 34500

Szövetkezetek _ _ _ 3000 17500 20500

Tiszamenti keresztény fűrészek _ _ _ 7000 26000 33000

Budapesti keresztény fűrészek — 1500 4000 5500

Dunamenti keresztény fűrészek — — 3000 3000

Nem tiszta keresztény fűrészek - - - _ _ _ 1 1000 1 1000

Egyéb igények _ _ _ — 1 100 1 100

Együtt _ _ _ 29000 90100 119100

Összes felosztás 38260 80750 189655 308665

Kincstári fenyő gömbfa felosztása évenként

Megnevezés 1940 1941 1942 1943
Összes felosztás, m3
Ungvár 38260 23000 80500 28000
Bustyaháza 80750 94650 79000 77000
Rahó - Máramarossziget 189655 323470 241000 300000
Nagybánya — 80 2370 —

Marosvásárhely _ _ _ 12000 35800 61000
Összesen 308665 441120 438670 466000
Kincstári fűrészeknek, m3
Ungvár 31000 23000 79300 28000
Bustyaháza 36800 15000 46500 52000
Rahó - Máramarossziget 43400 68000 70000 125000
Nagybánya — 1250 —

Marosvásárhely — 10400 35000 61000
Összesen 111200 116400 232050 266000
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A fenyőgömbfa felosztás az 1940. évihez hasonlóan 1943-ig, sőt feltehetően
1944-ig bezárólag minden évben elkészült. 1941-től kezdve már a két erdélyi üzemi 
igazgatóság, a nagybányai és a marosvásárhelyi erdőigazgatóság készleteivel és 
szükségleteivel is számoltak.

Előző táblázataink elemzése alapján felmerül a kérdés, hogy a miniszteri értekez
leten vajon milyen gömbfakészleteket osztottak fel? Valamely időszak zárókészleté
re, vagy a tervezett fatermelés mennyisége alapján a termelési idény végére várható 
készletre támaszkodtak? Sajnos a kárpátaljai erdőigazgatóságok sem a felosztható 
fenyő gömbfa készletükről, sem a miniszteri értekezleten a készlet felosztására vo
natkozó döntés teljesítéséről nem számoltak be, vagy a beszámolókat nem őrizték 
meg. A nagybányai és a marosvásárhelyi erdőigazgatóság 1940/41. és 1941/42. évi, 
ezzel kapcsolatos beszámolói azonban szerencsére fennmaradtak, s ezek adatainak a 
központi felosztás évenkénti adatait tartalmazó, az előző oldalon levő második táb
lával történő összehasonlítása érdekes következtetésekre ad alkalmat.110

Az összehasonlítás alapján úgy tűnik, hogy a két erdélyi üzemi erdőigazgatóság a 
fenyőgömbfa (rönk) felosztása során külön elbánásban részesült. A központi elosztás 
során ugyanis mindkét erdőigazgatóságnál lényegesen kisebb felosztható mennyi
séggel számoltak, mint az erdőigazgatóságok tényleges 1940/41. évi termelése, illet
ve 1941/42. évi termelési előirányzata volt. A nagybányai erdőigazgatóság 1940/41. 
évi összes fenyő rönk termelése például -  az erdőigazgatóság helyzetjelentése szerint
-  3551 m3, 1941/42. évi termelési előirányzata 6322 m3 volt. Ezzel szemben a köz
ponti felosztás Nagybánya esetében 1941-ben csak 80 m3-rel, 1942-ben pedig 2370 
m3 felosztható mennyiséggel számolt. Még feltűnőbb a helyzet Marosvásárhely ese
tében. Ott az 1940. évi termelés 92 665 m3, az 1942. évi termelési előirányzat 65 883 
m3 volt. A központi felosztás viszont itt 1941-ben csak 12 000 m3-rel, 1942-ben pe
dig 35 800 m3-rel számolt.

Különösnek tűnik a mérleg másik, a felosztási oldal adatainak összehasonlítása is. 
A központi felosztás évenkénti adatait tartalmazó, előző tábla szerint mindkét erdő
igazgatóságnál az összes felosztás forrásaként számításba vett mennyiség 1941- 
1943-ig évről évre nagyon kis eltéréssel megegyezik e két erdőigazgatóság kincstári 
fűrészüzemei számára kiutalt mennyiséggel. Ebből következőleg ez a két 
erdőigazgatóság az idegen fűrészek és egyéb felhasználók kiszolgálására gyakorlati
lag nem, vagy csak egészen minimális kiutalást kapott. Ez az összehasonlítás is kü
lönösen szembetűnő a marosvásárhelyi erdőigazgatóságnál.

A két erdőigazgatóság tételes beszámolójából azonban kitűnik, hogy a központi 
felosztásban számításba nem vett többletforrást mindkét erdőigazgatóság az FM év
közi, a központi felosztás utáni időben kiadott egyedi rendelkezései alapján, annak 
megfelelően értékesítette. Lehet, hogy ezt a megkülönböztetést az erdélyi országrész 
sajátos helyzete, s az igények előzetes számbavételével kapcsolatos helyi problémák 
tették szükségessé és elfogadottá.

Az általános gyakorlat szerint a földmívelügyi és az iparügyi miniszter által jóvá
hagyott központi felosztás realizálásaként az FM erdészeti főosztálya minden, kiuta

ld. a 109. jegyzetet.
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lásban részesült érdekeltet írásban, az érintett (kárpátaljai) erdőigazgatóságot rende
letben értesítette a címzett érdekelt részére kiutalt fenyő gömbfa mennyiségről. 
Egyes esetekben előfordult, hogy a címzettet második lépcsőben az Ipari Anyaghiva
tal faipari osztálya az Iparügyi Minisztérium előjegyzése alapján értesítette arról, 
hogy a részére kiutalt fenyő gömbfából milyen méretű fűrészárut termeljen és azt ki
nek számlázza és szállítsa le. Előfordult olyan eset is, hogy az Ipari Anyaghivatal fa
ipari osztálya a miniszteri értekezleten az iparügyi miniszter egyetértésével kiutalt 
gömbfát az érintett erdőigazgatóságtól másnak akarta kiutalni, mint amiben a minisz
teri értekezlet megállapodott. Ezt az FM természetesen visszautasította.

Az FM erdészeti főosztályának a kiutalásra vonatkozó rendeletei alapján az 
erdőigazgatóságok előkészítették a kiutalásra vonatkozó kötlevelet (szerződést), 
megjelölve abban a kiutalt gömbfa minőségi és méreti jellemzőit, egységárát, vala
mint az átadás helyét és várható időpontját. Az átadás feltételeként előírták a vételár 
1/6-ának az erdőigazgatóság részére történő letétbe helyezését, s az ezt igazoló fel
adóvevénynek és a kezesség-(garancia-) levélnek meghatározott határidőn belül 
történő bemutatását.111 Amennyiben a kiutalásban részesült cég e feltételeknek nem 
tett eleget, az FM a kiutalást hatályon kívül helyezte. Aki pedig a feltételeknek ele
get tett, az az erdőigazgatóság által megjelölt helyen és időben, a vételár egyidejű ki
fizetése ellenében, a kiutalt fenyőgömbfát átvehette.

Az erdőigazgatóságok által termelt tűzifakészletek forgalomba hozatala a fenyő- 
gömbfához hasonló módon történt, de ez esetben a kincstári tűzifa forgalomba hoza
talára kijelölt kereskedő részére szóló kiutalást az FM saját hatáskörben, belső ren
deletben adta ki az erdőigazgatóságoknak.

A zár alá nem vett faanyagokat, főleg lombos szerfa választékokat zárt, vagy nyílt 
írásbeli versenytárgyalás, esetenként árverés útján értékesítették. A versenytárgya
lást, vagy árverést meg kellett hirdetni. A hirdetményben közölték az értékesíteni 
szándékolt faanyag mennyiségét, fafaj, esetleg választék megjelöléssel, a faanyag ki
kiáltási árát, valamint az erdőigazgatóság házipénztárába befizetendő „bánatpénz” 
összegét, és -  versenytárgyalás esetén -  az ajánlat benyújtásának határidejét, végül a 
versenytárgyalás, illetve az ajánlatok felbontásának, illetve az árverésnek az 
időpontját és helyét.

Versenytárgyalás esetén a vevőnek vételi szándékát írásbeli ajánlat benyújtásával 
kellett bejelentenie. Az ajánlatban a kikiáltási árhoz képest vállalt százalékos többletet 
jelölték meg. Az ajánlatok elfogadása is ennek alapján történt. Az erdőigazgatóság által 
elfogadott ajánlatokat jóváhagyás, illetve odaítélés végett felterjesztették a minisztéri
umba, s a döntést ott hozták meg. Nyilvános versenytárgyalás esetén az ajánlatokat az 
ajánlattevők jelenlétében, a meghirdetett helyen és időpontban bontották fel, azokat ki
hirdették, s azok ismeretében az ajánlattevők új ajánlatot tehettek. Zárt versenytárgyalás 
esetén az ajánlattétel egyszeri volt, az ajánlatokat az erdőigazgatóság bontotta fel, s an
nak alapján tette meg az odaítélésre vonatkozó javaslatát az FM-hez. Árverés alkalmá
val az ott résztvevő cégek a helyszínen tették meg ajánlatukat, aztán egymással verse
nyezve újabb ajánlatokat tehettek. A legutolsó ajánlatot elfogadva az árverést lezárták.

MÓL K - l84-1940-3-71 145.

182



Mind a központi elosztás realizálásával kapcsolatos kötlevél, mind a versenytár
gyalási vagy árverési hirdetmény szerkesztésekor központi szerepe volt az egységár, 
illetve a kikiáltási ár megállapításának. Az 1941. év közepéig az árak még minden 
területen a piachoz igazodtak. A 8300/1939.M.E.sz. rendelet szerint „Az iparcikkek 
(beleértve a bányászat és az erdőgazdaság termékei közül minden közszükségleti cik
ket), valamint a gazdasági termények és termékek legmagasabb árának az 1939. évi 
augusztus 26. napján fennállott árakat kell tekinteni, feltéve, hogy az illetékes ható
ság annál magasabb árat nem engedélyez.

1941 közepéig tehát a kincstári fenyőgömbfa 1940. évi felosztását realizáló, és a 
kincstári tűzifa értékesítésére vonatkozó FM rendeletek végrehajtását célzó 1940.évi 
kötlevelekben az egységárat, valamint az 1940. évi árverési hirdetményekben a kiki
áltási árat az akkori piaci árakhoz kellett igazítani.

A kikiáltási árnak akkoriban történt levezetésére jó például szolgálhat a rahói 
erdőigazgatóság egyik 1940. évi versenytárgyalási iratanyaga. Eszerint először az ér
tékesítésre meghirdetett választékok piaci árát rögzítették. Ezt követően az értékesí
teni szándékolt választékoknak az adott termelési helyre és rakodóra vonatkozó ter
melési, felvételezési, közelítési, fel- és leterhelési, máglyázási és szállítási egység- 
költségek összegezésével levezették az egyes választékok „kerüköltségét” Ezt le
vonták a piaci egységárból, és ha az így adódó különbség, vagyis a „tőár” elfogadha
tó volt, akkor kikiáltási árként a piaci egységárat hirdették meg. 1941 közepéig ez a 
gyakorlat érvényesült.112

1941. június 11-én azonban megjelent a 108.900/1941.A.K.sz. rendelet, amely a 
tűzifa, majd november 20-án a belföldi fenyőszerfa legmagasabb árát szabályozó 
55.200/1941. A.K.sz.rendelet. Ezek hatályba lépését követően a tűzifa és a fenyő szer
fa értékesítésekor már e rendeletekben előírt árakból kellett kiindulni, azoknál maga
sabb árat nem lehetett érvényesíteni.

A 108.900/1941.A.K.sz. rendelet a tűzifa legmagasabb termelői leadóállomási 
árát Budapestre és a fővároshoz csatlakozó agglomerációra, budapesti fuvarparitás
ban állapította meg. Más városban vagy községben érvényesíthető árat -  a rendelet 
szerint -  úgy kellett meghatározni, hogy először a Budapestre előírt leadóállomási 
árat a fuvardíj levonásával vissza kellett vezetni feladóállomási árra, s abból az illető 
városnak a feladóállomástól való távolsága alapján számított fuvardíj hozzáadásával 
adódott az illető városra vonatkozó leadóállomási ár.

E számítási módszer alkalmazásának eredményeként az ország területén min
den más helységben, melynek tűzifaellátását biztosító feladóállomása közelebb 
volt, mint a budapesti árban számításba vett feladóállomás, a tűzifa ára -  a 
fuvardíjkülönbségtől függően -  kisebb-nagyobb mértékben alacsonyabb volt, mint 
a fővárosban. Vegyük példának Debrecent, és tételezzük fel, hogy Debrecen tűzi
faszükségletének nagy részét ugyanúgy, mint Budapest, Kárpátaljáról szerzi be. 
Ebben az esetben, miután Debrecen 221 km-re van Budapesttől, Debrecenben 221 
km-nek megfelelő fuvardíjjal olcsóbban kellett adni, és olcsóbban lehetett venni 
tűzifát, mint Budapesten.

MÓL K -l84-1941-3-72 122.
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Ennek alapján meg lehet állapítani, 
hogy a tűzifa árának budapesti fuvarpari
tásban történt rögzítése a kárpátaljai és 
erdélyi erdőigazgatóságok számára egy
értelműen hátrányos helyzetet idézett 
elő, mert ez a nagy távolság miatt sok 
esetben olyan alacsony árat eredménye
zett, amely kérdésessé tette a termelés 
végrehajtását.

A tűzifa árát szabályozó rendeletből 
adódó problémákkal az Erdészeti Lapok 
1941. évi decemberi számában megjelent, 
„Az árkérdésről” című írásában Biró Zol
tán is foglalkozott. Megállapítása szerint a 
hátrányos helyzet kialakulásában az is 
közrejátszott, hogy amíg korábban a 
távolságkülönbségből adódó hátrányt a 
Kárpátalján még jóval alacsonyabb mun
kabérek és fuvardíjak nagyrészt kiegyenlí
tették, addig a visszacsatolás óta bekövet
kezett bér- és díjemelések következtében 
ezek kiegyenlítő hatása megszűnt, s így a 
hátrányos helyzet állandósult. Biró Zoltán 
olyan árrendszer kidolgozását javasolta, 
amely a nagyobb tűzifafogyasztási gócok
ra állapítaná meg az árakat úgy, hogy az 

oda beszállító erdőgazdaságok termelési költségei a fogyasztói árakkal egyensúlyban 
legyenek. Javaslata nem valósulhatott meg, mert 1941 után újabb tűzifa-ármegállapí
tásra nem került sor. Ezért a tűzifa hatósági zár alá vételének és a forgalom központi 
irányításának fenntartása miatt az árrendszer által előidézett hátrányos helyzetet el 
kellett viselni.

Az 55.200/1941.Á.K.sz.rendelet a fenyő szerfa legmagasabb eladási árát -  a tűzi
fával ellentétben -  már helyi, illetve erdőigazgatósági körzeti fuvarparitásban hatá
rozta meg. A szállítási hátralékra azonban tűrési határidőt nem adott, ezért megjele
nésekor sok helyen problémát okozott. A rendelet alkalmazása -  miután ez a tűzifa 
árát szabályozó 108.900/1941.sz.Á.K. rendelettel ellentétben nem a koncentrált bu
dapesti, hanem, az erdőigazgatóságonkénti körzeti (kerületi) fuvarparitásra épült -, a 
kezdeti gondok kivételével, nem okozott problémát.

E rendelet négy melléklete: (1) a fenyőszerfára, (2) a fenyő vezetékoszlopra, va
lamint (3) a fenyő műhasáb, fagyapotfa és papírfára elkülönítve az erdőigaz
gatóságok, és azok kerületében levő nem állami erdőtulajdonosok (pl. Latorca Rt. 
stb.) által felszámítható, erdőigazgatósági kerületenként részletezett, valamint (4) a 
fenyőbányafára vonatkozólag a felvevő bányavállalatok szerint részletezett, bármely 
termelő által felszámítható legmagasabb árakat tartalmazta.
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kimutatás
a fenyőszerfáórt, az egyes m. kir. erdőigazgatós&gok területén vasúti (hajó) foladófillom&sokon 

és tutajbokötő, illetve tutajkifogó állomásokon felszámítható legmagasabb Arakról. (P/m3)
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A központi elosztásban tárgyalt fenyőgömbfa tételekre nagyrészt a „fenyőszerfa” 
címszóval jelzett, illetve a kiutalt választéknak megfelelő mellékletben közölt árakat 
kellett alkalmazni. A bustyaházai és a rahói erdőigazgatóság kerületében levő 
tutajbekötő állomásokról eladott, Szegedre letutajozottt fenyőszerfára érvényesítendő 
árakat a csatolt árjegyzék „Szeged” sorában tüntették fel. Az egyes erdőigazgatóságok 
nevével jelzett sorokban levő árak általában az illető erdőigazgatóság kerületében levő 
erdei vasutaknak a MÁV vonalakhoz csatlakozó állomásain átadott, a bustyaházai és a 
rahói erdőigazgatóság esetében pedig a tutajba nem kötött szerfának e két 
erdőigazgatóság tutajbefogó- és bekötőhelyein való átadására vonatkoztak.

A rendeletben előírt árak általában vasúti, vagy hajó feladóállomásokon vasúti kocsi
ba, vagy hajóba (uszályba) rakott, illetve tutajbekötő állomásokon tutajba fürt anyagra, a 
„fenyőszerfa” árak kérgezett hossztolatlan szerfára vonatkoztak, minden feladóállomási 
költséggel (helyi különdíj, fuvarlevél, mérlegelési díj stb.) együtt. Ha az anyag átadása 
nem ennek megfelelően, hanem például erdei vagy vasúti rakodón történt, akkor csak a 
vasútállomásra szállítás, a vagonba rakás költségeivel és a feladóállomási díjakkal csök
kentett árakat lehetett leszámlázni. Ennek figyelmen kívül hagyása jogtalan túlszámlázást 
eredményezett, és szankciókat vont volna maga után. Az erdőigazgatóságok a központi 
elosztás alapján történő kincstári fenyő szerfa értékesítésénél viszont a rendeletben előírt, 
szükség esetén helyesbített árakhoz a forgalmi adóváltságot, és a 0,2 % gyermeknevelé
si alap járulékát -  a bányafánál is -  felszámíthatták.

A rendeletben rögzített árakat árverésen értékesített fenyőszerfa anyagokra is érvénye
síteni kellett (15.§.), tehát árverésen sem lehetett a rendeletben előírtnál magasabb árakat 
érvényesíteni. Ezért árverésen történt értékesítés esetén -  ellenőrzés végett -  az ügyletről
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szóló kötlevél, vagy szerződés másolatát, legkésőbb annak kelte után 14 nappal, be kellett 
mutatni az árellenőrzés országos kormánybiztosának, s ehhez csatolni kellett azt a részle
tes kalkulációt, amely igazolta, hogy az elért ár megfelelt a rendelet előírásainak.

A kárpátaljai és az erdélyi üzemi erdőigazgatóságok fenyő szerfát csak központi ki
utalás alapján, címzettnek értékesítettek. Náluk tehát fenyő szerfa árverésről szó sem le
hetett. A besztercei és a kolozsvári erdőigazgatóságok azonban ebben az időszakban lá
bon álló fenyő állományokat is árvereztek. Rájuk tehát vonatkozott az a követelmény, 
hogy árverésen sem lehet a rendeletben előírtnál magasabb árat érvényesíteni, vagyis az 
előírt árnál sem az árverési vagy versenytárgyalási hirdetményben a kikiáltási ár, sem a 
vevő árajánlata nem lehetett magasabb. A rendelet szerint az eladási ár kitermelt faanyag
nak tő melletti, és lábon álló faállománynak árverésen történő értékesítése esetén sem le
hetett magasabb a hatósági árnál. Úgy tűnik, hogy hatóságilag maximált ár, és az ahhoz 
kapcsolt követelmények (a fe l nem merült költségek levonásával helyesbített 
feladóállomási ár érvényesítése) mellett az árverésnek nem volt és nincs értelme.

Ilyenkor ugyanis két eset lehetséges: Ha az értékesítésre meghirdetett faanyag a 
minősítési előírások alapján azonosítható volt a rendeletben tárgyalt választékok 
(hossztolatlan szerfa, vezetékoszlop, műhasáb, papírfa, bányafa) valamelyikével, tehát 
volt maximált ára, akkor az árverésnek nem volt értelme, mert maximált árral nem le
het árverezni. Ha pedig a meghirdetett faanyag nem volt azonosítható a rendeletben tár
gyalt választékok egyikével sem, tehát nem volt hatóságilag megállapított maximált 
ára, akkor a rendelet korlátozó előírása nem volt alkalmazható, tehát lehetett árverezni.

A besztercei és a kolozsvári erdőigazgatóságok 1942 őszén, illetve 1943 áprilisá
ban lábon álló faállományok értékesítésére több versenytárgyalást hirdettek.113 Az 
előbbiek alapján, ha a hirdetés fenyő állományokra vonatkozott, akkor azt azonosíta
ni lehetett a hossztolatlan szerfával, tehát meghatározható volt a maximált ár, így az 
árverés értelmetlen lett volna. Sajnos a fenyő árrendelet megjelenését követően lebo
nyolított versenytárgyalásról, árverésről semmi irat nem maradt fenn, ezért nem tud
hatjuk, hogy a besztercei és a kolozsvári erdőigazgatóságok által rendezett verseny- 
tárgyalások tapasztalatai alapján lehet-e a kérdésre valamilyen magyarázatot találni.

Az eddig tárgyalt 55.200/1941.Á.K.sz. rendelet 1943. február 6-ig volt érvényben. Az 
akkor megjelent 13.500/1943.K.M..sz. rendelet a fenyő szerfa árakat újból szabályozta. 
Az előzővel azonos rendszerben, erdőigazgatóságonként csoportosított körzetekre hatá
rozta meg az árakat, de az előzőhöz képest relációnként eltérő, viszonylag jelentős,

a Szegedre letutajozott rönkre vonatkozólag............ 9 %-os,
Bustyaháza és Kolozsvár viszonylatban.............. 10-11%-os,
Rahó, Ungvár és Nagybánya relációban ............ 11-13 %-os,
Marosvásárhely és Beszterce viszonylatban..... 16-18 %-os,
Csíkszereda relációban........................................... 22-24 %-os

áremelést érvényesített. Ezenkívül tartalmilag bővítette az 55.200/1941. évi rendele
tet, mindenekelőtt azzal, hogy a szerfa választékokon kívül az azokból előállított 
különböző hengeres választékok (rúdfa, szőlőkaró, kerítésoszlop) és a faragott, bár- 
dolt választékok (faragottfa, talpfa stb) árát is megállapította.

Frdcszeti Lapok versenytárgyalási hirdetményei.
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A jelentős áremelésen kívül e rendeletnek új engedménye volt, hogy abban az 
esetben, ha a faanyag vasútállomásra fuvarozásának költsége igazoltan meghaladta a 
feladóállomási ár 50 %-át, akkor az ár 50 %-át meghaladó költségtöbblettel, de leg
feljebb 10 %-kal növelni lehetett az árjegyzéki árat. Minden egyéb vonatkozásban 
fenntartotta az előző rendelet előírásait.

A 7150/1938.M.E.sz.rendelettel ugyancsak bejelentési kötelezettség alá vont lombos 
szerfa választékokat -  a tűzifától és a fenyő szerfa választékoktól eltérően -  nem vették 
zár alá, ezek szabad forgalma még egy ideig biztosítva volt. Ezek árára vonatkozólag is 
a 8300/1939.M.E.sz. rendelet volt érvényben, vagyis ezek legmagasabb árának az 1939. 
augusztus 26-i piaci árat kellett tekinteni. Ezt azonban akkor nem vették komolyan. 
Lombos szerfa árveréseken, mint az előzőkben említett rahói 1940. évi versenytárgya
láson is, a piaci árat továbbra is kikiáltási, tehát árverezhető árként alkalmazták.

Az 1942. julius 10-én megjelent 63.200/1942.K.M.sz. rendelet aztán a lombos szer
fa választékok (a rönk, műhasáb, rúdfa, vezetékoszlop, bányafa, valamint a lombos fá
ból bárdolt és hasított választékok, a talpfa, faragottfa, kerítésoszlop, szőlőkaró, kerék
talp és küllő) árait is tételesen meghatározta. A rönkökre vonatkozólag általában I. és
II. osztályú, a bükkre, égerre, hársra és a nyárra hámozási rönk árat is adott. A bányafa 
esetében majdnem minden lombos fafajra, még a nyárfára is közölt bányafa árat. Az 
árak -  ugyanúgy, mint a fenyő szerfa esetében -  feladóállomáson vagonba rakott 
anyagra vonatkoztak, minden feladóállomási költséggel együtt, ugyancsak a fenyő 
szerfával egyezően, ezeket is legmagasabb árnak kellett tekinteni, ezeknél magasabb 
árat versenytárgyaláson, árverésen sem lehetett érvényesíteni.

A rendeletnek ez utóbbi követelményével kapcsolatban itt is felmerül a kérdés, hogy 
minden helyzetre, feladóállomáson vagy tő mellett tárolt, vagy lábon álló lombos fatö
megre rögzített maximált ár mellett hogyan működhetett a versenytárgyalás vagy árve
rés? A nagybányai erdőigazgatóság 1943 februárjában 7 tételben különböző mennyisé
gű, MÁV állomáson, illetve tő mellett tárolt bükk, tölgy, juhar és gyertyán szerfa érté
kesítésére hirdetett nyilvános versenytárgyalást; a hirdetmény szerint az ajánlatnak téte
lenként külön-külön tartalmaznia kellett a felajánlott m3-enkénti árat.114 A kérdésre, hogy 
hogyan működhetett a versenytárgyalás, itt sem lehet világos, egyértelmű választ adni, 
mert ezzel kapcsolatban sem maradt fenn semmi irat. Esetleg csak feltételezni lehet, 
hogy itt a „szerfalként meghirdetett tételek nem voltak besorolhatók a rendeletben tár
gyalt választékok közé, ennélfogva nem volt rájuk alkalmazható maximált hatósági ár, 
ezért a versenytárgyalást a szokásos rendben le lehetett folytatni.

A termelő erdőgazdaság számára egyetlen előnyös különbség a fenyő és a lombos ár
rendelet között az volt, hogy a lombos árakat csak olyan esetben kellett alkalmazni, ami
kor az eladott mennyiség m3-ben vagy űm3-ban történt értékesítés esetén a 10 m3-t, illet
ve a 20 üm3-t, súlyban történt eladásnál a 10 000 kg-ot elérte vagy meghaladta. Kisebb 
tételben feladóállomáson történt értékesítésnél 10 % felár felszámítását, erdei rakodóra 
kiközelített faanyag eladásánál pedig a feladóállomási ár érvényesítését tette lehetővé.

A lombos szerfa választékokra vonatkozólag ugyan nem írták elő, mégis ezek ér
tékesítése -  legalábbis az erdőigazgatóságoknál, ugyanúgy mint a fenyő szerfa ese-

ld. a 113. jegyzetet.
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tében -  gyakorlatilag a földmívelésügyi és az iparügyi miniszter egyetértésével adott 
kiutalás alapján történt. Ezért a lombos árrendelet megjelenését követően -  a fenyő 
szerfához hasonlóan -  lombos rönk, bükk és egyéb műhasáb, s egyéb választékok ki
utalására vonatkozó kérelmekkel szintén elárasztották az FM erdészeti főosztályát. 
Ez esetben azonban a kiutalás nem a rendelkezésre álló, vagy várható készleteknek 
közös miniszteri értekezlet keretében történt felosztása, hanem az erdészeti 
főosztályhoz, vagy az Iparügyi Minisztériumhoz beérkezett igényeknek esetenként, 
minden alkalommal a két minisztérium közötti írásbeli egyeztetés alapján történt.

A lombos-, majd a második fenyőszerfa-árrendelet megjelenését követően a 
faanyagforgalmazásra ható újabb intézkedés nem történt, ezek további hatásáról és a 
kialakult gyakorlatról sem merültek fel újabb ismeretek. Ezért a feltárt tények elem
zése alapján arra az összefoglaló következtetésre juthatunk, hogy a 
faanyagforgalmazás terén 1940 óta a piaci mechanizmus fokozatos kikapcsolásával 
teljesen központilag szabályozott hiánygazdálkodás alakult ki, melynek szerves ré
sze volt a fatermelés mindenáron való növelésére ösztönző tendencia: Ösztönözzük 
a termelést, hogy legyen mivel központilag gazdálkodnunk, és a fogyasztás korláto
zásával az ellátást biztosítanunk.

A tények alapján sajnos meg kell állapítani, hogy az elszakított országrészek viszsza- 
csatolásával hazánk erdőterületének örvendetes gyarapodása ellenére már 1941-ben tűzi
fában, fenyő bányafában és általában fenyőszerfában olyan hiány keletkezett, amit csak 
a hiánygazdálkodás eszközeivel, vagyis a termelés maximális növelésével és a fogyasz
tásnak központi elosztás és ármaximálás révén történő korlátozásával lehetett kezelni. A 
hiány keletkezése egyrészt a behozatali lehetőségek nagymértékű beszűkülésével, 
jelentős részének a megszűnésével függött össze. A fahiány kialakulásában -  minden va
lószínűség szerint -  közrejátszott az a megállapodás is, amelyet a németeknek Kárpátal
ja visszafoglalásához való hozzájárulása ellenében el kellett fogadnunk, mely szerint 
„Magyarország a legmesszebbmenően vegye figyelembe a német szükségleteket ”//5 Saj
nos az ország külkereskedelmi forgalmáról csak 1939-re és azt megelőző évekre vonat
kozólag vannak adatok.116 Ezek szerint 1939-ben a főbb fatermékekből a Német Biroda
lomba már jelentős mennyiségeket kellett exportálnunk, holott 1938-ban ezekből Néme
tországba irányuló exportunk még csak nulla, elenyésző, vagy minimális volt:

Fatermékkivitelünk Németországba
Métermázsában

Tari faszáin M egnevezés 1938 1939
193 Tűzifa - 19 825
195 Gömbfa 3 520 25 861
196-199 Bárdolt-, hasított fa 200 51 892
203.1 Fenyő fűrészáru - 714
203.2 Lombos fűrészáru 63 856 208 277

MTA: Magyarország és a második világháború, 140. oldal.
Magyar Statisztikai Közlemények, Külkereskedelmi Forgalom. KSH. 1938. I. IC 002/109 és 1939. I. IC 2/111.
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Ezeket az adatokat jelzésértékűnek feltétlenül el lehet fogadni, és fel lehet tételez
ni, hogy a következő években a Német Birodalomba irányuló tűzifa-, és egyéb fater
mék-exportunk rohamosan növekedett. Erre azonban -  sajnos -  statisztikai adat már 
nem áll rendelkezésre. Kollwentz Ödön és Tóth Béla visszaemlékezéséből azonban 
tudjuk, hogy 1944-ben német rendelésre a máramarosszigeti és a besztercei 
erdőigazgatóságot már több ezer köbméternyi értékes hámozási rönk kényszer-ter- 
melésére is kötelezték.

A hiány kialakulásában szerepet játszott az is, hogy a tűzifa- és a fenyőtermelés 
fokozása érdekében szükséges erdeivasút-hálózatot a fehértiszai és a Jalinka-völgyi 
erdei vasutak megépítésével nem lehetett a kívánatos mértékben fejleszteni. Végül 
szerepet játszott a hiány kialakulásában a tűzifaárrendszernek a távoli területekre 
gyakorolt hátrányos hatása, valamint a fenyő- és a lombos-árrendszer révén az 
ösztönző hatás teljes kiküszöbölése is.

Fafeldolgozás
Hatvan évvel ezelőtt, az elszakított országrészek visszacsatolása időszakában, az 

erdőgazdaságban még általában az volt a felfogás, hogy a szakmaszeretettel, 
körültekintő ápolással felnevelt, vágáséretté vált erdők faanyagát vétek tövön értéke
síteni, mert akkor legfeljebb az újraerdősítés költségfedezetét kapjuk vissza, a vevő vi
szont nagy nyereséghez, befektetési forráshoz jut. A termelést házi kezelésben kell el
végezni, és a kitermelt faanyagot saját fűrészüzemekben, parketta- és ládagyárakban, 
s egyéb továbbfeldolgozó üzemekben kell minél nagyobb mértékben feldolgozni, 
hogy a megtermelt faanyag értékének minél nagyobb hányadát visszakapjuk, és abból 
a kitermelt terület felújításán kívül minél többet az erdőgazdaság fejlesztésére, erdei 
utak, vasutak, munkásházak, vadászházak, kilátók stb. építésére ruházhassuk be.

A kárpátaljai erdőigazgatóságoknál, és a Latorca Rt.-nél is ez a szemlélet érvénye
sült. A vágásérett erdők faanyagát házi kezelésben termelték ki. Minden egyes 
erdőigazgatóságnak, és a Latorca Rt.-nek is több fűrészüzeme, sőt vertikális 
továbbfeldolgozó üzemeik is voltak, és a feldolgozás révén jelentős fejlesztések for
rásfedezetét termelték ki.

A kincstári fűrészüzemekről a forrásmunkák rendkívül hiányos volta miatt sajnos 
csak nagyon hézagos összefoglalót tudunk adni. Csupán a működő kincstári 
fűrészekről, azok keretfűrészeinek számáról, esetenként a foglalkoztatott munkáslét
számról, az évenként feldolgozott rönkmennyiségről és üzemvezetőjükről lehet be
számolni. Az üzemek tényleges kapacitására, gépállományának összetételére, annak 
minőségére, a kihozatali arányokra, a termelékenységre vonatkozólag ezeknél sem
mi adat nem állt rendelkezésre. Viszonylag részletes tájékoztatóval a Latorca Rt. üze
meire vonatkozólag rendelkezünk. Ezért -  az eddigi sorrendtől eltérően -  itt a beszá
molót ezzel kezdjük.

A Latorca Rt.,l? legnagyobb fűrészüzeme a szolyvai, melynek rendeltetése főleg a 
Szolyvától északkeletre elterülő erdőségek szerfaanyagának feldolgozása volt. A fő 
szállítási vonal, amely ezt a fűrészüzemet táplálta, a Latorca folyó völgyében veze-
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tett erdei iparvasút. A fűrészüzem területe kb. 17 hektár volt, a szolyvai MÁV állo
máshoz iparvágánnyal csatlakozott. Hajtóereje egy 500 lóerős Wolf-gőzgép és egy 
60 KW-os forgóáramú generátor. Gőzkazánjainak fűtőfelülete 296 m2. A fűrészcsar
nokban 3 gyorsjáratú keretfűrészgép volt, melyek közül kettő Brünn-Königsfeld 
gyártmányú, az egyik 950 mm (267 fordulatszám, 545 mm előtolás), a másik 650 
mm (327 fordulatszám, 430 mm előtolás) belmérettel, a harmadik pedig Günther- 
Lohse gyártmányú, 850 mm (248 fordulatszám, 605 mm előtolás) belmérettel. A vas
tag rönkök felvágására egy 150 cm áteresztőképességű vízszintes keretfűrészgép 
szolgált. A keretek között a továbbfeldolgozást 7 db ingafűrész, 19 db szélező körfű
rész és 1 db kettős szélező körfűrész végezte. Az anyag szállításáról hengeres és sza
lagtovábbítók gondoskodtak.

A fűrésztelephez csatlakozott egy asztalosműhely, amely főleg asztalosmunkát, 
de bútorgyártást is végzett. Ezenkívül volt egy szekérgyártó műhely, melyben 
elsősorban a vállalat saját használatára szükséges erdei és mezőgazdasági szekerek 
készültek. Volt még egy ládagyár is, amely a fenyő rövidáru továbbfeldolgozását vé
gezte kész ládarekeszekre, és egy zsindelygyár, amely elsősorban saját szükségletre 
készített fenyő- és bükkzsindelyt.

A fűrészüzem évi kapacitása kb. 50 000 m3 volt. 1942 folyamán 74 003 m3 rönk
anyagot fűrészelt fel, ebből 29 252 m3 bükk, 39 581 m3 fenyő és 3 389 m3 egyéb lomb
fa rönk volt. A bükk fűrészáru további kezelése céljából megfelelő gőzkamrák álltak 
rendelkezésre. Az elért fűrészelési eredmények kielégítőek: 1942-ben a bükköt 72,9 
%-os, a fenyőt 76,3 %-os, az egyéb lombfát 76,1 %-os kihozatallal dolgozták fel.

A második fűrészüzem Szentmiklóson volt. Ennek feladata a szentmiklósi, 
alsóviznicei, hátmegi és a munkácsi erdőgondnokságok faanyagának feldolgozása. 
Területe 13,8 hektár, hajtóereje egy 350 lóerős, az Első Brünni Gépgyár Rt. által 
gyártott gőzgép és egy 56 KW-os forgóáramú generátor. A kazánok fűtőfelülete kb. 
180 m2. Ennek az üzemnek két nagyteljesítményű keretfűrészgépe volt: az egyik 950 
mm (260 fordulatszám, 55 mm előtolás), a másik pedig 650 mm (321 fordulatszám, 
450 mm előtolás) belmérettel. Ezek Günther-Lohse gyártmányúak voltak. Ezenkívül 
volt egy kettős szélező és 19 db szélező és hossztoló körfűrészgép. Ennél az üzem
nél is szállító berendezésekkel történt az anyag továbbítása. A fűrészüzem kiegészítő 
része volt a parkettagyár, amely évente 100 000 m2 parkettát gyártott.

Az üzem iparvágánnyal csatlakozott a szentmiklósi MÁV állomáshoz. A 
szentmiklósi erdőgondnokság rönkanyagát az üzembe a Szinyák-völgyi iparvasút 
vitte be, a hátmegi rönkök beszállítására pedig egy drótkötélpálya építését vették 
tervbe. A fűrészüzem évi kapacitása mintegy 30 000 m3 volt. 1942-ben 33 594 m3 
rönköt vágott fel. Ebből 16 221 m3 bükk, 8 485 m3 tölgy, 3 069 m3 egyéb lombfa és 
5 819 m3 fenyőrönk volt. A kihozatal a bükknél 75,1 %-os, a tölgynél 68,8%-os, az 
egyéb lombfánál 77,6 %-os, a fenyőnél 72,9 %-os volt.

A vállalatnak volt még két fűrészüzeme: Volócon (4 keretfiurésszel), mely az északi 
erdőgondnokságoknak főleg a fenyőanyagát, és egy erdei fűrészüzem Szerencsfalván 
(1 keretfűrésszel), amely a szerencsfalvai pagony rönkanyagát dolgozta fel.

Az ungvári erdőigazgatóságnak Malomréten egy 3-keretes, és Lyután egy 2- 
keretes fűrészüzeme volt. A két üzemben összesen 28 -  30 000 m3 fenyőrönköt dol

190



goztak fel. A malomréti üzem 250 munkással dolgozott, vertikális parkettaüzeme is 
volt, Németországba és Svájcba is szállított fűrészipari termékeket.118 Az üzem 
vezetője kezdettől fogva Szabó Ferenc (1940-ben még erdőmérnök-gyakornok, 
1944-ben már m. kir. erdőmérnök) volt.

Az erdőigazgatóság 1940. évi ismertetője szerint Ungváron is volt egy 3-keretes 
fűrészüzem, amelyhez parketta-, láda- és fagyapotgyártó melléküzemek létesítése is 
már 1940-ben folyamatban volt. Furcsának tűnhet, hogy ez az üzem az 
erdőigazgatóság 1940. és 1944. évi szervezeti tábláján nem szerepel. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy Ungváron nem volt kincstári fűrészüzem. A szervezeti táblán 
ugyanis csak az önálló üzemek jelennek meg, a területileg illetékes erdőhivatalhoz 
csatolt üzemek nem. Az ungvári fűrészüzem az ungvári erdőhivatalhoz csatolt üzem 
volt, ezért -  más hasonló üzemekkel együtt -  a szervezeti táblán nem szerepel.

Az e téren rendelkezésre álló másik forrásmunka, a Fűrészipari Címtár szerint 
azonban 1942-ben Ungváron erdőkincstári fűrészüzem nem, csak 4 magánfűrész 
volt. Ennek alapján már joggal felvetődik a kérdés, hogy vajon mi történt az ungvá
ri kincstári fűrésszel? Még ennek alapján is helytelen lenne azt a következtetést le
vonni, hogy az ungvári kincstári fűrész megszűnt, mivel arra vonatkozólag, hogy
1943-ban és 1944-ben volt-e Ungváron kincstári fűrész, semmi adat nem áll rendel
kezésre, a Fűrészipari Címtár későbbi kötetei ugyanis nem voltak fellelhetők.

A kérdés tisztázása érdekében a kutatást elölről kellett kezdenünk. E tekintetben saj
nos csak az erdészeti főosztály levéltári mutatókönyveire támaszkodhattunk. Ezek sze
rint az ungvári erdőigazgatóság 1940-ben felterjesztett egy költségvetést az ungvári fű 
résztelep helyreállítására vonatkozólag. 1941-ben három, és még 1942-ben is egy ügy
irat az ungvári fűrészüzem helyreállításával foglalkozott. 1942-ben aztán már további 
négy ügyirat tárgya a fűrésztelep parketta-, láda- és fagyapotgyártó melléküzemeinek 
létesítése és ezek költségvetése volt. A levéltárban azonban a felsorolt ügyiratok egyi
ke sem volt fellelhető. Vagy hiányoztak, vagy kiselejtezték azokat. Ennélfogva az ung
vári kincstári fűrészüzem történetét illetően csak feltételezésekre hagyatkozhattunk.

A fűrésztelep helyreállításával foglalkozó számos ügyirat valószínűsíti azt a fel
tevést, hogy a fűrészüzem valamely oknál fogva valamikor 1940-ben leégett, ezért 
helyre kellett állítani. Ez 1942 folyamán valószínűleg meg is történt, és az üzem 1942 
végén, 1943 elején már működhetett. A melléküzemek létesítésével foglalkozó 1942. 
évi számos ügyirat viszont arra utal, hogy a parketta-, láda- és fagyapotgyártó üze
meknek az erdőigazgatóság ismertetője szerint már 1940-ben folyamatban volt léte
sítése a valóságban csak 1942-ben kezdődhetett, és talán 1943-ban fejeződhetett be.

A bustyaházai erdőigazgatóságnak Taracközön volt egy 2-keretes gőzfűrésze, és 
Bruszturán egy 1-keretes vízi fűrésze. A taracközi üzem vezetője Maróthy László 
erdőmérnök volt. A két üzem 1940-ben még csak 37 000 m3, 1944-ben már 52 000 
m3 fenyőrönköt dolgozott fel.119

A bustyaházai erdőigazgatóságról van olyan feljegyzés, mely szerint amikor sürgős 
szállítás lebonyolításához a taracközi fűrészen nem volt elegendő kapacitás, a sürgős

Fűrészipari Címtár. Országgyűlési Könyvtár A /4-1326. A feldolgozott rönkmennyiségre ld. a 109. jegyzetet.
Id. a 118. jegyzetet.
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szállítmány legyártása céljából az erdőigazgatóság részére kiutalt fenyőrönkből a 
sürgős szállítmányhoz szükséges mennyiséget ismerős magánfűrésznek átadták bérfű- 
részelésre. A megállapodás szerint a bérfűrészes msenként 70 P-ért -  a melléktermé
keken kívül -  60 %-os kihozatalnak megfelelő fűrészárut adott vissza, a kívánt 
választékösszetételben. Ennek alapján úgy tűnik, hogy akkoriban a kincstári fűrészüze
mekben fenyőrönk feldolgozásnál 60 %-os volt az elfogadott kihozatali arány.

A rahói erdőigazgatóság kerületében -  az igazgatóság jelentése szerint -  1939- 
ben három kincstári fűrészüzem volt. Arról azonban, hogy melyik volt ez a három 
üzem, a jelentésben nem esik szó. Ezek mindegyike bérbe volt adva, házi 
kezelésbevételükről még nem történt döntés.120

Az erdőigazgatóság 1940. évi szervezeti tábláján, amely még a keleti és erdélyi ré
szek visszacsatolása előtt készült, csak a nagybocskói faraktárgondnokság területén 
működő kis fűrészüzem van feltüntetve, melynek vezetője akkor Batta Bertalan 
erdőmérnök-gyakornok volt. Ez az üzem a további évek krónikáiban már nem szerepel.

Az erdőigazgatóság 1940. évi részletes ismertetője121, amely már a keleti és erdé
lyi részek visszacsatolása utáni helyzetet tárgyalja, a visszacsatolt 3-keretes 
felsővisói, a 4-keretes máramarosszigeti és a 2-keretes havasmezői üzemeket, s eze
ken kívül a terebesfejérpataki kis vízi fűrészt és a tiszaközi kincstári gőzfűrészt em
líti. (Nem tesz említést a kevelei, vagyis svidoveci 1-keretes vízi fűrészről, amely a 
Fűrészipari Címtárban szerepel.)

Tiszaközön kétségtelenül volt egy magánfűrész, amely már 1939-től, Kárpátalja 
visszatérésétől kezdve, intenzíven foglalkoztatta a rahói erdőigazgatóságot és az er
dészeti főosztályt is.122 Tiszaközi kincstári fűrészről azonban ez idő tájt még sehol 
másutt nem esett szó. Az említett magánfűrészt annak tulajdonosa, Bottka Jenő tart. 
százados, még a csehszlovák uralom idején, 1925-ben vásárolta meg a prágai 
Industrie und Grosshandels A.G.-tól 2,5 millió cseh koronáért, vagyis 357 140 P-ért. 
A csehszlovák állam akkor a prágai cégnek még egy 1937-ben létrejött szerződéssel 
1937. június 1-jétől 1942. december 3 1-ig érvényes területbérleti jogot is engedélye
zett, mivel a fűrészüzem kincstári területen volt.

Kárpátalja visszatérése után erről az üzemről a rahói Caipathia Gőzfűrész és Fakeres
kedelmi Kft. is tudomást szerzett, s azonnal felismerte az adott körülmények között, a Fe
kete- és a Fehér- Tisza összefolyásánál való fekvése miatt is, nagy üzleti lehetőségét. 
Ezért igyekezett azt megszerezni. Már 1939. október 2-án kelt levélben értesítette a 
Földmívelésügyi Minisztériumot, hogy a Tiszaközön kincstári területen fekvő gőzfűrészt 
Bottka Jenő századostól 1939. október 4-én adásvételi szerződéssel megvásárolta, ezért a 
cég részére 6 évre szóló területbérleti szerződés kiadását kérte. A levélben azt is közölték, 
hogy Bottka a prágai cégtől lebontási szándékkal vásárolta meg az üzemet, s a bontást 
már meg is kezdte, de ők megakadályozták, hogy a rombolást folytassa.

A Carpathia-cég levele nyomán az erdészeti főosztály a rahói erdőigazgatóság út
ján felszólította Bottkát, hogy 1939. december 15-éig igazolja az üzemre vonatkozó

MÓL K -l84-1940-3-71 414 és MÓL K -l84-1942-A/3-85 167
MÓL K - l84-1940-1-184 122.
MÓL K - l84-1942-A/3-80 480 cs MÓL K -184- 1944-B/1-243 808.
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tulajdonjogát, és a Carpathia-céggel való viszonyát is tisztázza. Egyben közölték, 
hogy a csehek által az üzem részére adott területbérleti szerződést 1939. július 19-én 
felmondták, így a területbérleti jog 1940. január 19-én lejár, s annak megújításáról 
csak tulajdonjogának és a Carpathiához való viszonyának tisztázása után lehet szó.

Bottka tulajdonjogát a prágai céggel kötött adásvételi szerződés bemutatásával 
december 15-éig igazolta, s azt is bejelentette, hogy szó sincs arról, hogy az üzemet 
Carpathiának eladta volna, de ezt az ügyet peres úton fogja tisztázni. Egyidejűleg, 
1939. december 15-én felajánlotta, hogy a tulajdonát képező fűrészt egész leltári be
rendezésével és a hozzátartozó építményekkel, s a tiszaközi MÁV hálózatba beépí
tett iparvágányt két váltóval és biztosító berendezéssel együtt díjtalanul átengedi az 
erdőkincstár tulajdonába, ha az erdőigazgatóság 40 000 m3 fenyőgömbfát megfelelő 
térítés ellenében részére kiutal, és azt a fűrésszel feldolgozhatja.

Az erdőigazgató Bottka ajánlatát december 19-én továbbította az erdészeti 
főosztályhoz, s egyben kifejtette, hogy a tiszaközi fűrésznek berendezéseivel és ipar
vágányával együtt való mielőbbi megszerzése és a terület felszabadítása a kincstár
nak elsőrendű érdeke, mert legkedvezőbb az lenne, ha az erdőigazgatóság csak a tisz
ta területtel rendelkeznék, és azon saját elgondolása szerint egy modern, minden kö
vetelménynek minden tekintetben megfelelő fűrészüzemet építhetne. Ezért azt java
solta, engedjék meg Bottkának a fűrészüzem mielőbbi üzembehelyezését, adjanak 
neki 8000 m3 fenyőgömbfának rendes úton történő megvételére vonatkozó kiutalást 
azzal a feltétellel, hogy azt legkésőbb 1940. június 30-ig feldolgozza, az egész terü
letet kiüríti és augusztus 1-jén az egész telepet minden berendezésével együtt a jelen
legi állapotban teljesen díjtalanul átadja a kincstárnak.

Amikor Bottka az üzemnek a kincstár részére díjtalanul való átadását felajánlot
ta, a Carpathia cég december 20-án bejelentette, hogy Tiszaközi Gőzfűrész és Fake
reskedelmi Kft. néven Rahó székhellyel új kft.-t alapított, s ennek javára 5 évi terü
letbérlet engedélyezését kérte.

Az erdőigazgatóság -  Bottka közlésére hivatkozva -  jelentette az FM-nek, hogy a 
Carpathia által közölt kft. a cégbíróságnál nincs bejelentve, tehát nem létezik. Ezért java
solta, hogy a főosztály a kérelmet a leghatározottabban utasítsa el, s a tiszaközi fűrész bér
bevétele iránt újból és újból felbukkanó igényeknek egyszer s mindenkorra vessen véget.

Ennek alapján az erdészeti főosztály 1940. január 2-án utasította az 
erdőigazgatóságot, hogy Bottkának méltányosságból, a faanyag feldolgozásához 
fűződő érdekekre való tekintettel, azonnal engedje meg a telepen tárolt faanyagnak a 
felfűrészelését azzal a feltétellel, hogy azt 1940. június 30-áig fejezze be, s amennyi
ben ennek a feltételnek nem tenne eleget, június 30-án az üzemet szüntesse be.

Június közepén az erdőigazgatóság jelentette, hogy Bottka a hó végéig az anyag 
felfűrészelését nem tudja befejezni, ehhez még 4 hétre lenne szüksége. Ezért javasol
ta, hogy az üzem működési engedélyét -  1000 P biztosíték letétbe helyezése ellené
ben -  1940. július 31-én 24 óráig hosszabbítsák meg azzal a feltétellel, hogy július 
31-éig nemcsak az esetleg felfűrészeletlenül maradt anyagot, hanem a telepen levő 
minden hulladékot is köteles lesz elszállítani.

A faanyag felfűrészelése július 31-ig feltehetően megtörtént, és 1940. október ele
jén Bottka az üzem részére 6 éves bérleti szerződés engedélyezését és 20 000 m3
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fenyőgömbfa kiutalását kérte. A Carpathiával folyó peres ügye azonban rendkívül el
húzódott. Ezért az erdészeti főosztály a területbérletre vonatkozó kérését elutasította, 
és arról is értesítették, hogy a fenyőgömbfa felosztásával foglalkozó, április 13-án 
tartott miniszteri értekezleten fenyőgömbfát sem utaltak ki részére. Ennek következ
tében az üzem 1940. szeptember 1-jétől 1941. szeptember 30-áig nem működhetett.

A Carpathiával folyó peres ügy harmadik, zárószakasza -  a Budapesti Törvény
szék 1940. október 3-i, majd a Kir. ítélőtábla 1941. február 3-i határozatával szem
ben a Carpathia részéről benyújtott fellebezések után -  a M.kir. Kúria 1941. június
1-jén hozott végítéletével, amely kimondta, hogy Bottka Carpathiával nem létesített 
kapcsolatot, a tiszaközi fűrészüzemet Carpathiának nem adta el, ezért annak kerese
tét elutasította, a peres ügy végétért. Ezzel Bottka részére a területbérlet engedélye
zésének akadálya elhárult.

1941. július 20-án Bottka a tiszaközi gőzfíírész részére újból 6 évre szóló terület- 
bérlet engedélyezését és 200 főnyi munkást foglalkoztató üzeme számára legalább 20 
ezer m3 fenyőgömbfa kiutalását kérte. Az erdőigazgatóság 1941. szeptember 20-án a 
területbérlet meghosszabbításának engedélyezését legfeljebb egy havi felmondással 
javasolta, hogy amennyiben a területre az igazgatóságnak a fehértiszai erdeivasút 
első szakaszának bekötése miatt szüksége lenne, Bottka köteles legyen azt egy hóna
pon belül kiüríteni.

1942-ben Bottka újból kérte a területbérlet meghosszabbítását. Akkor az igazga
tóság már tárgyalásban volt vele a fűrészüzem megvásárlására vonatkozólag. Ezért 
az erdőigazgató azt javasolta, hogy a bérletet csak 1942. december 31-ig hosszabbít
sák meg azzal a feltétellel, hogy amennyiben Bottka nem adná el az üzemet, akkor 
azt legkésőbb 1942. december 31-éig le kell szerelnie és a területet december 31-én 
üresen át kell adnia az erdőigazgatóságnak.

Az erdészeti főosztály az igazgatóság javaslata alapján hozzájárult a területbérlet 
engedélyezéséhez, és felhatalmazta az erdőigazgatóságot, hogy annak feltételeit dol
gozza ki és közölje Bottkával. Erre 1942. október 14-én került sor. A területbérlet en
gedélyezésének legfontosabb feltételei a következők voltak:

-  A bérleti engedély legfeljebb 1942. december 31-éig terjed. Ezt követően bár
milyen körülmények között nem hosszabbítható meg.

-  A bérlet a bérleti idő alatt a bérbeadó által bármikor felbontható, és a felbon
tás napjától számított 30 napon belül bérlő köteles a területet ellenszolgáltatás 
nélkül az erdőigazgatóságnak átadni.

-  A bérlő tudomásul veszi, hogy az erdőigazgatóság a bérlő tulajdonát képező 
MÁV iparvágányt és rakterületet a szerződés időtartama alatt szabadon hasz
nálja, s ezért használati díjjal nem terhelhető meg.

-  Amennyiben bérlő a fűrészüzemet az erdőigazgatóságnak nem adná el, tarto
zik a fűrészüzemet legkésőbb a bérlet határidejére leszerelni és a területet az 
eredeti állapotban az erdőigazgatóságnak ellenszolgáltatás nélkül átadni.

Bottka gyakorlatilag az erdőigazgatóság levelének kézhezvétele után, már 1942 no
vember elején ajánlatot tett a fűrészüzem eladására. A 4 keretfűrésszel, 1 darab ingafű
résszel, 3 darab körfűrésszel, és a szükséges transzmisszióval felszerelt üzem értékét -  
a kincstári tulajdont képező épületek értékének levonásával -  128 500 P-ben jelölte meg.
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Az erdőigazgatóság az ajánlatot tételesen felülvizsgálta, és megállapította, hogy 
az értékelés reális, az üzem minden további költség nélkül üzembe helyezhető, s azt 
125 000 P-ért meg lehet vásárolni. Az erdészeti főosztály az erdőigazgatót felhatal
mazta, hogy az üzem megvásárlása ügyében Bottkával ezen az alapon a tárgyalást 
folytassa le, és a tiszaközi gőzfíírészt 125 000 P vételáron megvásárolja. 1942. de
cember 10-én a kincstári jogügyi igazgatóság megbízottjával előkészített adásvételi 
szerződést már jóvá is hagyták, és december 15-én Bottka az üzemet át is adta az 
erdőigazgatóságnak. így a Bottka tulajdonában volt Tiszaközi Gőzfűrész az 
erdőkincstár tulajdonába ment át.

A Fűrészipari Címtár 1942. évi kötete szerint Tiszaközön 1942-ben egy 
erdőkincstári fűrész és a Bottka Jenő tulajdonában levő gőzfűrész is megvolt. A Bottka- 
féle üzem története alapján talán nyilvánvaló, hogy ez a kettősség annak tulajdonítha
tó, hogy az adásvételi szerződés csak 1942. december 15-én realizálódott. A történet 
alapján talán az is valószínűsíthető, hogy a rahói erdőigazgatóság 1940. évi 
ismertetetőjében említett tiszaközi gőzfűrész nem kincstári üzem volt, hanem csak a fű
rész által elfoglalt terület volt kincstári tulajdonban, a gőzfűrész pedig Bottka tulajdo
na volt. Fia ugyanis a rahói erdőigazgatóság kezelésében 1939/40-ben Tiszaközön lett 
volna kincstári fűrészüzem, akkor az erdőigazgató 1939. december 19-i jelentésében 
nem szerepelt volna az a kijelentés, hogy a Bottka-féle fűrészüzem megszerzése a kincs
tárnak elsőrendű érdeke, s annak helyén egy modern fűrészüzemet lehetne felépíteni.

A tiszaközi fűrészüzem története után nézzük a rahói erdőigazgatóság fafeldolgo
zási teljesítményét: Az 1940-ben visszatért három üzem 1941-ben már 68 000 m3,
1942-ben 70 000 m3, 1943-ban pedig már a tiszaközi üzemmel együtt 125 000 m3 
fenyőrönköt dolgozott fel.123 1944-ben a négy üzem vezetője: Máramarosszigeten 
Bán István főerdőmérnök, Felsővisón Péter Brúnó főerdőmérnök, Havasmezőn 
Lipták Géza erdőmérnök, és Tiszaközön Bobok György erdőmérnök volt.

Erdélyben kincstári fűrészüzem csak a marosvásárhelyi erdőigazgatóság kerületé
ben, Görgényszegen (Herbuson) volt, egy 6-keretes üzem. Ez 1943-ban már 61 000 
m3 fenyőrönköt dolgozott fel. Üzemvezetője 1942-ben Biró Endre erdőtanácsos,
1944-ben Szente Andor főerdőmérnök volt. A Csíki Magánjavaknak volt még egy 3- 
keretes, átlagosan 50 fővel dolgozó, már 1942-ben is állami kezelésben levő fűrész
üzeme Bélboron, a rakottyási fűrészüzem.124 Ennek vezetője az időszak folyamán 
Jekeli Oszkár főerdőmérnök volt.

Ezeken kívül Erdélyben még sok magánfűrész működött: A besztercei 
erdőigazgatóság által kezelt Naszód-vidéki 44 község mintegy 125 000 hektár kiter
jedésű, közösen kezelt erdejével gazdálkodó Regna Erdőkitermelő Szövetkezet keze
lésében 1940-ben 5 fűrészüzem volt: Besztercén egy 5-keretes, Borgóbesztercén egy 
4-keretes, Dornavölgyön szintén egy 4-keretes, Felsőborgón egy 3-keretes és 
Kisilván egy 2-keretes üzem.

A legnagyobb erdélyi faipari vállalatnak, a Lomási Erdőipar Rt.-nek is 5 fűrész
üzeme volt: Láposbányán 3-keretes üzem, 150 munkással, Galócáson egy 9-keretes

ld. a 109. jegyzetet.
Id. a 118. jegyzetet, a Naszód-vidcki és a Lomási üzemekre vonatkozólag is.
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üzem, ugyancsak 150 munkással, Dédabisztrán egy 5-keretes üzem, 200 munkással, 
Szovátán egy 3-keretes üzem, seprünyélgyártó vertikummal, 200 munkással, és vé
gül Szatmárnémetiben egy 5-keretes üzem, 250 munkással.

A fűrészüzemekről szóló rövid összefoglalót a rahói erdőigazgatóság fűrész- 
üzem- fejlesztési elgondolásának a korra jellemző történetével érdemes befejeznünk.
1943 júniusában a rahói erdőigazgatóság fűrészüzemeinek kisteljesítményű keretfű
részeit nagyobb teljesítményű német gépekre akarta kicserélni. Az ezzel kapcsolat
ban folytatott előzetes tárgyalás során a németek közölték, hogy csak akkor tudnak 
új típusú keretfűrészeket szállítani, ha az igény honvédelmi érdeknek minősül. En
nek alapján a HM-től kérték a honvédelmi érdek igazolását, azzal az indokolással, 
hogy a rahói erdőigazgatóság sok olyan cégnek szállít fűrészárut, akik a honvédség
nek beszállítói, így a rahói fejlesztés közvetve a honvédség érdekét szolgálja. A HM 
azonban a kérést elutasította, nem adta meg a honvédelmi érdekre vonatkozó igazo
lást, azzal az indokkal, hogy nincs szükség az erdőigazgatóság üzemei kapacitásának 
bővítésére, mert akkor a tiszamenti kis fűrészeket nem lehet fenyőrönkkel ellátni.125

Ezek után a fafeldolgozás fűrészipari ágával foglalkozó rövid leltárt a 
következőkben foglalhatjuk össze:

-  A tiszaközi üzemmel az erdőkincstár fűrészipari kapacitása az időszak folya
mán egy 4-keretes fűrészüzemmel bővült.

-  A meglévő üzemek indokolt technikai fejlesztését nem lehetett megvalósítani, 
mert a honvédelmi minisztérium nem az állami üzemeket, hanem az elavult 
kisüzemeket pártfogolta.

A fafeldolgozás terén -  a keretfűrészek cseréjére vonatkozó sikertelen kezdemé
nyezésen kívül -  még egy jelentős fejlesztési terv is felmerült: Az ungvári 
erdőigazgatóság 1943 májusában Perecsenyben egy talpfatelítö-üzem létesítését 
kezdeményezte.126

A javaslat abból indult ki, hogy az erdőkincstár a folyamatban levő és tervezett 
vasútvonalak építéséhez tölgy talpfával nem, csak bükk talpfával rendelkezik, a 
bükk talpfát viszont -  telítőüzem hiányában -  telítetlen állapotban kénytelen beépí
teni. E kényszerhelyzetben elkezdtek számolni: A telítetlen kisvasúti bükk talpfa 
ára darabonként 3,30 P, a telítési költség -  gyors kalkuláció szerint -  1,67 P, tehát 
a telített talpfa árát, illetve előállítási költségét tekintve darabonként 4,97 P-vel kel
lett számolni. A telített talpfa tehát 51 %-kal drágább, mint a telítetlen. Ennek élet
tartama azonban -  a tapasztalat szerint -  3 év, a telített talpfáé pedig 30 évre tehető. 
Ebből következőleg a telítetlen talpfákat 10-szer kell cserélni a telített talpfák ide
je alatt, és a csere során darabonként 1,50 P beépítési költségtöbblet is felmerül. E 
néhány adat és rövid gondolatmenet alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a telített talp
fák alkalmazása tetemes költségmegtakarítást tesz lehetővé. Ennek alapján elké
szíttették a részletes gazdaságossági számítást, s az is igazolta, hogy a telítőüzem 
létesítése rendkívül jövedelmező beruházás lesz. így az ungvári erdőigazgatóság
1943. május 1-jén az erdészeti főosztályhoz beterjesztette a fatelítőüzem létesíté

MOL K -184-1943-A /3-125 938.
MÓL K -184-1943-A /4-127 699.
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sére vonatkozó javaslatát, a tervművelettel és költségvetéssel együtt, mely szerint 
a beruházás 2 év alatt, 1943- és 1944-ben, mintegy 1 500 000 P-ből megvalósítha
tó, és a legkedvezőtlenebb körülmények között is évente 800 000 -  1 000 000 P jö 
vedelmet eredményez.

Az erdészeti főosztály a fatelítőüzem létesítését -  a javaslat alapján -  szükséges
nek és jövedelmezőnek minősítette, s a tervezett munkák engedélyezését javasolta. A 
beruházás költségszükségletét a felülvizsgált terv és költségvetés alapján, 1943. má
jus 25-én 1 353 000 P-ben állapították meg, és felhatalmazták az erdőigazgatóságot, 
hogy a munkálatokat indítsa be, a vonatkozó kiírás elkészítése után a gépészeti be
rendezést a legelőnyösebb ajánlattevőtől rendelje meg, és az 1943. évi költségek fe
dezésére biztosított 800 000 P-ből utalványozásokat eszközöljön. Felhatalmazták to
vábbá az erdőigazgatóságot, hogy a szokásos kereskedelmi feltételeknek 
megfelelően a gépészeti berendezések megrendelésekor -  kellő biztosíték ellenében
-  a vételár 50 %-át előlegként fizesse ki.

Az erdőigazgatóság a felhatalmazás alapján a gépészeti berendezésre vonatkozó 
kiírásokat elkészítette, majd a beérkezett ajánlatok közül a Láng Gépgyár Rt. ajánla
tát elfogadva, 1943. november 8-án a berendezést meg is rendelte. A Láng Gépgyár 
Rt. november 15-én a megrendelés vételét és az erdőigazgatóságnak a szállítási, fi
zetési feltételekre vonatkozó helyesbítéseinek elfogadását visszaigazolta.

E kedvezően indult folyamat azonban 1944-ben kedvezőtlen fordulatot vett. Az 
erdőigazgatóság május 24-én jelentette az erdészeti főosztálynak, hogy a Láng Gép
gyártól arról értesült, hogy az FM a perecsenyi telítőüzem gépészeti berendezésére 
vonatkozó megrendelőlevelet és rendelésigazolást visszakérte, és a megrendeléssel 
kapcsolatban május 19-éig sem kapott semmi választ. Ezért a megrendelést tárgyta
lannak, semmisnek tekinti, s amennyiben az erdőigazgatóság a rendelést továbbra is 
fenn akarja tartani, sürgős értesítést kér. Ezért az igazgatóság arra kérte a főosztályt, 
hogy a Láng Gépgyárnak a választ mielőbb közvetlenül adja meg. Az erdészeti 
főosztály az ügyirat belzetére június 28-án a következő bejegyzést tette: „A benti 
ügyet az ügyosztály a miniszternek jelentette és kérte hathatós közbenjárását. 
Egyelőre intézkedést nem igényel, 1944. július 31-ig irattárba tehető”

Szeptember közepén -  alig egy hónappal az erdőigazgatóság kiürítése előtt -  az 
igazgatóság újból jelentette, hogy a Láng Gépgyár ismételten megsürgette a 
perecsenyi telítőüzem gépészeti berendezésének végleges megrendelését. Ezért kér
te a minisztériumot, hogy az ügyben mielőbb döntést hozzanak, és a döntésről a Láng 
Gépgyárat értesítsék.

Az erdészeti főosztály szeptember 27-én az ungvári erdőigazgatóságnak írott le
vél vótumában a következőket rögzítette: „Az Anyaghivatal a telítőtelephez szüksé
ges 40 w. vasanyag kiutalását megtagadta. Az ügyosztály feljegyzésben kérte a mi
niszter úr Öméltóságát, hogy a vasanyag rendelkezésre bocsátása ügyében járjon 
közbe. A mai rendkívüli helyzetben a szükséges vasanyag kiutalását az ügyosztály re
ménytelennek látja. Ezért az ügy kedvezőbb időkre halasztandó. ” Az 
erdőigazgatóságot ennek megfelelően levélben tájékoztatták.127

MÓL K -l84-1944-A/4-242 786.
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Egy hónappal később, október 22-én az erdőigazgatóságot ki kellett üríteni. így 
az ungvári erdőigazgatóságnak a perecsenyi talpfatelítő-üzem létesítésére vonatkozó 
kezdeményezése -  a rahói erdőigazgatóságnak a Jalinka-völgyi erdei vasútépítéséhez 
hasonlóan -  a háborús helyzet miatt meghiúsult.

Vadászat
A vadászat gyakorlásának szabályait -  tartalmában lényeges eltéréssel -  1939-ben 

és 1940-ben két rendeletpár (kormányrendelet és földmívelésügyi miniszteri rende
let) határozta meg, külön a kárpátaljai, és külön a keleti és erdélyi országrészekre vo
natkozólag.

Kárpátalja vonatkozásában az 5710/1939.M.E.sz. rendelet, amely 1939. július 7- 
én lépett hatályba, az elsődleges hangsúlyt a vadállomány megóvására helyezte, l k 
ában -  a farkas kivételével -  minden vadfaj: a szarvas, a dámvad, őz, zerge, mezei 
nyúl, siket-, és nyírfajd, fácán, fogoly, erdei szalonka, tőkés kacsa, és a dúvad közül 
a medve, hiúz, vadmacska, vaddisznó vadászatát, több más vadfajjal együtt megtil
totta. A földmívelésügyi minisztert azonban felhatalmazta, hogy a tilalom alól egyes 
vadfajok, és meghatározott területek esetében -  különösen vadkárok elhárítása céljá
ból - ,  felmentést adjon.

E rendelet a vadászat tilalmazása mellett -  a helyzet megismerése és rendcsinálás 
céljából -  a visszacsatolás előtti időből származó szerződés alapján a vadászatra jo
gosultakat szerződésüknek határidőre történő bemutatására kötelezte, a 
földmívelésügyi minisztert pedig felhatalmazta, hogy a szerződéseket felülvizsgálja, 
és -  a felülvizsgálat eredményétől függően -  azokat elfogadja, vagy indokolt esetben 
azok tudomásul vételét megtagadja.

A 194.100/1940.FM sz. rendelet 1940. augusztus 1-jén lépett hatályba. Ez a kor
mányrendeletben előírt általános vadászati tilalmat úgy módosította, hogy a medve 
és a nyérc kivételével a vadászat -  a tilalmi idők betartásával -  szabad, azzal a kor
látozással, hogy legalább 1000 kh összefüggő erdős vadászterületen 1000 kh-anként 
évente csak egy szarvasbikát szabad elejteni, medve elejtésére azonban -  indokolt 
esetben -  csak a miniszter adhat engedélyt.

A keleti és erdélyi országrészre vonatkozó, 1941. május 28-án hatályba lépett 
3940/1941.M.E.sz. rendeletben a kárpátaljaihoz hasonló, gyakorlatilag minden vad
faj vadászatára kiterjedő általános tilalomról nem esik szó. Feltehetően azért, mert az 
azt megelőző, 1940. december 1-jén hatályba lépett 199.685/1940.FM sz. rendelet 
l.§-ában előírta, hogy a visszacsatolt keleti és erdélyi területeken a vadászat -  a far
kas, vaddisznó, róka, s általában a vízi és ragadozó madarak, valamint a szarka, szaj
kó, seregély kivételével -  minden vadfajra tilos. E tilalom 1941. július 18-ig maradt 
érvényben, amikor a 160.000/194l.FM sz. rendelet vadfajonként részeletesen szabá
lyozta a vadászati tilalmi időket. Ennek figyelembevételével a 3940/1941.M.E.sz. 
kormányrendelet felhatalmazta a földmívelésügyi minisztert, hogy a vadászterületek 
lelövési keretét a következő 1940/41. évi vadászati idényre, különösen a siketfajdra, 
nyírfajdra, őzre, szarvasra, zergére, muflonra, dámvadra, valamint medvére és hiúz- 
ra vonatkozólag tételesen meghatározza. (Furcsa, hogy ezekre, a lelövési engedély 
tekintetében miniszteri hatáskörbe utalt vadfajokra nézve a 199.685/194l.FM sz.
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rendelet tilalmi időt nem állapított meg, a végrehajtási rendelet viszont ezek vadásza
tát is a tilalmi idők betartásához kötötte.)

A hivatkozott kormányrendelet tehát -  az előzők miatt -  nem a vadászat tilalmazá- 
sára, hanem elsődlegesen a vadászati helyzet feltárására helyezte a hangsúlyt. 1 .§-ában 
a vadászat gyakorlására jogosultakat -  a Kárpátaljára vonatkozó rendelethez hasonló
an -  kötelezte, hogy szerződésüket az illetékes törvényhatóság első tisztviselőjének 
mutassák be. A szerződések elismerését, tudomásul vételét, vagy -  indokolt esetben -  
annak megtagadását a törvényhatóság első tisztviselőjének hatáskörébe utalta.

E rendelet létrehozta a vármegyei vadászati felügyelő intézményét, s a felügyelő 
feladatává tette a vármegye területén a vadállomány, a vadvédelem és a vadászat gya
korlásával kapcsolatos jelenségek figyelemmel kísérését, s ennek alapján azt, hogy a 
vadászattal kapcsolatos minden kérdésben, a vadászati jog engedélyezése, a felsza
badulás előtti időből származó vadászbérleti szerződések tudomásul vétele ügyében, 
kivételes lelövési kérelmek, és az egyes vadászterületek évenkénti lelövési keretének 
jóváhagyása tekintetében a felügyelete alá tartozó vármegyére vonatkozólag a tör
vényhatóság első tisztviselője, illetve a földmívelésügyi miniszter részére véleményt 
nyilvánítson és állást foglaljon.

Az első tizenegy vármegyei vadászati felügyelőt, közülük három területileg illeté
kes erdőigazgatót, a földmívelésügyi miniszter 1941. május 29-én bízta meg: Maros- 
Torda vármegye és Marosvásárhely thj. sz. kir. város területére Kovács Jenő m. kir. 
főerdőtanácsos, marosvásárhelyi erdőigazgatót, Máramaros vármegyének a román 
megszállás alól felszabadult területére Katapán Ottó m. kir. erdőtanácsos, rahói 
erdőigazgatót, Szatmár és Ugocsa vármegyéknek a román uralom alól felszabadult te
rületére és Szatmárnémeti thj. sz. kir. város területére Gárdonyi Nagy László 
főerdőmérnököt (1941 júliusától m. kir. főerdőtanácsos, nagybányai erdőigazgatót).128

1944 augusztusában Beszterce-Naszód vármegye vadászati felügyelőjét saját ké
relmére felmentette és a vármegyei vadászati felügyelői tisztség ellátásával Istvánffy 
József min. tanácsos, besztercei erdőigazgatót, Kovács Jenő min. tan. Maros-Torda 
és Marosvásárhely thj. sz. kir. város vadászati felügyelőjét ugyancsak 1944 augusz
tusában a kaposvári erdőigazgatóság vezetésével történt megbízatása miatt, saját ké
relmére, felmentette, és a vármegyei vadászati felügyelői tisztség ellátásával vitéz 
Borsay Ferenc m. kir.erdőtanácsos, marosvásárhelyi erdőigazgatót bízta meg.729

A 3940/1941.M.E.sz. rendelet végrehajtási rendelete, a 158.120/1941.FM sz. ren
delet (amely 1941. június 17-én lépett hatályba) már nemcsak a vadászattal, hanem a 
vadállomány gondozásával és a vadvédelemmel is foglalkozott. Előírta, hogy a vadá
szati jog tulajdonosa köteles a szarvas, dámvad és őzállománnyal rendelkező vadász- 
területeken, a vad téli tartózkodási helyein 8000 kat.holdanként legalább egy-egy ál
landó vadetetőt kialakítani, és azt október 15-étől kezdve megfelelő takarmánnyal el
látni, beerdősült területen egy sózót felállítani és azt jó karban tartani, mezőgazdasági 
területen, ahol fogoly és fácán számottevő állományt képez, ezek téli etetéséhez no
vember 1-jéig egy-egy etetőt felállítani, és attól kezdve eleséggel ellátni.

Erdészeti Lapok. 1941. 335. oldal. 
Erdészeti Lapok. 1944. 379. oldal.
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A rendelet ezenkívül kötelezően előírta 4000 kat.holdanként egy-egy vadőr alkal
mazását. A vadászatra jogosultak kötelező feladataként előírta azt is, hogy a 
következő évre vonatkozóan vadfajonként és ivaronként elkülönített bontásban lelö
vési tervet készítsenek, és azt minden év március 15-ig a vadászati felügyelőnek 
nyújtsák be, hogy azt a felügyelő sajátjavaslatával együtt -  a következő évi lelövési 
keret megállapítása végett -  bemutathassa a miniszternek. Amely vadra a miniszter 
nem adott lelövési keretet, arra tilos volt vadászni.

E rendelet szerint önálló vadászterületnek csak a 200 kat.holdat, illetve havasi jel
legű vidéken a legalább 2000 kat.holdat meghaladó területrészt lehetett önálló va
dászterületnek tekinteni. Az önálló vadászterületnek nem tekinthető, és a községek, 
városok tulajdonában levő ingatlanok vadászati jogát árverés útján haszonbérbe kel
lett adni. Viszont vadászterületet csak olyan személynek lehetett bérbe adni, akinek 
erre az illetékes vadászati felügyelő, vagy a törvényhatóság első tisztviselője enge
délyt adott.

Az évek folyamán Kárpátalján, s az erdélyi területeken is a farkas annyira elsza
porodott, és az állatállományban oly károkat okozott, hogy 1942-ben a kormány 
kötelezővé tette a farkas irtását. A 6520/1942. M.E.sz. rendelettel előírta, hogy azo
kon a területeken, ahol a farkas előfordul, a vadászati jog tulajdonosa, 
haszonélvezője, haszonbérlője köteles a farkasokat lőfegyverrel, csapóvassal, és a 
kötelező óvórendszabályok betartásával, megfelelő méreg alkalmazásával is pusztí
tani. Ennek előmozdítása érdekében a 292.000/1942.FM sz. rendelet előírta, hogy a 
vadőröknek és annak, aki farkast elejt megfelelő lődíjat és jutalmat kell fizetni.

Ezek voltak a visszacsatolt kárpátaljai, s a keleti és erdélyi részeken a vadászat 
törvényes, jogi keretei. Ezek érvényesüléséről a MÓL levéltári iratanyagában érdem
leges anyag alig volt fellelhető, talán azért sem, mert az FM erdészeti főosztályának 
iratanyaga többségében az üzemi erdőigazgatóságok tevékenységével, főként a 
kincstári erdőkben folyó gazdálkodással összefüggő történésekkel foglalkozik, és a 
vadászat tekintetében ezekkel is meglehetősen szűkösen.

Az előzőkben tárgyalt rendeletekkel kapcsolatban két kérdést, a vadkárokkal 
összefüggő, széles körben elterjedt problémát, és a vadászterületek bérbeadása terén 
tapasztalt jelenséget mégis érdemes megemlíteni.

Arahói erdőigazgatóság már 1940. szeptember 11-én jelentette a minisztériumnak, 
hogy a bérbeadott vadászterületeken sok a vadkár, s a károsultak kártérítést kérnek. Az 
erdőigazgató ezzel összefüggésben felvetette, hogy az 5710/1939.M.E.sz.rendelet
l.§-ának a dúvadfajok lelövésére vonatkozó tiltását fel kellene oldani, mert a vad
károk lényegében ezzel függnek össze. Ugyancsak a rendeletre hivatkozva javasolta, 
hogy a bérlőket kötelezni kellene arra, hogy ha vadászterületük meghaladja az 1000 
kat.holdat, vadőrt alkalmazzanak. Ezenkívül lehetővé kellene tenni, hogy altisztek, 
erdőőrök is elláthassanak vadőri szolgálatot. (Úgy tűnik, a javaslatok egyike sem va
lósult meg.)130

1943-ban a bustyaházai erdőigazgatóság jelentette, hogy Ökörmezőn egy medve 
elpusztított egy lovat, és a tulajdonos ezért az erdőigazgatóságtól kártérítést követel.

MÓL K -l84-1940-4-182 841.
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Erre az erdészeti főosztály válasza az volt, hogy kártérítésre nincs lehetőség, mert a 
lakosság figyelmeztetést kapott, hogy vigyázzanak a jószágaikra, mert ha ezt elmu
lasztják, kártérítésre nem számíthatnak. (Ilyen figyelmeztetésnek azonban még a 
nyomát sem lehetett a levéltárban felfedezni.)131

A vadászterületek bérbeadásáról az előzők szerint a 158.120/1941.FM sz. rende
let intézkedett. Eszerint az önálló vadászterületnek nem tekinthető, valamint a köz
ségek és városok tulajdonában levő ingatlanok vadászati jogát bérbe kell adni. Ez 
időszakban felszínre került versenytárgyalási hirdetmények azonban nem ilyenekre, 
hanem 900 kh-tól 10 000 kh-ig terjedő, összesen 16 kincstári vadászterületre vonat
koztak, melyek mindegyikét 1942 augusztusában a kárpátaljai és erdélyi üzemi 
erdőigazgatóságok tették közzé. Egy másik esetben pedig a Csíkszeredái (igazgatási) 
erdőigazgatóság a „Csíki Magánjavak” tulajdonához tartozó, állami erdőhivatalok ál
tal felügyelt 8000 kh-tól -  14 000 kh-ig terjedő öt vadászterületnek árverésen történő 
értékesítését hirdette meg.132 -  Sajnos a hirdetményekből nem derül ki, hogy a kincs
tári és a nagy közösségi tulajdonú vadászterületek árverésen történő értékesítése mi
re vezethető vissza.

Ezek után a visszacsatolt területek vadászati gyakorlatára térve, érdekességként 
megállapíthatjuk, hogy az üzemi erdőigazgatóságokkal kapcsolatban feltárt iratok 
jelentős része arra utal, hogy az erdőgazdálkodás körébe tartozó tevékenységek közül 
az 1938-1944-ig terjedő időszak folyamán, ugyanúgy mint azt követően is, legfelsőbb 
szinten egyedül a vadászat váltott ki nagyobb érdeklődést. A kutatás során számos 
dokumentummal találkoztunk, melyekben a vadászattal kapcsolatban a miniszter, 
vagy a miniszterelnök, esetleg a Kormányzó Úr kívánságára, vagy utasítására történt 
intézkedés. (Erre vonatkozólag a következőkben több esettel fogunk találkozni.) Ez 
a tény -  ha nem is nemzetgazdasági vonatkozásban, de a vezetők érdeklődési körét 
tekintve -  feltétlenül a vadászat különös jelentőségét igazolja.

Kárpátalján a vadászattal összefüggő történetek a bustyaházai és a rahói 
erdőigazgatósághoz kötődnek. Mindkét erdőigazgatóságnál volt szarvas- és medve
vadászatra is alkalmas terület.

Szarvasvadászathoz vadászlakokra, medvevadászathoz pedig beetetett leshelyekre 
volt szükség. A bustyaházai erdőigazgatóság már 1939-ben utasítást kapott arra, hogy 
a legkedveltebb vadászterületen, a csornarikai völgyben építsen egy vadászlakot. 
Bartha Lajos m. kir. segéderdőmérnök, az erdőigazgatóság építésvezetője, 1939 júniu
sában elkészítette a vadászlak tervműveletét és költségvetését, valamint annak és a hoz
zá tartozó erdőőri lak melléképületének költségvetését, s ezeket felterjesztették a mi
nisztériumhoz. Az erdészeti főosztály a tervet jóváhagyta, s az építés költségkeretét már
1939. augusztus 19-én a vadásziakra 15 590 P-ben, annak melléképületére 1620 P-ben, 
az erdőőri lak melléképületére vonatkozólag 4510 P-ben állapította meg.133

Az erdőigazgatóság 1940. május 22-én bejelentette, hogy a vadászlak elkészült, 
de azzal kapcsolatban -  a Kormányzó Úr előrelátható gyakori látogatására való te

MOL K -184-1943-A /3-124 726.
Erdészeti Lapok. 1942. 345. oldal, 1943. 396. oldal.
MÓL K -l84-1939-3-114 567
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kintettel -  szükséges a csornarikai, pesszarikai és a fujoveci völgy biztosítása, és a 
biztosításra kirendelt hatósági közegek elhelyezésére egy csendőrpihenő építése is, 
mert a Kormányzó Úr számára kijelölt vadászterület egy része ráfekszik a volt len
gyel, most orosz határra, és a csornarikai vadászlak csupán 8 km-re van a határtól. 
Az erdészeti főosztály 1940. június 19-én 3965 P-vel az egyszerű csendőrpihenő 
költségvetését is jóváhagyta. Rövid idő alatt az is elkészült, s a végszámla kifizetése 
is megtörtént.134

1942-ben a földmívelésügyi miniszter a kárpátaljai kincstári erdők megtekintése 
alkalmával elrendelte, hogy a fenntartott vadászterületeken a vadászházak építését 
szorgalmazni kell135 A bustyaházai erdőigazgatóság erre a miniszteri rendeletre vá
laszként jelentette, hogy nehéz pénzügyi helyzetére, és arra való tekintettel, hogy a 
fontosabb területek vadászházakkal el vannak látva, és 1942-ben 28 befejezés előtt 
álló erdőőri lak mindegyikében egy-egy, összesen 28 vadászszoba is épül, ezért újabb 
vadászházak építését nem tervezi.

Az ungvári erdőigazgatóság, szintén a miniszteri rendeletre válaszolva, 
jelentette,hogy az igazgatóság kerületében levő fenntartott vadászterületeken vadász
házak építését nem javasolja, mert a távolfekvő vadászházak a biztos betörés és fel
gyújtás ellen még akkor sem védhetők meg, ha azokat néha a kezelő személyzet is 
használja. Az erdőigazgatóság erre való tekintettel, úgyszintén az erdők őrzése és ke
zelés szempontjából is, mindenkor kinn a védkerületekben igyekszik az új erdőőri la
kokat felépíteni, és ezekben a vadászat szempontjából szükséges helyeken vadász
szobák létesítéséről is gondoskodik. Ilyen módon feleslegessé válik a költséges, és az 
erdőigazgatóság előirányzatából nehezen fedezhető vadászházak építése. Ezért a fel
adatot Fenyvesvölgyön, Lyután, Turjaremetén és Turjapolenán vadászszobák létesí
tésével igyekszik megoldani.136

A rahói erdőigazgatóság a vadászházak építését szorgalmazó rendeletre jelentet
te, hogy a fenyőgömbfa ármegállapítása az erdőigazgatóságnál oly mértékű árbevé
teli kiesést idézett elő, hogy újabb vadászházak építését egyelőre nem tervezi. 1942- 
ben mégis utasítást kapott a vaséri erdőhivatal kerületében, a fenntartott miniszteri 
vadászterületen, a fajnai és a makerlói védkerületben egy-egy vadászlak, és azokhoz 
megfelelő cserkészutak építésére. A miniszter rendelkezése szerint mindkét vadászla
kot azonos tervek alapján, azonos kivitelben, a makerlóit 1943-ban a gát mögött, a 
fajnait 1944-ben a régi vadászlak mögötti tisztáson, a cserkészutakat pedig csak 
olyan mértékben építsék ki, hogy a bőgőhelyek jól elérhetők legyenek.

Az erdőigazgatóság a két vadászlak tervműveletét és költségvetését elkészítette és
1943. január 9-én felterjesztette a minisztériumhoz. Az erdészeti főosztály február 
15-én 1943-ra a makerlói vadászlak megépítésére 30 187 P-t, a cserkészutak építésé
re 20 000 P-t állapított meg azzal, hogy a fajnai vadászlak és a további cserkészutak 
költségszükségletét az erdőigazgatóság 1944. évi költségvetésében tárgyalja.137

134 MÓL K - l84-1940-3-77 556.
MÓL K-184-1942-A/3-89 980.
MÓL K -184-1942-A/3-96 072.
MÓL K -184-1943-A /3-120 888.
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Erdélyben a nagybányai 
erdőigazgatóság kerületében 1943- 
44-ben 4 vadászlak épült. Erre a cél
ra az erdőigazgatóság számára a be
ruházási keretből 26 076 P felhasz
nálását engedélyezték. 1944 elején 
az erdőigazgatóság jelentette a mi
nisztériumnak, hogy az engedélye
zett keret a munkálatok teljes befeje
zéséhez nem elegendő. Az 
alsófernezelyi erdőhivatal kerületé
ben a fehérszéki, valamint a kohó- 

A fajnai vadászház főhomlokzata. völgyi erdőhivatal kerületében a
Forrás: MÓL K -l84 rotundai vadászlak építésének befe

jezéséhez, mindegyiknél egy-egy 
vendégszoba kialakítását is figyelembe véve, összesen 10 218 P pótköltség felhasz
nálásának engedélyezését kérte. Az erdészeti főosztály az engedélyt megadta, így a 
négy vadászlak építését befejezhették.118

Medvevadászatok ősszel és tavasszal is voltak. A vadászathoz azonban nagyon 
alapos, hosszadalmas előkészítésre, a medvéknek lódögökkel való beetetésére volt 
szükség. 1943. október 7-én az I/A erdészeti főosztály 3., a vadászatban és halászat
ban illetékes ügyosztálya elrendelte, hogy a bustyaházai és a rahói erdőigazgatóság 
kerületében a medvék beetetését az őszi medvevadászatra azonnal kezdjék meg, és 
azonnal jelentsék, ha a medve a dögöt valahol felvette. Az utasításban jelezték, hogy 
mindegyik erdőigazgatóságnál 2-3 medve elejtését vették tervbe.139

Ennek alapján a történtekről az erdőigazgatóságok naponként részletes jelentés
ben számoltak be. A rahói erdőigazgatóság 5. jelentése 1943. november 12-én 12 óra
10 perckor: A tegnap jelentett medve a Sóskás-völgy dezenkuli medvelesén 11-én es
te 8 órakor újból kijött a dögre, s az éjszaka folyamán azt majdnem teljesen felfalta. 
Most új dögöt tesznek ki, ezért pár napig a kimenetellel várni kell.

November 15-én 11 óra 40 perckor telefononon az alábbiakat jelentették: A 
dezenkuli medvelesre 13-án új dögöt tettek ki. Tegnap, 14-én este 7 óra 30 perckor 
egy, valószínűleg a már jelentett medve megjelent a dögnél, de a sötét, esős idő mi
att közelebbről megfigyelhető nem volt. Az etetést az erdőigazgatóság folytatja.

November 16.: A dezenkuli lesen tegnap este fél 8-kor a medve kijött a dögre. Fél 
óráig tartózkodott a dögön, majd éjjel az egész maradék dögöt megette. Ma délután 
új dögöt tettek ki. (A jelentés naponta tovább folytatódott.)

November 19.: A dezenkuli medvelesen tegnap este a nagy sötétség miatt a medve 
nem volt megfigyelhető, mert a hold csak éjfél után kelt fel. Éjjel azonban a medvét 3 
óra 30 perctől 5 óra 30-ig figyelték a dögnél. A látottak alapján az erdőigazgatóság ja 
vasolja, hogy a miniszter úr a ma esti sebesvonattal utazzon le, s Katapán igazgató

138 MÓL K -184-1944-A/3-238 590.
139 MÓL K.-184-1944-A/3-232 096.
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Máramarosszigeten várni fogja autóval. (A továbbiakban arról nem esik szó, hogy a va
dászatra sor került-e vagy sem. A napi jelentés azonban folytatódott.)

December 1.: A Sóskási vadászterületen a dezenkuli medvelesnél megfigyelt 
medve újabban ugyanezen vadászterület lopusenszki medvelesénél kitett dögre jár. 
Ezért a dezenkuli medvelesen újabb dögöt nem tettek ki, mert amíg ezen a lesen is 
volt dög, előfordult, hogy a medve egyik nap az egyik, másik nap a másik 
medvelesen jelent meg, és így a vadászat bizonytalanná vált. A lopusenszki 
medveleshez november 29-én tettek ki dögöt, s ebből a medve még aznap, 29-éről 
30-ára virradó éjjel falt egy keveset.

December 3.: A Sóskási vadászterületen a lopusenszki medvelesnél eddig megfi
gyelt medve december 1-jén eddigi tartózkodási helyét elhagyta és a sóskási völgyön 
felfelé ment, téli szállására vonult.

A bustyaházai erdőigazgatóság október 23-i jelentése: A felsőszinevéri fujoveci 
medvelesre kitett dögre két medve jár. Nappal is megjelennek a dögnél. Mivel a ki
tett dögöt hamar felfalják, az egyik medve elejtésére egy vadászvendégnek azonnal 
utaznia kellene.

December 1.: A bruszturai vadászterületen a gropjanei medvelesnél kitett dögre a 
már jelentett medve rendszertelenül, pár napi kihagyásokkal, és mindig csak éjjel jár, 
ezért vadászata bizonytalan.

Erdélyben a marosvásárhelyi erdőigazgatóságnál a kovásznai erdőhivatal kerüle
tében, a kincstár által bérelt gelencei vadászterületen is voltak medvevadászatok. 
1943 őszén egy erdménytelen vadászat után az erdőigazgatóság utasítást kért az er
dészeti főosztálytól, hogy a tavaszi vadászatra előkészüljön-e? Az utasítás a rahói, a 
bustyaházai és a marosvásárhelyi erdőigazgatóság számára az volt, hogy mihelyt a 
medvék elhagyják téli szálláshelyüket, az etetést azonnal kezdjék meg. A tavaszi va
dászatra is lesz vendég!

A visszacsatolt erdélyi országrésznek talán 
leggazdagabb, kiemelt vadászterülete a 
Görgény-völgyben volt. Ezért is az országrész 
1940-1944. közötti időszakának vadászattörténe
te gyakorlatilag a volt román királynak a 
Görgény-völgyi Laposnyán, az erdei vasút végál
lomásától nem messze levő vadászkastélyához, 
és -  történelmi véletlen folytán -  a magyar kor
mányzói vadászkastélyhoz fűződik.

A volt román király laposnvai kastélvkomple- 
xuma több épületből állt. A hozzá tartozó ingat
lan területe 6 kat.hold 828 négyszögöl volt.140

-  A kastély főépülete: Földszintes építmény, 
melynek fedélszékébe manzárdszerűen
volt az emelet beépítve. Alapterülete ös- Fé|ig kész görgényi trófea
szesen 5446 m2, 35 helyiséggel, vízveze- Fotó: Káldy

MÓL K-184-1944-A/4-234 041. (A történet teljes iratanyaga)
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tékkel, csatornázással és 
villanyvilágítással, téli 
használatra cserépkályhák
kal fafűtésre berendezve.

-  A főépület konyhai szár
nyához csatlakozott egy kü
lön, személyzeti konyha- 
épület, melynek földszint
jén a külső személyzet ré
szére egy konyha és étte
rem, a manzárdban pedig 3 
lakóhelyiség a személyzet 
részére.

-  A királyi fővadászmester lakóháza: Emeletes blokkház 4 helyiséggel.
-  A miniszter lakóépülete: Földszintes épület, 64 m2 alapterülettel, 5 helyiséggel.
-  Gondnoki lakóépület: A földszinten 3 szobából álló lakás, egy nagy étterem és 

veranda, az emeleten ugyancsak veranda és két vendégszoba.
-  Vendégszálló: A csendőrőrs tanyája 11 helyiséggel.
-  Gépház és garázs: 182 m2 alapterületű emeletes épület, földszintjén 4 garázs és 

a gépház, mellékhelyiségekkel, a gépházban egy szakszerűen felszerelt 20 KW 
termelőképességű Ganz-Jendrassik-dieselmotorral kapcsolt aggregátor, amely 
a világítást és az erőátvitelt szolgáltatta, az emeleten 10 vendégszoba, 1 
fürdőszobával.

-  Istállóépület: 150 m2 alapterülettel, 2 istállóval, középen takarmányos csűrrel.
-  Ezeken kívül volt még egy fatemplom és egy jégverem is.
A kastély a második bécsi döntéssel hozzánk került. Maros-Torda vármegye ka

tonai közigazgatási parancsnoksága már 1940-ben megkereste a szászrégeni kir. já 
rásbíróságot, hogy a kastélykomplexumnak a 3387. telekkönyvben az 5218/2. hrsz. 
ingatlanra vonatkozó tulajdonjogot, II. Károly, volt román király tulajdonjogát, töröl
jék a telekkönyvből. A szászrégeni kir. járásbíróság a katonai közigazgatási parancs
nokság megkeresését 1941. március 20-án elutasította.

Március 21-én azonban a február 23-án hatályba lépett 1440/1941.M.E.sz. rende
let 2.§-a alapján a II. Károly, volt román király nevére bekebelezett tulajdonjogot tö
rölték, és azt a magyar kincstár javára kebelezték be. Az 1440/1941 .M.E.sz. rendelet
2.§-a szerint ugyanis az 1939. március 16-a előtt létrejött ingyenes jogszerzést ér
vénytelennek kellett tekinteni, ha az olyan ingatlanra vonatkozott, amely 1918. októ
ber 27-én a magyar államkincstár tulajdonában volt. A telek 1918. október 27-én -  a 
telekkönyv szerint -  a magyar államkincstár nevén volt, az ingyenes szerzést pedig
-  a királyra való tekintettel -  feltételezték, így a királyi vadászkastély 1941. március 
21-én a magyar államkincstár tulajdonába került.

A miniszterelnök azonban 1941 júliusában úgy döntött, hogy a laposnyai kastélyt 
a hozzá tartozó telekkel együtt a volt román királytól megfelelő áron megkísérli meg
vásárolni. Ezért 1941. július 22-én felkérte a külügyminisztert, hogy ez irányban a 
szükséges lépéseket diplomáciai úton tegye meg. E tekintetben azonban problémát

A

A volt román király laposnyai vadászkastélya 1941. 
augusztusában. Fotó: Kassay
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okozott, hogy a szászrégeni kir. járásbíróság a kastély tulajdonjogát a volt román ki
rály nevéről már a magyar államkincstárra Íratta át. Ezért utasították a kincstári jog
ügyi igazgatóságot, hogy az ingatlan visszabekebelezése iránt sürgősen intézkedjék. 
Ennek eredményeként az igazságügy-miniszter 52.270/1941.sz. rendelete alapján a 
szászrégeni kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság, azzal az indokolással, hogy 
az ügy nem az 1440/1941.M.E.sz. rendelet, hanem a román földbirtokrendezéssel 
kapcsolatos kérdések szabályozása tárgyában kiadandó rendelet hatálya alá tartozik, 
964/1942.sz. végzésével elrendelte a m. kir. kincstár javára bekebelezett tulajdonjog 
törlését és az előző tulajdonjogi állapot helyreállítását. így a laposnyai kastélyingat
lan tulajdonjogát 1942. március 20-án visszaírták a volt román király javára.

A kastély megvásárlása érdekében a miniszterelnök által kezdeményezett szeren
csétlen akció természetesen nem járt eredménnyel. Mivel ez előrelátható volt, a hon
védelmi miniszter -  a földmívelésügyi miniszter 1941. szeptember 6-án történt fel
kérésére -  1941. szeptemberében kiadott, 62.208/1941.sz. határozatával az ingatlant 
az 1939:11.te.-ben foglalt honvédelmi törvény 105.§-ának /1 / bekezdése alapján, hon
védelmi szolgáltatásként, ideiglenes használatra igénybe vette, és az 1941. szeptem
ber 16-án ez ügyben felvett jegyzőkönyv szerint a kastélyt, annak berendezését és 
bútorait -  a fatemplom és a jegyzőkönyvben felsorolt szőnyegek kivételével -  a ma
rosvásárhelyi erdőigazgatóság kezelésébe adta.

Az átadás során az építményekről bizottságilag részletes műleírás, és az egész in
gatlanról összefoglaló értékbecslés készült. Eszerint

-  az építményeket kereken 370 000 P-re értékelték, a forgalmi érték a becsérték 
50 %-ára tehető, az építmények forgalmi értéke tehát kereken 185 000 P,

-  a telket kat.holdanként 100 P-re értékelték, így a telek értéke 650 P,
-  a berendezési tárgyakat, bútorokat összességében 35 000 P-re értékelték, így
-  a kastély összértékét 220 650 P-ben állapították meg.
Ennek alapján a bizottság az igénybe vett ingatlan, valamint annak összes építmé

nyi, berendezési tárgyai és bútorai használatáért járó térítési díjat évi 1200 P-ben ha
tározta meg, amely összeget negyedévi előleges részletekben, 1941. szeptember 10- 
től kezdődően kellett fizetni. Az első részletet a román király által a kastély gondozá
sával megbízott dr. Popescu János szászrégeni lakosnak október 18-án ki is fizették.

A román követség a kastély átvételére azonnal reagált. Október 25-én kelt átirat
ban értesítette a külügyminisztériumot, hogy a kastélyt a magyar hatóságok a honvé
delmi miniszter rendeletére birtokba vették, egyben közölte, hogy ez az eljárás a volt 
román király véleménye szerint a bécsi döntőbírósági szerződés birtokjogi részének 
minden vonatkozásban való áthágását jelenti, ezért a kastély igénybevétele ellen til
takozását jelentette be. Azért is, mert a kastéllyal kapcsolatban katonai érdeket nem 
lehet felfedezni, annál is inkább, mert a hatóságok a kastélyt az erdészeti igazgatás 
kezelésébe adták. Ezért az igénybevétel ellen a bécsi döntőbírósági szerződés garan
ciája alapján óvást emelnek.

A külügyminiszter erről tájékoztatta a honvédelmi minisztert, az pedig a 
földmívelésügyi minisztertől az adandó válaszra vonatkozó állásfoglalását kérte, ar
ra hivatkozva, hogy a kastély igénybevétele az ő felkérésére történt. A 
földmívelésügyi minisztérium az adandó választ röviden az alábbiakban összegezte:
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-  A honvédelmi miniszter a vadászkastélyt nem sajátította ki, nem is vette bir
tokba, hanem megállapított bérösszeg ellenében használatba vette.

-  Az az intézkedés, hogy a kastélyt az erdőigazgatóság kezelésébe adták, 
kézenfekvő volt, mert a kastélyt körülvevő birtok teljes egészében az 
erdőigazgatóság kezelésében levő kincstári erdő, s az erdőigazgatóság a szak
szerű kezelésben jártas személyzettel rendelkezik, és így a kastélynak csak ja 
vára válik, ha szakértő és nem a kezelésben gyakorlatlan szerv kezeli.

A földmívelésügyi miniszter látta, hogy ennek a vitának semmi értelme nincs, 
ezért utasította a marosvásárhelyi erdőigazgatóságot, hogy a görgénylibánfalvai te
lekkönyvben a Trianon előtti időkig visszamenőleg derítsék ki a vadászkastély és a 
hozzá tartozó telek tuladonjogi helyzetét. A vizsgálat során kiderült, hogy

-  1918. november 1-jén a kastélyhoz tartozó ingatlan a görgénylibánfalvai 
68.telekjkv-ben 5218. hrsz. alatt 7 kat.hold 31 négyszögöl területtel a m. kir. 
államkincstár tulajdonaként szerepelt.

-  1919. április 26-án a román kormányzótanács 2463/1922.sz. alatt érkezett 
VII.sz. decretuma, és az igazságügyi főnök 31/1919.sz. rendelete alapján az in
gatlanra a román állam javára „elidegenítési és terhelési tilalom” jegyeztetett be.

-  1922. április 29-én kelt szászrégeni kir. járásbírósági végzéssel a trianoni 
szerződés 191. pontja, valamint az 1920. szeptember 21-i „Monitorul Offícial” 
román hivatalos lapban megjelent törvény alapján a tulajdonjogot a román ál
lam javára bekebelezték, s egyidejűleg törölték az elidegenítési és terhelési ti
lalomra vonatkozó feljegyzést.

-  A román földmívelésügyi minisztérium 1927. március 22-én kelt bekebelezési ok
irata alapján 1927. december 22-én a 7 kát. hold 31 négyszögöl területből 6 kat.hold 
828 négyszögöl területrészt I. Ferdinánd király javára kebelezték be, azon a címen, 
hogy a király az ingatlannak 60 000 lei-ben megjelölt értékét kiegyenlítette.

-  I. Ferdinánd halála után az ingatlant Miklós, volt román herceg örökölte, és a 
tulajdonjogot az ő javára kebelezték be.

-  Egy 1939. évi telekkönyvi végzéssel -  ajándékozás alapján -  II. Károly, volt 
román király javára kebelezte be a telekkönyv.

E történelmi levezetés alapján világosan érzékelhető, hogy a trianoni békediktá
tum átkos következménye volt, hogy az azt megelőző évszázadokban a magyar állam 
tulajdonát képező ingatlant Románia jogszerűen eltulajdoníthatta, a második bécsi 
döntés ránk erőszakolt birtokjogi záradéka pedig ennek az átkos helyzetnek még a fe
lülvizsgálatát és helyesbítését is meghiúsította.

Ezek után a földmívelésügyi miniszter mintegy utolsó kísérletként utasította az 
erdészeti főosztályt, hogy a kastélyingatlan kisajátítása érdekében tegyen lépéseket. 
A főosztály a kisajátítást az 1935:1 V. te. 297.§-a alapján javasolta megindítani, amely 
szerint „Erdővel körülzárt vagy erdőbe beékelt idegen terület, amely a 10 kat.holdat 
nem haladja meg, az erdőtulajdonos javára kisajátítható” A terület, amelyen a kas
tély épült, a birtoklap szerint 6 kat.hold 828 négyszögöl volt, tehát a területnagyság 
tekintetében a törvénynek megfelelt, ennélfogva ki lehetett sajátítani.

így az erdészeti főosztály 1942. január 29-i keltezéssel elkészítette a Maros- 
Torda vármegyei közigazgatási bizottságnak címzett, az előírásoknak megfelelő le
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vél tervezetét, melyben a Libánfalva község 3387. sz. telekkönyvében felvett, 
5218/2. hrsz. 6 kat.hold 828 négyszögöl kiterjedésű ingatlannak, a rajta levő épüle
tekkel és tartozékokkal együtt, a magyar kincstár javára történő kisajátítását kérte. 
A tervezet szerint az ügyről értesítették a szászrégeni kir. járásbíróságot, mint telek
könyvi hatóságot, továbbá Popescu Jánost, a volt román király vadászmesterét, és a 
laposnyai erdőhivatalt. A marosvásárhelyi erdőigazgatóságot pedig utasították, hogy 
az elrendelt kisajátítási eljárás lefolytatását kísérje figyelemmel, s amennyiben 
szükséges, a közigazgatási bizottságot ebben a munkában támogassa, és addig is, 
amíg a kisajátítási eljárás jogerejű befejezést nem nyer, az előírt térítési díj esedé
kes részleteit Popescu János szászrégeni lakosnak fizesse ki. Az ügyiraton csak az 
előadó, az ügyosztályvezető és a főosztályvezető aláírása szerepelt, a miniszter azt 
nem kiadmányozta.

A miniszter ugyanis az erdészeti főosztálynak adott utasítással egyidejűleg kikér
te a kincstári jogügyi igazgatóság véleményét is a kisajátítással, illetve a laposnyai 
kastély megszerzésével kapcsolatban. A jogügyi igazgatóság a vadászkastály meg
szerzésére több lehetőséget vetett fel, de azokat azzal zárta le, hogy mindegyikkel 
szemben lehet ellenérvet felhozni. Utolsó lehetőségként az erdőtörvény 297.§-át is 
felvetették, de a kisajátítás feltételeként a területnagyságon kívül a törvényben 
szereplő másik feltételt is megemlítették, amely szerint az idegen ingatlan akkor sa
játítható ki, „ ha az az okszerű erdőgazdálkodást jelentékenyen megnehezíti.” Ezzel 
kapcsolatban a jogügyi igazgatóságnak az volt a véleménye, hogy „a kastélyra nem 
lehet ráfogni, hogy az az erdőgazdálkodást megnehezíti”, tehát az erdőtörvény 297.§- 
a alapján kezdeményezett kisajátítást is meg lehet támadni, a kastély megszerzésére 
tehát nincs törvényes lehetőség.

A miniszter az erdészeti főosztály kisajátítási levéltervezetét -  minden bizonnyal
-  ezért nem kiadmányozta. Az iratok tanúsága szerint a levelet a Maros-Torda vár
megyei közigazgatási bizottságnak és a többi címzettnek sem küldték el, így a kisa
játítási eljárás el sem kezdődhetett, a kisajátítás nem valósulhatott meg.

1943-ban a laposnyai vadászkastély történetének új, zárófejezete kezdődött.
1943. november 16-án a marosvásárhelyi erdőigazgatóság jelentette a minisztérium
nak, hogy a kastélyépületben és a fatemplomban házigomba-károsítás jeleit észlel
ték, ezért az épület lebontását javasolták.

Popescu, a kastélynak a volt román király által megbízott gondozója, feltehetően 
már augusztusban járt a kastélyban, és augusztus 31-i kelettel a földmívelésügyi mi
nisztériumnak címzett levélben be is számolt arról, hogy az egyik konyhahelyiség
ben és a templomban épületgomba fellépését tapasztalta, és mivel a gomba erősen 
terjed, szükséges volna azt megakadályozni és a bajnak elejét venni. Minthogy a kas
tély katonai szolgáltatásra van igénybe véve, és a marosvásárhelyi erdőigazgatóság 
gondozására bízva, kérte a minisztériumot, utasítsa az erdőigazgatóságot, hogy 
„kármegelőzési építési munkák” megbeszélése végett vegye fel a kapcsolatot Müller 
nevű marosvásárhelyi építésszel.

Ezt követően Popescu szeptemberben -  mentsük, ami menthető jelszóval -  a kas
télyból a Ganz-Jendrassik-dieselmotoros aggregátor kivételével a berendezési tár
gyakat, bútorokat, szőnyegeket, képeket elszállíttatta.
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Az erdészeti főosztály Popescu levele alapján az üggyel kapcsolatban a kincstári 
jogügyi igazgatóság állásfoglalását kérte. A jogügyi igazgatóság 1944. január 11-én 
a következőképpen nyilatkozott:

-  A vadászkastélyban és a templomban fellépett gomba -  sajátosságánál fogva
-  nem a kincstári igénybevétel és használat folytán keletkezett, annál is inkább 
nem, mert a kastélyt csak egyes alkalmakkor a kiküldöttek elszállásolására 
vették igénybe, egyébként az állandóan be volt zárva. A gombakárosítás épít
kezési hiba, vagy építkezési mulasztás következménye, amely a használatba
vétel nélkül is bekövetkezett volna. Ezt igazolja az is, hogy a gomba az egyál
talán nem használt templomban is fellépett.

-  A honvédelmi szolgáltatásként igénybe vett kastélyban bekövetkezett kár megté
rítésének értékét az 1939:11.te. 122.§-ának 2. és 3. pontja a következőképpen ha
tározta meg: „A dolog állagában a rendeltetésszerű használat során előállott érték- 
csökkenésért kártérítés nem jár. Nem kell megtéríteni azt a kárt sem, amely akkor 
is bekövetkezett volna, ha az ingatlant nem vették volna igénybe.” Ennek követ
keztében az erdőkincstár a gomba által okozott kár helyreállítására, illetve az eset
leg szükséges óvómunkálatok elvégeztetésére nem kötelezhető.

-  A jogügyi igazgatóság nem javasolja, hogy a kártérítés kötelezettségét a mi
nisztérium magára vállalja, de erről, vagyis az ilyen irányú kérelem megtaga
dásáról az érdekeltet értesíteni kell.

-  A marosvásárhelyi erdőigazgatóság november 16-i jelentésében javasolt bon
tást a jogügyi igazgatóság véleménye szerint a kincstár kártérítési kötelezett
ség veszélye nélkül nem hajthatja végre.

-  Ha a minisztérium az épületet a továbbiakban nem akarja igénybe venni, cél
szerű lenne az igénybevételt a HM útján megszüntetni, és az épületet a tulaj
donos rendelkezésére bocsátani.

A minisztérium a jogügyi igazgatóság javaslata alapján 1944. június 23-án levél
ben értesítette az erdőigazgatóságot, hogy a házigomba által megtámadott részek el
távolításához és az általa okozott károk helyreállításához, az épület lebontásához 
nem járul hozzá. Egyúttal utasította az erdőigazgatóságot, hogy a minisztérium állás- 
foglalásáról Popescu János szászrégeni lakost hivatalosan tájékoztassa.

Ezzel a román királyi vadászkastély története tulajdonképpen befejeződött: Nem 
bontották le, igénybevételét nem szüntették meg, csak -  a házigombával együtt -  ma
gára hagyták.

Már 1942 közepén, az idő tájt, amikor a jogügyi igazgatóság közölte a miniszterrel, 
hogy a laposnyai kastély kisajátítása nem lesz megoldható, a marosvásárhelyi 
erdőigazgatóság utasítást kapott arra, hogy a Görgény-völgyben keressen egv egysze
rű vadászház építésére alkalmas olyan helyet, ahonnan a román kastélyt nem lehet lát
ni. Sajnos az utasítást tartalmazó irat a levéltárban nem nem volt fellelhető, arra csak 
az erdőigazgatóság válaszából lehet következtetni Ezért nem lehet megállapítani, hogy 
az utasítás a földmívelésügyi minisztertől, vagy felsőbb szintről származott-e. Minden
esetre az utasítás és az erdőigazgatóság válasza a történet új fejezetét nyitotta meg.

A marosvásárhelyi erdőigazgató a hivatkozott utasításra 1942. május 29-én kelt, 
Molcsány Gábor miniszteri osztályfőnöknek címzett magánlevélben válaszolt: Jelen
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tette, hogy az új vadászház építésére találtak megfelelő helyet, amelyet 1:25 000 mé
retarányú térképen zöld színnel meg is jelöltek. A terület 6-8 kat.hold kiterjedésű 
fennsík, 900 méterrel a tengerszint felett. Az építkezés szempontjából számításba 
vehető részen 2-3 holdas tisztást lehet kialakítani. A kérdéses hely a Laposnya-pataki 
és fehérági vasútvonal közötti területen, a laposnyai kastélytól légvonalban mintegy 
1 km-nyire, annál mintegy 100 méterrel magasabban fekszik. A területről gyönyörű 
kilátás nyílik minden irányba. Egyetlen hibája, hogy a széltől nem eléggé védett. 
Egyébként jelenleg és a jövőben is a vadászat szempontjából számításba vehető te
rületek központjában fekszik. Gépkocsival történő megközelítése érdekében mintegy 
2,5 km új makadámút építése szükséges. Vízzel a Laposnya-patakból, vagy a Fehér
ágból látható el szivattyúművel, vagy pedig egy névtelen patakból mintegy 1500 m 
hosszú vájt facsövön. Ez utóbbi esetben közvetlenül az épület közelében egy szívó
nyomó kút közbeiktatásával lenne az épületbe bevezethető.141

Az erdőigazgató jelentésére az erdészeti főosztály július 9-én kelt válaszában az 
egyszerű vadászház, a szükséges melléképületek, valamint a hozzá vezető út létesí
téséhez elvben hozzájárult, s egyben a tervbe vett tereprendezésről, az útépítésről, a 
főépületről és a hozzá tartozó melléképületekről, azok felszereléséről, víz- és villany
világítási berendezéséről előzetes tájékoztatás céljából készítendő vázlatterv 
mielőbbi bemutatását kérte.

A marosvásárhelyi erdőigazgató július 30-án jelentette, hogy a tervezett vadász
házhoz az útat nem lehet úgy vezetni, hogy arról a laposnyai kastélyt ne lehessen lát
ni. Egyben az erdészeti főosztály által igényelt részletes vázlatterv kidolgozásához 
részletes eligazítást kért arra, hogy az új vadászház földszintes vagy emeletes legyen-e, 
a fő lakosztály hány helyiségből álljon, azonkívül hány tagból álló személyzet, ven
dég vagy tiszti személyzet elhelyezésével kell számolni, a gépkocsik, illetve jármű
vek és az őrszemélyzet számára hány férőhelyről kell gondoskodni?

Az erdőigazgatóság kérdéseire az erdészeti főosztály a választ -  az ügyiraton levő 
feljegyzés szerint -  augusztus 6-án telefonon közölte. Ez az ügyet -  kívülálló számá
ra -  sejtelmessé, titokzatossá tette. Az erdőigazgatóság kérdései, főleg az 
őrszemélyzet létszámára vonatkozó kérdés, azonban sejteni engedték, hogy a koráb
bi közlésekkel ellentétben nem egyszerű vadászház, hanem kormányzói vadászkas
tély építéséről lesz szó. Ez azonban csak jóval később vált nyilvánvalóvá.142

A telefonon történt közlést követően, augusztus 7-én levélben utasították az 
erdőigazgatóságot, hogy a tervezett vadászházról, az út nyomvonalával együtt, váz
rajzot és a hozzávetőleges költségvetést az útról és az épületről légm3 alapján azon
nal terjesszék be.

Ezt követően a történések folyamata a levéltári iratanyagban 7 hónapra, sőt közel egy 
évre megszakadt. Ennélfogva ennek az időszaknak a történéseit dokumentumokkal nem 
lehet alátámasztani. Ezt a hézagot megkíséreltük józan következtetéssel áthidalni.

A telefonon kapott információk alapján Kovács Jenő, marosvásárhelyi 
erdőigazgató, minden bizonnyal érzékelte, hogy nagy volumenű, sürgős tervezési és

141 MÓL K -184-1942-A/4-94 225.
Id. a 140. jegyzetet.
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építési feladatról van szó. Az erdőigazgatóság 
ebbéli kapacitását felmérve valószínűleg úgy 
döntött, hogy az igazgatóság építésvezető
ségét meg kell erősíteni. így feltehetően az ő 
előterjesztésére, a jelentős új feladat 
megfelelő megoldása és végrehajtása érdeké
ben a jól ismert és nagyrabecsült Bartha Lajos 
m. kir. főerdőmérnököt, a bustyaházai 
erdőigazgatóság építésvezetőjét, 1942. no
vember 25-én áthelyezték a marosvásárhelyi 
erdőigazgatósághoz építésvezetőnek.

A minisztériumnak az új vadászház vázraj
zának, helyszínrajzának és hozzávetőleges 
költségvetésének azonnali felterjesztésére vo
natkozó, 1942. augusztus 7-én kelt utasítása, 
és Bartha Lajos november 25-i áthelyezése 
között eltelt három és fél hónap alatt a maros
vásárhelyi erdőigazgatóságnál a vadászház 
tervezése és a költségvetés elkészítése terén 
valószínűleg légüres tér uralkodott, semmi 
előrehaladás nem történt. Bartha Lajos no
vember végi áttelepülése után, mihelyt a fel

adatot megismerte, minden bizonnyal már 1942 decemberében teljes energiával hoz
zálátott nemcsak a vázlatterv, hanem a kiviteli tervek kidolgozásához, és az építés 
előkészítéseként az anyagszükséglet kiszámításához is. Mindez hónapokat vehetett 
igénybe. Célja bizonyára az volt, hogy a sürgősség és az idő rövidsége miatt az épí
tés megkezdésének feltételeit teremtse meg, ezért a nagy volumenű alapozó-tervező 
munkával egyidejűleg az építés költségvetését nem tudta elkészíteni. A kiviteli ter
vek viszont 4 hónap alatt elkészültek.

Közben bizonyára több levélváltás történt az erdőigazgatóság és a minisztérium 
között, melynek eredményeként a minisztérium a tervműveletet és az anyagszükség- 
leti kiírást feltehetően jóváhagyta, és az anyagok megrendelését engedélyezte. Ennek 
a folyamatnak a lezárását jelentette az erdészeti főosztály 1943. április 17-én kelt, az 
erdőigazgatósághoz intézett levele, mely szerint a miniszter rövid úton elrendelte, 
hogy a Görgény-völgyben tervezett vadászkastély (ekkor már kastély!) építését azon
nal kezdjék meg, miután az építéshez szükséges anyagok nagy részét az anyaghiva
tal már kiutalta. Az anyagok vételárát azonban az erdőigazgatóság nem tudta kifizet
ni, mert az ehhez szükséges hitel nem állt rendelkezésére. Ezért az építés 
sürgősségére való tekintettel a minisztérium felhatalmazta az erdőigazgatóságot, 
hogy a vadászkastély számára beszerzett anyagok vételárát, valamint az építési mun
kák kiadásait -  addig is, amig a költségvetést jóvá lehet hagyni -  100 000 P erejéig 
a beruházások rovatán elszámolják. A vadászkastély építésére és berendezésére vo
natkozó költségvetést azonban mielőbb, de legkésőbb június 15-ig feltétlenül terjes
szék be.
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Ennek alapján az építés Bartha Lajos vezetésével bizonyára nagy ütemben meg
indult. Ezért az erdőigazgatóság június elején már újabb 100 000 P, július elején to
vábbi 100 000 P kiutalását kérte.

Augusztus 16-án az erdőigazgatóság jelentette, hogy Bartha Lajos építésvezető a 
Görgény-völgyi vadászkastély és más kincstári építkezéseknél annyira le van terhel
ve, hogy fizikailag képtelen volt a vadászkastélyra vonatkozó költségvetést elkészí
teni, azt csak szeptember 10-e után tudja beterjeszteni. Egyidejűleg jelentette azt is, 
hogy az erdőigazgatóságnak addig engedélyezett 300 000 P-n felül már további 206 
799 P-t kellett kiutalnia a vadászkastély építési munkáihoz. Ezért további 300 000 P 
kiutalásának engedélyezését kérte, mert ha az erdőigazgatóság fizetésképtelenné vá
lik, akkor az építés súlyos késedelmet szenvedne.

Ennek alapján a minisztérium augusztus 18-án a kért 300 000 P-t kiutalta. Ezzel 
egyidejűleg, valószínűleg Bartha Lajos némi tehermentesítése érdekében, Gmndböck 
Béla oki. mérnök építőmestert megbízták a vadászkastély építkezési munkái során 
szükséges építőmérnöki -  valószínűleg épületgépészeti és szakipari -  munkák végzé
sével, a művezetés ellátásával és a végrehajtási munkák időnkénti ellenőrzésével.

Szeptember 1-jén az erdőigazgatóság jelentette, hogy az augusztus 31-ig engedé
lyezett 600 000 P-n felül a vadászkastély építésével kapcsolatban további 146 978 P 
kiadás merült fel, s a munka további folytatásához ismét 300 000 P kiutalását kérte. 
Szeptember 13-án a minisztérium ennek a kérésnek is eleget tett; az addigi 600 000 
P-n felül további 300 000 P felhasználását a beruházási rovaton engedélyezték. Egyi
dejűleg felhívták az erdőigazgatóságot, hogy az építkezési és berendezési munkála
tok befejezése után, a legrövidebb időn belül (most már határidő megjelölése nélkül) 
a kiviteli költségvetést terjesszék be, de külön költségvetést az építkezés, és külön a 
berendezés költségeiről. Ezek után a munka zavartalanul tovább folytatódott.

A mi évfolyamunkkal 1943. május 22-31-ig Fekete Zoltán, Modrovich Ferenc és 
Sébor János professzoraink vezetésével erdélyi tanulmányúton voltunk. Május 27. és 
30. között a görgényszentimrei alerdész szakiskolában töltöttünk két éjszakát, és a 
szakiskola -  Molcsány Gábor min.osztályfőnök engedélye alapján -  két alkalommal 
reggelivel, egy alkalommal pedig vacsorával megvendégelt bennünket. Akkor a ma
rosvásárhelyi erdőigazgatóság vezetői a Görgény-völgyi erdei vasúton elvittek ben
nünket Laposnyára. Ott láthattuk a volt román király elhagyott vadászkastélyát és az 
épülő kormányzói vadászkastélyt is, ahol akkor nagy meglepetésünkre az egy évvel 
előttünk végzett Káldy József m. kir. segéderdőmérnökkel találkoztunk, és helyszíni 
építésvezetőként ő mutatta meg nekünk az új kastélyt, amit akkor, 1943 májusában 
már meglehetősen előrehaladott állapotban láthattunk. (Az idecsatolt fénykép, me
lyet ifj. Káldy József vezérigazgató úr volt szíves kölcsönadni, az épülő kastélyt még 
jóval korábbi állapotában ábrázolja.)

1943 második felében bizonyára teljes erővel folyt a munka. Egy 1944. február 3- 
án kelt leirat szerint a minisztérium felszólította az erdőigazgatóságot, hogy a 
kőművesmunkákat fizessék ki. Ezzel az építőipari munkákat tulajdonképpen befeje
zettnek nyilvánították, csak szakipari munkák lehettek még hátra.

1944. június 23-án Bartha Lajost, a kastélyépítés szellemi letéteményesét, megle
petésszerűen áthelyezték Ungvárra építésvezetőnek, s helyette Kutasy Viktor ungvá
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ri építésvezetőt helyezték át Marosvásárhely
re. Az áthelyezést Bartha Lajos a laposnyai 
erdőhivatal felügyeleti tisztje által vele szem
ben terjesztett rágalmak hatására bekövetke
zett büntetésnek és saját becsületbeli ügyének 
tekintette, ezért 1944. július 6-án Marosvá
sárhelyen kelt levélben a minisztertől saját 
maga ellen fegyelmi vizsgálatot kért.143 Erre 
az erdészeti főosztály válaszként augusztus
10-én közölte, hogy Bartha Lajos ellen a fe
gyelmi vizsgálatot nem tartják szükségesnek. 
A felügyeleti tiszt ellen azonban a vizsgálatot 
lefolytatták. Bartha Lajos áthelyezését min
den bizonnyal törölték, mert a tények tanúsá
ga szerint Bartha Lajos 1944. július 1-je utáni 
időszakban Ungváron nem teljesített szolgá
latot. Kutasy Viktor sem volt távol Ungvár- 
tól, mert abban az időben én már ott teljesítet
tem szolgálatot. Kutasy Viktor volt a 

főnököm, így ezeket közvetlen szemlélőként tanúsíthatom.
1944. június 23-ával, Bartha Lajos meg nem valósult áthelyezésével egy időben, 

a kastélyépítés történetének új szakasza kezdődött. Akkor ugyanis a miniszter -  a 
Kormányzó Úr kívánságának megfelelően -  pótmunkák, mégpedig: kiegészítő vízve
zetéki és villanyvilágítási rendszer kiépítésének, elsötétítő-berendezés, óvóhelyépítés 
és a fűtési rendszer felülvizsgálatának soronkívüli végrehajtását rendelte el. Egyide
jűleg utasították az erdőigazgatóságot, hogy a pótmunkákra vonatkozó költségvetést 
jóváhagyás végett 8 napon belül terjesszék be, a sürgősségre való tekintettel azonban 
a munkák végrehajtását a miniszter elvi engedélye alapján azonnal kezdjék meg.144

Legnagyobb volumenű és legtöbb problémát okozó munka a tartalék vízellátási 
rendszer kiépítése volt. A 70 000 1 űrtartalmú gyűjtő-, illetve nyomómedencéből 
(ciszternából) a kastélyig terjedő szakaszon a már meglévő 5/4-es horganyzott vascső 
mellé egy második, hasonló vascső lehelyezése a befejező munkák keretében már 
eredetileg is tervbe volt véve. A második csővezeték lefektetése -  a csőhiány miatt 
36 fm kivételével -  augusztus 18-áig megtörtént. Augusztus 31-éig a második 
csőrendszer hiányzó részének lefektetését és a kastélyba való bekapcsolását is elvé
gezték. AII.  emeleti lakrész fürdőszobáiban elhelyezett WC-k zavartalan vízellátását 
biztosító 2 m3-es tartály beépítése és az öblítőtartályoknak a fürdőszobákban való el
helyezése és bekötése még folyamatban volt.

A pót-, illetve tartalék villanyvilágítás megoldása érdekében július 6-áig a turbina 
által szolgáltatott áramon kívül a román királyi kastély mellett levő úton, a görgényfői 
állomással szemben elhelyezett transzformátoron keresztül bekapcsolták a román ki

MOL K -l84-1944-A/4-240 282.
144 MÓL K -184-1944-A/4-239 570.

Az épülőfélben lévő kormányzói 
vadászkastély 1943 közepén. 

Fotó: Káldy
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rályi kastély gépházában visszaha
gyott 20 KW-os, Ganz-nyersolaj- 
motorral meghajtott generátort, s a 
pótvilágításról átmenetileg így gon
doskodtak. A román királyi kastály 
igénybevételének megszüntetésére 
számítva egy budapesti elektrotech
nikai vállalat raktárában találtak egy 
220/380 V-os, 3-fázisú, benzinmo
torral egybeépített generátort, ame
lyet augusztus 23-án leszállítottak 
és végleges megoldásként beszerel
tek a kastélyba.

Az elsötétítéshez szükséges anyag 
beszerzése megtörtént, és a sötétítő
berendezés is elkészült. Ennek felszerelését a befejező munkák keretében végezték el.

A fűtés biztonsága érdekében a pincében elhelyezett fatüzelésű kazánokat a ko
romtól és kátránylerakódástól megtisztították. A próbafűtést is elvégezték, s az a leg
jobb eredménnyel járt, a melegvízellátás és a melegvízfűtés is jól működött.

Augusztus 18-án a kastélyhoz tartozó gondnoki lakás, valamint a garázsok és is
tállók, s az óvóhely is, a vészkijárattal együtt, elkészült. Az óvóhelyhez tartozó WC- 
berendezés beszerelése folyamatban volt. -  Ekkor, a pótmunkák elvégzése kapcsán, 
már nagyjából kiteljesedett az épületnek a kezdeti telefonközlés miatt rejtve maradt 
képe: az egyszerű vadászháznak indult építmény kétemeletes, valószínűleg manzárd- 
beépítéses, összkomforttal, és minden biztonsági berendezéssel felszerelt kormányzói 
kastély lett, melyhez gondnoki lakás, garázsok és istállók is tartoztak.

1944. szeptember 5-én vitéz Borsay Ferenc erdőigazgató jelenthette, hogy min
den elrendelt pótmunkát és a befejező munkákat is elvégezték. A kormányzói vadász- 
kastély néhány héttel a terület kiürítése előtt elkészült!145 A könnyező házigomba ál
tal megtámadott román királyi kastély fölött visszahagytunk egy újonnan épült, min
den igényt kielégítő, szép, magyar vadászkastélyt.

Az emberek megbecsülése
Ebben a fejezetrészben eddig az erdőgazdálkodás különböző területein folyó 

tevékenységekről esett szó. Az erdőgazdaságban minden tevékenység az emberek, 
erdőtisztek, üzemi tisztek, erdőőrök és sok ezer munkás munkájának eredménye. 
Ezért itt róluk is meg kell emlékeznünk. Kárpátalján és a visszacsatolt keleti és erdé
lyi országrészen 1940-ben összesen 247, 1944-ben már 280 erdőtiszt, legalább 2-3- 
szor ennyi üzemi tiszt és erdőőr dolgozott. Az erdőtisztek irányították, az üzemi tisz
tek és erdőőrök vezényelték és ellenőrizték a fatermelésben, erdőművelésben, szállí
tásban, sőt a vasútépítésben, a lakásépítéseknél és a vadászatnál is, a munkások által 
végzett munkát. Az elért eredmények minden területen az ő együttes munkájuknak
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A kormányzói vadászkastély főhomlokzata 1944 
augusztusában.

Fotó: Káldy
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köszönhető. Mindannyian rászolgáltak arra, hogy gondoskodásban és megbecsülés
ben legyen részük. A következőkben ennek megnyilvánulásait kíséreljük meg a visz- 
szacsatolt országrészek üzemi erdőigazgatóságainál történtek alapján összegezni.

Az erdészeti igazgatás szervezetének kialakulása után a visszacsatolt országrésze
ken első és legfontosabb feladat az odahelyezett erdőtisztek, erdőőrök és általában a 
dolgozó emberek számára megfelelő életkörülmények, elsőként megfelelő lakás és 
munkahely biztosítása volt. Ez kifejezésre jutott abban, hogy az erdőigazgatóságok 
már megalakulásuk utáni első éves költségvetési előirányzatukban sok új erdőtiszti, 
erdőőri és egyéb lakás építését és helyreállítását, s új erdőhivatali épületek építését 
és helyreállítását kezdeményezték.

Az ungvári erdőigazgatóságnak146 már az 1940. és 1941. évi költségvetési 
előirányzata alapján az erdészeti főosztály a magasépítési beruházások között 920 000 
pengő ráfordítással jóváhagyta

-  6 új erdőtiszti lakás építését: Ungváron a Zugó utcában, Turjapolenán, 
Perecsenyben, Radváncon és Csontoson a leválasztott új erdőhivatalok 
vezetői, és Malomréten a fűrészüzemvezető részére,

-  4 új erdőhivatali épület építését: Turjapolenán, Perecsenyben, Radváncon és 
Csontoson, a leválasztásra kerülő új erdőhivatalok részére,

-  3 kétlakásos új altiszti lakóépület építését: Ungváron a Zugó utca 33. sz. alatt, 
Malomréten és Radváncon, mindhárom helyen két-két lakással,

-  10 új erdőőri lak építését: a Turjaremete-lipóci, a fenyvesvölgyi, csontosi, 
perecsenyi kerületben 1-1, a lyutai és a turjapolenai kerületben 2-2, valamint a 
felsőrosztokai és a maszárfalvai kerületben szintén 1-1 lakással,

-  6 erdőőri lak helyreállítását: a turjaremetei, turjapaszikai, bukovai, 
felsődamonyai és a rónafuredi erdőőri kerületben,

-  6 négylakásos munkásház építését: Malomréten két, és Ungváron négy épület
ben, végül

-  az ungvári erdőhivatali épület és hivatalvezetői lak helyreállítását.
A bustyaházai erdőigazgatóságnál ugyancsak már az 1940. és 1941. évi költség- 

vetési előirányzat alapján 535 500 Pengő ráfordítással jóváhagyták
-  6 új erdőtiszti lak építését melléképülettel együtt: egyet-egyet Bustyaházán az 

1., 2. és az 589. sz.alatt, továbbá Huszton a Beszkid u. 57. sz.alatt, és 
Királymezőn egy kettős erdei vasúti tiszti lakot,

-  2 altiszti lak építését melléképülettel együtt Bustyaházán a 118. és 390. sz.alatt,
-  3 altiszti lak melléképületének helyreállítását Bustyaházán a 19., 60. és a 90. 

sz.alatt,
-  14 új erdőőri lak építését melléképülettel együtt, különböző erdőhivatalok ke

rületében,
-  1 erdőri lak helyreállítását a tereselpataki kerületben,
-  1 gépkocsivezetői lak építését Bustyaházán melléképülettel együtt, végül
-  1 erdőhivatali, a dolhai 107. sz. épület átalakítását, amely 1870-ben épült, a 

viszszacsatoláskor már teljesen elavult volt, sem irodának, sem lakásnak nem

MÓL K -l84-1940-3-70 206. (a rahói erdőigazgatóság is)
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volt használható, az átalakítással az épületben egy szoba-konyha-kamrás, kis- 
családos irodai erdőőr elhelyezésére szolgáló lakás, ezenkívül 3 helyiségből 
álló iroda és 2 tisztiszálló szoba építését tervezték.

A rahói erdőigazgatóság 1940. évi költségvetésében 370 000 Pengő ráfordítással 
előirányozta

-  4 új erdőtiszti lakóépület építését: kettőt Rahón, és -  megosztásuk miatt -  
egyet-egyet a tiszabogdányi és a fehértiszai erdőhivataloknál,

-  14 új erdőőri lak építését: Rahón egy kettős, a nagybocskói, a rahói, tiszaközi, 
tiszabogdányi és a feketetiszai erdőhivatalok körzetében egyet-egyet, a 
terebesfejérpataki és a kevelei erdőhivatalok kerületében kettőt-kettőt, a 
mezőháti erdőhivatalnál pedig hármat,

-  1 új irodai altiszti lak és tisztiszálló építését Havasmezőn,
-  Gyertyánligeten az erdőhivatal megosztásából kifolyólag egy új, 2 

erdőhivatali és 1 vasútüzemvezetői irodából, s 2 tisztiszálló szobából álló 
erdőhivatali épület,végül

-  Rahón a gépkocsivezetők és irodai kézbesítők részére 4, egyenként szoba- 
konyha-kamra-előszobából és pincéből álló, közös melléképülettel ellátott la
kóépület építését.

Az erdőtiszti lakásokat Rahón 3-szobásra, a másik három esetben 4 szoba- 
fürdőszoba-kamra-mosókonyha-pincével és üvegezett verandával, az erdőőri lakáso
kat 2 szoba-konyha-előszoba-pincével és melléképülettel, egyes esetekben 2 
tisztiszálló szobával is kiegészítve tervezték.

Az erdőigazgatóság számára a keleti és erdélyi országrész visszacsatolása, s az 
igazgatóság székhelyének Rahóról Máramarosszigetre való áthelyezése új helyzetet 
teremtett. A román uralom alatt Máramarosszigeten kialakult helyzet, a régi 
erdőkincstári épületek leromlott állapota miatt ugyanis teljesen új erdőigazgatósági 
központ, számos erdőtiszti, altiszti, irodatiszti lakás stb. tervezése és építése vált szük
ségessé a lehető legrövidebb idő alatt. Szerencsére az erdőigazgatóság részére új szék
házat nem kellett építeni, mert Katapán erdőigazgató -  helyszíni szemléje alapján -  
már 1941. május 18-án jelentette a minisztériumnak, hogy „az egész központi szerve
zetet a Szilágyi István u.2. szám alatt levő régi székházban el lehet helyezni. A régi 
székház szabad és rendelkezésre áll. Az erdőigazgatóság 1944. januárjában valóban 
a Szilágyi u. 2. sz. épületbe költözött be.147

Ettől függetlenül rendkívül nagy feladatot kellett megoldani. Ez -  a folyamat
ban levő fehértiszavölgyi és jalinkavölgyi erdei vasút tervezése és építése mellett
-  oly nagy magasépítés-tervezési és építésszervezési feladatot jelentett, hogy az 
erdőigazgatóság építésvezetőségét ketté kellett osztani: a vasútépítési munkákkal 
teljesen leterhelt építésvezetőség mellé egy magasépítési osztályt szerveztek. Az 
erdőigazgató ennek vezetésével Lukács Ottó erdőtanácsost bízta meg, aki korábban 
Máramarossziget városi építésvezetője volt. Az erdőigazgatóság áttelepítésével 
kapcsolatos magasépítés tervezési és építésszervezési feladat mind őrá hárult.

MÓL K -l84-1941-1-4-49 498.
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Az erdőigazgatóság 1941. évi költségvetésében a Máramarosszigetre való átköl
tözéssel kapcsolatban már a következő tételek szerepeltek:148

-  Erdőigazgatói lakóépület építése a Jókai u. 13. sz. alatt,
-  25 erdőtiszti lakás építése: a Jókai u. 12. és 15. sz. alatt egy emeletes kettős 

tiszti lak, a Jókai u. 19. és a Hitler u. 5.sz. alatt egy-egy tiszti lak, a Kórház u.
11-1 l/a. sz. alatt egy-egy kettős tiszti lak melléképülettel, a Temető u. 1.,l/a. 
és 3.sz. alatt egy-egy emeletes négyes tiszti lak, a Thököly u. 31. és 319. sz., 
valamint a Tímár u. 35. sz.alatt egy-egy tiszti lak melléképülettel,

-  3 irodatiszti lak: a Tisza u. 63. és 65. sz. alatt, valamint az Iza u. 5. sz.alatt,
-  8 erdőőri lakás: a Tisza u. 61/1 -  61/6-ig és a Nagygyár u. 68/a -  68/b-ig egy-

egy,
-  1 erdőőri lak Bárdóban,
-  7 kettős szolgaiak a Nagygyár u. 68/c -  i-ig.
A nagybányai erdőigazgatóság költségvetési előirányzata alapján összesen 51 000 

Pengő ráfordítással jóváhagyták:
1 erdőtiszti lakóépület helyreállítását a tőkési erdőhivatalvezető részére,

-  1 erdőőri lak és melléképületének helyreállítását Kapnikbányán, és
-  1 erdőhivatali irodaépület és tisztiszálló építését Tőkésen, mivel ott az 

erdőhivatalnak külön irodaépülete nem volt, az erdőhivatalvezető lakásának 4 
szobájából kettőt a hivatali helyiségek foglaltak el, a hivatalvezető családjának 
pedig csak két szoba állt rendelkezésére. Ez a helyzet családos hivatalvezető 
esetében, különösen vidéken, nem volt elfogadható. Ezért az erdőigazgatóság 
a hivatalvezetői lakás helyreállítását és egy különálló erdőhivatali épület épí
tését irányozta elő, két hivatali helyiséggel és két tisztiszálló szobával.

A marosvásárhelyi erdőigazgatóságnál ugyancsak a költségvetési előirányzat 
alapján 400 000 Pengő ráfordítással jóváhagyták:

-  2 új erdőtiszti lakás építését Marosvásárhelyen a Lehel utca 30. sz. alatt, majd 
később még 2 erdőtiszti lakás építését a Lehel u.10. és 12. sz.alatt,

-  2 új tisztviselői lakás építését szintén Marosvásárhelyen, az Új u. 30. sz.alatt, 
végül

-  4 kettős munkáslakás felújítását a görgényszegi fűrésztelepen.
A két erdélyi üzemi erdőigazgatóság magasépítési programjának megvalósítása 

nem jelentett különösebb megterhelést és problémát sem. A három kárpátaljai 
erdőigazgatóságnak azonban már az első programja is, a rahói erdőigazgatóság ese
tében pedig a Máramarosszigetre való áttelepülés miatt kialakult kényszerhelyzetben 
kidolgozott második program megvalósítása már önmagában is rendkívüli erőpróbát 
jelentett. Ezt némileg mérsékelte, hogy a tiszabogdányi és a fehértiszai, valamint a 
gyertyánligeti erdőhivatal kettéosztása nem valósult meg. így az erdőigazgatóság 
építésvezetősége két erdőtiszti lakás és a gyertyánligeti erdőhivatal épületének terve
zése és kivitelezése alól mentesült. Ez a mentesítés azonban a többi feladat mellett 
alig volt érzékelhető.

MÓL K -184-1944-A/4-240 073. (a kárpátaljai és az erdélyi üzemi erdőigazgatóságok 1940-1944-ig jóváhagyott 
beruházásainak teljes iratanyaga)
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Önmagában a programok leadminisztrálása is nagy megterhelést jelentett, mert a 
költségvetési előirányzatnak a minisztérium által történt elfogadása után minden lé
tesítményre egyenként ki kellett dolgozni a részletes műszaki tervet és annak téte
les költségvetését, azt fel kellett terjeszteni a minisztériumhoz, és csak annak jóvá
hagyása után kezdődhetett az anyagbeszerzés és munkaszervezés, vagy -  vállalko
zói kivitelezés esetén -  a versenytárgyalás meghirdetése, lebonyolítása és annak a 
minisztérium által történő engedélyeztetése. A rahói második, máramarosszigeti 
program részletes kidolgozásával kapcsolatban külön gondot okozott az egyes léte
sítmények helykijelölése, illetve kiválasztása, azután a műszaki terveknek a városi 
környezethez alkalmazkodó, annak megfelelő kidolgozása, a költségvetések össze
állítása terén pedig az ottani anyagbeszerzési és bérezési viszonyok felderítése is.

Mindhárom erdőigazgatóság építésvezetőségének dolgozói -  minden bizonnyal -  
emberfeletti munkát végeztek. Ennek azonban meg is volt az eredménye, mert -  a rahói 
erdőigazgatóságnál az előzőkben már említett három erdőtiszti lakás és a gyertyánlige
ti erdőhivatal kivételével -  az érintett erdőigazgatóságok programjának minden tétele 
megvalósult, valamennyi létesítmény felépült. Az első programban tárgyalt épületek 
nagy részébe már 1942-ben, illetve 1943 elején beköltözhettek, és a Máramarosszigetre 
való áttelepülés is megvalósulhatott: Katapán erdőigazgató már 1943. március 16-án je
lenthette a minisztériumnak, hogy az erdőigazgatóság igazgatási személyzetét áthelyez
ték Máramarosszigetre, mert ott az építkezés oly mértékben előrehaladt, hogy a részle
ges átköltözést meg lehetett oldani.149 1944. január 21-én pedig már azt is jelenthette, 
hogy az erdőigazgatóság áttelepült Máramarosszigetre, ennélfogva február 1-jétől kezd
ve az igazgatóság címe: Máramarossziget, Szilágyi u. 2.-re változik.150

Az emberekről való gondoskodásnak a széleskörű építkezés révén megnyilvánu
ló eredményeit az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

Erdő
igazgatóság

Erdőtiszti
lakás

Erdőhiva
tali épület

Altiszti
lak

Erdőőri lak Munkás
lakás

Gk. vezetői 
lakás

Összes

új felújított
Ungvár 6 4 6 10 6 24 - 56
Bustyaháza 6 1 2 14 1 - 1 25
Rahó 2 - 1 14 - - 4 21
Összes 14 5 9 38 7 24 5 102
Máramaros-
sziget 25 3 9 14 51
Nagybánya 1 1 - 1 - - - 3
Marosvásár
hely 4 2 8 14
Összes 44 6 14 48 7 46 5 170

A szép, új lakásokat sok fiatal és idősebb szakember sajnos legfeljebb 2 évig, a 
Máramarosszigetre áttelepültek azonban -  kedvező esetben -  legfeljebb 7-8 hónapig,

MÓL K -184- 1943-A/1-121 650.
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voltak azonban olyanok is, akik csak néhány hétig élvezhették. A 170 szép új és fel
újított épület ott maradt a ruszin és a román erdészek számára.

Az építés befejezésével, és az arra érdemesültek beköltözésével a műszaki ad
minisztráció még nem ért véget. Minden létesítmény végszámláját külön-külön 
be kellett terjeszteni a minisztériumhoz, kérve a munka felülvizsgálatát és a 
számla kiegyenlítésének engedélyezését. Erre az utolsó fázisra túlnyomó több
ségben 1944 elején került sor. Ezért a minisztérium a felülvizsgálatot általában 
az erdőigazgatóság hatáskörébe utalta, és a felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv 
alapján adta meg az engedélyt a számla kiegyenlítésére, s a felmentvényt az 
építésvezető számára.

A sok lakás és egyéb épület építése mellett az emberekről való akkori gondosko
dás emléke- és példájaként még egy fiatal erdőmérnöknek az akkori körülményekre 
jellemző helyzetét és történetét fel kell idéznünk:151

Becsky László, 1936-ban oklevelet szerzett, 30 éves erdőmérnök 1942. május 11-én 
kelt levélben azzal a tiszteletteljes kéréssel fordult a földmívelésügyi miniszterhez, 
hogy méltóztassék őt Marosvásárhelyről olyan beosztásba rendelni az ungvári 
erdőigazgatóság kerületében, vagy Zemplén megyéhez közelebb fekvő kincstári birto
kon, hogy fizetésének természetbeni illetményét természetben kaphassa meg. Kérését 
a következőkkel indokolta:

„Ez év nyarán nősülni szeretnék. A marosvásárhelyi nehéz lakásviszonyok (egy 
kétszobás lakás bére 100 -  120 P), valamint a város drága életkörülményei miatt kész
pénzben kapott fizetésemből ketten megélni nem tudunk, és ilyen körülmények miatt 
családalapításra nem gondolhatok. Az ungvári erdőigazgatósághoz való áthelyezé
semmel és ezzel kapcsolatban hozzátartozóim közelségével, családalapításom kezdeti 
nehézségei leküzdhetők volnának.

Az erdészeti főosztálynak a családalapítás iránti megértő jószándékát jelzi, hogy 
Becsky László május 11-én kelt levelére válaszként Molcsány Gábor, miniszteri 
osztályfőnök, már június 18-án úgy rendelkezett, hogy 1942 áprilisban kiadott ren
deletét, mely szerint a Lyutáról Csernoholovára áthelyezett Bachéry Dénes 
erdőmérnök helyét a Nagybocskóról áthelyezett Pfandler Mihály segéderdőmérnök 
vegye át, hatálytalanította, és azt úgy módosította, hogy Pfandler Mihály maradjon 
Nagybocskón, és Bachéry Dénes helyét, a lyutai erdőhivatal vezetését, Becsky Lász
ló vegye át, hogy az ő családalapításának ne legyen akadálya.

A lakások és hivatali épületek építéséhez és helyreállításához hasonlóan, az 
emberekről való gondoskodás jelének lehet tekinteni a szakemberek ifjú családtagja
inak szakmai képzéséhez szükséges feltételek megteremtése érdekében tett intézke
déseket, az erdészeti szakiskolák bővítését is.

A 2 millió kat.hold erdővel rendelkező Magyarországon annakidején két alerdész 
szakiskola volt, Esztergomban és Királyhalmán. Erdőterületünknek az elszakított or
szágrészek visszacsatolása révén 6 millió kát. holddal történt növekedése a szakisko
lák számának növelését tette szükségessé. Annál is inkább, mert a trianoni két szak
iskolával sem lehetett már az erdőtulajdonosok igényét kielégíteni.

151 MÓL K -l84-1942-A /1-89 129.
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Az ungvári erdőigazgatóság ismertetőjéből tudjuk, hogy Kárpátalja visszatérése 
előtt Szolyván volt egy erdőőri szakiskola, melynek Hársfáivá község határában levő 
tanulmányi erdejét az ungvári erdőigazgatóság kezelte. Ez a szakiskola azonban Kár
pátalja visszatérése idején már nem működött. Az erdészeti főosztály mégis ennek 
egykori léte alapján a visszacsatolt területek első új alerdész szakiskoláját az ungvá
ri erdőigazgatóság területén akarta létrehozni.152

A csehek által Szolyván létesített egyéves erdőőri szakiskola bérelt helyiségei 
azonban kétéves alerdész szakiskola számára nem feleltek volna meg. A tanulók 
gyakorlati képzését sem lehetett volna megoldani a Hársfáivá határában levő „tanul
mányi erdő”-ben. Ezért a főosztály röviddel Kárpátalja visszatérése után utasította 
az ungvári erdőigazgatóságot, hogy készítse elő Ungváron egy kétéves alerdész 
szakiskola létesítését és a volt szolyvai szakiskolának Ungváron történő ideiglenes 
elhelyezését.

Az erdőigazgatóság már 1939. június 1-jén jelentette a minisztériumnak, hogy a 
szolyvai szakiskola helyiségbérlete a csehszlovák szerződés szerint lejárt, s a 
szerződés érvényét Kárpátalja katonai közigazgatási vezetője mellé rendelt erdésze
ti előadó nem hosszabbította meg, feltehetően azért, mert az új iskolának Szolyván 
való elhelyezését és fenntartását sem elegendőnek, sem alkalmasnak nem találta.

Az erdőigazgatóság szerint a szakiskola elhelyezésére Kárpátalján Ungvár váro
sa lenne a legalkalmasabb. Ezért június 1-jén érintkezésbe lépett az állami építészeti 
hivatallal, hogy megtudakolja, az akkor még üresen álló épületek közül melyiket le
hetne a szakiskola számára lefoglalni. Az építészeti hivatal közlése szerint erre a cél
ra három épületet lehetett volna esetleg igénybevenni:

-  A Damonyai utca 4-6. szám alatti „legénylakásokat”, amelyek azonban a szak
iskola elhelyezésére alkalmatlanok voltak, mert ezek öt egymásba zsúfolt, a 
háború alatt létesített, egy tégla vastagságú favázas épületek voltak.

-  A második lehetőség a Sörház utca 9. szám alatt levő épület, a volt „agyagipa
ri szakiskola” épülete lehetett volna. Ez egy régi épület. Az eredeti helyiségek 
még jó állapotban vannak, a földszinten levő helyiségek azonban sötétek, ned
vesek, padlózatuk korhadt, az ablakok is rossz karban vannak. Legcélszerűbb 
lenne ezt lebontani, és újat építeni, mert a telek elég nagy.

-  A szakiskola létesítésére legjobban megfelelt volna a Rozsipái utca 5. szám 
alatt levő „közmunkaügyi referátus épület”, amely a kormányzósági palotához 
közel van, hatalmas kétemeletes épület, amelyben az internátus mellett a taná
ri kar lakásigényét is meg lehetett volna oldani. Ezt az épületet azonban 
időközben a pénzügyigazgatóság foglalta le, hivatalait el is helyezte benne, be 
is rendezkedett abban, s onnan nem hajlandó kivonulni.

-  Az építészeti hivatal közlése szerint a Sörház utcai épület a VKM-hez, a má
sik két épület a KKM-hez tartozik.

A lehetőségek feltárása után az erdőigazgatóság tájékoztatta az erdészeti 
főosztályt tapasztalatairól, és 1939. augusztus 29-én jelentette, hogy az eredeti utasí
tásnak megfelelően a szolyvai erdőőri szakiskola berendezését Ungvárra átszállíttat-

152 MÓL K -l84-1940-1-71 998.
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ta és a berendezést, valamint az egyéb felszerelési tárgyakat a Sörház utca 9. szám 
alatti „agyagipari szakiskola” helyiségeiben helyeztette el.

Az FM az erdőigazgatóság tájékoztatása alapján megkereste a VKM-et, és -  az 
ország erdőterületének megnagyobbodása folytán a szakiskola létesítésének nemzet- 
gazdasági jelentőségére hivatkozva -  kérte, járuljanak hozzá a Sörház utcai, úgyne
vezett Masaryk-iskolaépületnek új alerdész szakiskola céljára az erdőkincstár javára 
történő átengedéséhez. A VKM azonban a kérést 1940. január 19-én kelt válaszában 
elutasította, mivel a kérdéses épületet tartja egyedül alkalmasnak a felállításra kerülő 
leánygimnázium elhelyezésére.

Ezt követően az erdészeti főosztály az 1940. február 1-jén tartott igazgatói érte
kezleten utasította az ungvári erdőigazgatót, vizsgálja meg, nem lehetne-e a szakis
kolát valamelyik erdőhivatalánál felállítani. Az erdőigazgatóság 1940. február 6-án 
jelentette, hogy kerületében nincs olyan erdőhivatal, amely a tervezett szakiskola és 
a tanári lakások elhelyezésére alkalmas épületekkel rendelkeznék. -  Ezzel az ungvá
ri szakiskola létesítését sajnos le kellett venni a napirendről.

Az erdőterület megnagyobbodása következtében a szakiskolai kapacitás bővítése 
azonban mielőbbi megoldást követelt. Lehetőségként kínálkozott az Erdélyben már 
Trianon előtt is működő görgényszentimrei szakiskola bővítése, Kárpátalján pedig 
Rahón egy másik új szakiskola létesítése.

A görgényszentimrei szakiskola bővítése -  az ungvári próbálkozás után, furcsa mó
don -  csak 1942-ben került napirendre. Akkor azonban ez ügyben döntés nem született. 
A minisztériumban csak 1943 végén, 1944 elején kezdtek érdemben foglalkozni ez ügy
gyei. Az akkori elgondolás szerint felvetődött egy új szakiskola építése is. Ehelyett azon
ban célszerűbbnek látták a továbbfejlesztésre alkalmas görgényszentimrei szakiskola 
bővítésével a tanulói létszámnak 100 főről 160 főre való emelését, oly módon, hogy a 
160 fős létszám mellett párhuzamos osztályok beállításával, annak mindkét évfolyamán 
40-40 tanuló kiképzése, és így évente 80 tanuló képesítése váljék lehetővé. Ennek az el
gondolásnak a megvalósítása egy új iskolaépület és 3 tiszti lakás építését, ezenkívül a ré
gi iskola átépítését, berendezésének és felszerelésének megfelelő kiegészítését tette vol
na szükségessé. Ehhez összesen 1 900 000 P-re lett volna szükség. A minisztérium 1944 
januárjában a pénzügyminisztériumtól ennek az összegnek a biztosítását kérte.153

Az iskola 1944. január 31-én kapta meg az engedélyt a bővítés megvalósításának 
versenytárgyalás útján történő eldöntéséhez.154 A szakiskola 1944. március 14-én je 
lentette, hogy a versenytárgyalás lezajlott, és kérte az ott elért, az iskola által javasolt 
döntés jóváhagyását és a munka megkezdésének engedélyezését. A minisztérium 
azonban a hadihelyzetre való tekintettel a szakiskola jelentését 1944. augusztus 31-i 
határidővel irattárba helyeztette. így a görgényszentimrei alerdész szakiskola 
bővítése nem valósulhatott meg.155

A rahói szakiskola építését 1943-ban kezdték meg. 1944. áprilius 21-én Katapán 
erdőigazgató jelentette a minisztériumnak, hogy a hadihelyzet és az arcvonal közel

153 MÓL K - l84-1944-A/1-233 199.
MÓL K -184-1944-A /1-233 203.
MÓL K -184-194-A/1-235 778.
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sége miatt az iskola építése szünetel, mert a honvédség nemcsak az átalakítandó né
gyes tisztilakot, hanem a fedél alatt levő iskolaépületet is katonai célokra 
lefoglalta.156 A jelentést követő egyeztető tárgyalás eredményeként azonban rövide
sen mindkét épület felszabadult, az építkezést be tudták fejezni, és 1944. október ele
jén az erdőigazgató jelentette a minisztériumnak, hogy a rahói alerdész szakiskola el
készült. Október 9-én a minisztérium utasította az igazgatót, hogy az építési vállal
kozó járandóságát fizesse ki.157

A jószándék eredménnyel járt, a rahói szakiskola elkészült, a görgényszentimrei 
szakiskola esetében azonban a döntés későn történt. Az idő pedig rövid volt. így a fia
talokról való gondoskodási szándék csak félig valósulhatott meg.

Az emberekről való gondoskodás törvényes jele volt az is, hogy akinek a család
ja a veszélyessé vált hadi helyzetben otthonuk légoltalmi kiürítése miatt vidékre kel
lett költözzön, az az 1840/1944. M.E. sz. rendelet alapján havi 120 P különélési pót
lékot kaphatott.

A gondoskodás nemes megnyilvánulása volt a földmívelésügyi miniszter 
1242/1943. Eln.l/a számú, az akkori háborús helyzetre való tekintettel a hadbavonult 
alkalmazottak és azok hozzátartozóinak érdekvédelmét szolgáló rendelete, mely sze
rint a háborús katonai szolgálatot teljesítő tisztviselők és egyéb alkalmazottak adata
it központilag nyilvántartásba kellett venni, hogyha velük bármi (sebesülés, eltűnés, 
hősi halál) történik, róluk és hozzátartozóikról megfelelően gondoskodni lehessen. E 
rendelet alapján feltehetően a hősi halált halt Reisz Ferenc és Lukácsffy Péter hozzá
tartozói, és a súlyos sebesülést szenvedett Ács (Moldován) Antal is megfelelő támo
gatásban részesült.

A sokféleképpen megnyilvánult gondoskodás mellett a szakemberek megbecsülé
sének is számos jele  volt: A kinevezett alkamazottak 1942-től kezdve számíthattak 
kétévenkénti előreléptetésre, s ennek megfelelően fizetésük emelésére. Akit például
1941 májusában a X. fizetési osztály 2. fokozatába m. kir. segéderdőmérnökké ne
veztek ki és 1943-ban a IX. fizetési osztály 1. fokozatába m. kir. erdőmérnökké lép
tették elő, annak havi fizetése 180 P-ről 375 P-re emelkedett. (E példa szemléltetésé
re csak az idevonatkozó 1940. évi táblázatot tudtuk idecsatolni, mert az 1943. évi táb
lázat számoszlopai alig olvashatók.)

Az előléptetésen és fizetésemelésen kívül az erdészeti alkalmazottak minden év végén
-  karácsonyi ajándékként -  általában besorolásuk szerint változó összegű jutalomban is 
részesültek. 1940 decemberében például az erdőigazgatók 250 P, az erdőtanácsosok és 
főerdőmémökök, egyes esetekben a kiemelkedő munkát végzett erdőmémökök -  mint 
például a rahói erdőigazgatóságnál Galambos Gáspár m. kir. erdőmémök is -  160 P, az 
erdőmémökök általában 140 P, az idősebb segéderdőmémökök 120 P, a fiatalabbak 100 
P, az erdőmémök- gyakornokok 80 P jutalmat kaptak.158

A megbecsülés jele volt a nyugdíjas erdőmérnökök tiszteletdíjas alkalmazása is. 
Tiszteletdíjuk 1941-ben 180 P volt, 1943-ban ezt 220 P-re emelték. A létszámhiány

MÓL K -184-1944-A /1-238 257.
MÓL K -l84-1944-A /1-243 172.
MÓL K -l84-1940-3-187 470.
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miatt szolgálattételre kö
telezett nyugdíjasnak, ha 
lakása munkahelyétől 2 
km-nél közelebb volt, és 
így a munka végeztével 
könnyűszerrel hazamehe
tett családjához, 250 P, ha 
azonban nem tudott na
ponta hazamenni, mert 
lakása a munkahelyétől 
messze volt, akkor 320 P 
díjazásra volt jogosult.159

A megbecsülés jele 
volt az is, hogy a nehéz, 
felelős munkakört
betöltők, például a fel
ügyeleti tisztek, már
1943-tól kezdve 120-180 
P, a vasútüzemvezetők és 
a kereskedelmi előadók
1944-től kezdve fizetés
kiegészítésként 150-180 P 
rendkívüli munkadíjat 
kaptak.160

A megbecsülésnek kü
lönösen jelentős eleme volt
1944-ben a honvédelmi mi
niszternek a nemzetőrség 
részére szükséges fegy
verbeszolgáltatásról szóló 
144.596/eln. VIII. Csf.-

1944. sz. rendelete 2.§-ának /8/ bekezdése, amely szerint -  az általános fegyverbeszol
gáltatás közepette -  az erdőgazdasági alkalmazottaknak és felesketett vadőröknek a szol
gálatuk ellátásához szükséges lőfegyvert nem kellett beszolgáltatniuk.161

A munkásokról eddig itt nem esett szó. Ezek létszámáról, foglalkoztatásáról, az 
erdőgazdasági munkákban való részvételükről csak a kárpátaljai erdőigazgatóságoktól 
az 1942. év néhány hónapjára vannak adataink. Ezek szerint legtöbb munkás mindhá
rom erdőigazgatóságnál májusban és októberben dolgozott. Az egyes 
erdőigazgatóságok által foglalkoztatott munkáslétszám munkaterületenkénti bontását 
eltérő tagolásban közölték, ezért az összehasonlíthsatóság és szemléltetés érdekében az 
adatokat összevont, egységes csoportosításban foglaltuk össze.

159 MÓL K-184-1943-A/1-137 387.
MÓL K-184-1944-A /1 -238 342.
MÓL K -l84-1944-A /1-241 651.
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Munkáslétszám (fő), foglalkoztatás 
1942-ben

Munkaterület
Ungvári Bustyaházai Rahói

erdőigazgatóság
Május Október Május Október Május Október

Erdőművelés 4176 296 4610 471 3005 482
Termelés, szállítás 5497 4809 4850 4966 5785 7513
Építés 38 379 243 498 980 971
Egyéb munka 999 1047 790 1079 3102 1464
Összesen 10710 6531 10493 7014 12872 10430

E táblázat adatai szemléltetik, hogy a három kárpátaljai erdőigazgatóságnál öszsze- 
sen 24-31 ezer munkás dolgozott, akik az erdőgazdálkodás minden területén, az 
erdőműveléstől, fatermeléstől és építéstől kezdve, a vasúti pályafenntartásból, a tutajo
zásból és a fűrészüzemi munkából is kivették részüket. Döntő szerepük volt a viszsza- 
csatolt országrészek erdőgazdálkodásának minden területén. Ezért -  az erdőtisztekhez, 
erdőőrökhöz és a többi alkalmazotthoz hasonlóan -  róluk is gondoskodni kellett.

Ennek érdekében a földmívelésügyi miniszter a 199.169/1941.IX.-1. F.M. sz. ren
deletben a gazdasági felügyelőségek feladataként kötelezően előírta, hogy a munka- 
bér-megállapító bizottságok útján gondoskodjanak a legkisebb és legnagyobb 
erdőgazdasági munkabérek megállapításáról. A legkisebb munkabéreket a megélhe
tést biztosító keresetnek megfelelően kellett megállapítani. A legnagyobb munkabé
rek megállapítására pedig a minden vonalon (tűzifa, fenyőgömbfa stb.) bekövetke
zett ármaximálás miatt volt szükség, mert a tapasztalat szerint az erdei munkabérek 
a nagy erdős vidékeken, főleg Kárpátalján már a megélhetési költségeket jóval meg
haladó mértékben emelkedtek, és az erdőgazdálkodás jövedelmezőségét veszélyez
tették. Ezért az erdőgazdasági munkabéreket úgy szabályozták, hogy az erdei mun
kásokat a munkavégzéssel arányos, és a megélhetést biztosító keresethez juttassák, 
de a bérkilengések által okozott áremelésnek elejét vegyék.

A helyes és igazságos bérmegállapítással azonos értékű jogos igény volt a munkás
ság részéről az őket nehéz testi munkásokként megillető élelmiszerellátás biztosítása is. 
Ezt az üzemi erdőigazgatóságok mindegyike hónapról hónapra alapvető feladatának te
kintette, és a munkások ellátásáról, a közellátási minisztérium útján, rendszeresen gon
doskodtak. A felsőszinevéri erdőhivatalnál -  Madas András elbeszélése szerint -  a 
munkásoknak még 1944 szeptemberében is fejenként 1 q kukoricát osztottak ki.

Az élelmiszerellátáson kívül gondot okozott, különösen a fatermelésben foglal
koztatott, általában szegény sorsú munkásoknak, akik többségében a zord őszi-téli 
időszakban, kivétel nélkül a szabadban dolgoztak, megfelelő lábbelivel való ellátása 
is. Ennek megoldása céljából a honvédelmi miniszter felkérésére a közellátási mi
n isz te r- az ország faellátása érdekében -  1943. október 1-jétől kezdve havonta 2500 
pár lábbelit (bakancsot vagy bocskort, az igényektől függően) biztosított hatósági 
áron a honvédelmi munkára behívott, fatermelésben dolgozó munkások részére. 
Lábbelijuttatásban kizárólag az arra legjobban rászoruló, folyamatosan dolgozó, 
munkára kötelezett, esküt tett munkások részesülhettek. A lábbeliigényeket az
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erdőigazgatóságok vették számba, azt a MUVEZ parancsnoksághoz továbbították. A 
lábbeliket az igényeknek megfelelően kisiparosok állították elő és adták át -  kész- 
pénzfizetés ellenében -  az erdőigazgatóságoknak. A lábbelik hatósági árát az 
igénylőknek az erdőigazgatóság házipénztárába be kellett fizetniük, s azokat az 
igénylőknek minden hónap 1-jén osztották ki.162

A munkásokról való gondoskodás alapvető eleme volt egészségügyi ellátásuk biz
tosítása. Ennek érdekében az erdőigazgatóságok szerződött munkásaiknak betegség 
esetén történő ellátása érdekében szerződéses kezelő orvosokat alkalmaztak. Egy- 
egy orvos számára erdőőri körzeteket alakítottak, s az orvosnak a körzetben lakó 
munkásokat kellett ellátnia. A kezelőorvos csak az illetékes erdőhivatalvezető igazol
ványával rendelkező munkást vehette kezelésbe. Távolabbi helyekre az orvos részé
re kincstári fuvart kellett biztosítani, ha azonban az erdőhivatal fogatot nem tudott az 
orvos rendelkezésére bocsátani, akkor a fuvarköltséget 2 km távolságon túl km-en- 
ként 40 fillérrel számolták el. Az orvos tiszteletdíját évenként és a munkáslétszám 
szerint állapították meg. 1943-ban az 1 munkás után járó évi tiszteletdíj 5 P volt, a ko
rábbi 3,14 P-vel szemben. Volt eset, hogy a tiszteletdíjat és a fuvardíjat együtt 20-36 
űm3 tűzifával egyenlítették ki. Az orvosi ellátásért járó költségek 50 %-át a munká
sok fizették, tőlük a munkabér 3 %-át betegsegélyezési járulék címén levonták, az 
összes költség másik 50 %-át az erdőkincstár fizette.163

A gondoskodás egy másik jele 
volt az is, hogy -  az Ungváron és 
Görgényszegen az erdőigazgatóság 
által létesített munkáslakásokhoz 
hasonlóan -  egyes helyeken, példá
ul a marosvásárhelyi erdőigazgató
ság iszticsói erdőhivatala kerületé
ben és a Kakas-havason levő állan
dó csemetekert munkásainak elhe
lyezésére, a terepen is egyszerű, ál
landó munkáslakásokat, „kalibá- 
kat” építettek.164

A gondoskodás mellett -  szeren
csére, elvétve -  sajnos visszás ese
tek is előfordultak, amit a munkásoknak kellett elszenvedniük. A történelmi hűség 
kedvéért egy ilyen esetről is be kell számolnunk:

Az erdélyi országrész igazgatási szervezetének kialakításakor a Csík és Három
szék vármegyékben levő kincstári erdők üzemi teendőinek ellátását a kovásznai és a 
gyergyótölgyesi erdőhivatal útján a meglehetősen távol fekvő maros vásárhelyi 
erdőigazgatóságra bízták. A nagy távolság és az ellenőrzés hiánya miatt a kovásznai 
erdőhivatal vezetője a fatermelési munkákat kezdettől fogva nem saját munkásaival,

162 MÓL K-184-1943-B/3-121 128.
MÓL K-184-1943-B/4-123 600.
MÓL K-184-1941 -B/3-53 479.

Munkáskaliba az Iliuca völgyében 
Fotó: Halász
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hanem váltakozókkal végeztette, s a vállalkozók munkásaival, azok helyzetével nem 
törődött, mivel azok nem az ő munkásai voltak. A vállalkozók azonban a munkások
kal nem megfelelően bántak. Ezért azok tömegesen kezdték elhagyni munkahelyü
ket, és amikor honvédelmi munkára visszatartották őket, a Rögtönzött Honvéd Mű
szaki Törzsparancsnokságnál 1942 végén panaszt tettek.

Az ügyet vitéz Thury Elemér tart. főhadnagy, m.kir. erdőtanácsos Komandó köz
ségben 1943. február 3-án vizsgálta ki. Ennek során a munkások panaszát Farkas 
András m. kir. erdőőr, a komandói védkerület vezetője adta elő. Eszerint a vállalko
zók, akikre az erdőhivatal vezetője a fatermelést és a munkások toborzását rábízta, 
csalók voltak. Az erdőhivataltól előlegeket vettek fel, a munkát az emberekkel elvé
geztették, de azok munkabérét rendetlenül, késedelmesen és hiányosan fizették ki. A 
munkásokkal sok esetben el sem számoltak. Más üzemekhez képest az élelmiszer
adagot sem megfelelő mennyiségben adták ki. Az is előfordult, hogy a vállalkozók a 
nekik kiszolgáltatott élelmiszerekkel spekuláltak, a munkásoknak lényegesen maga
sabb áron számolták el, mint ahogyan azt ők kapták. Amikor a munkások problémá
ik orvoslásáért az erdőhivatalhoz fordultak, ott legtöbbször elutasításban volt részük. 
Azzal utasították el őket, hogy az erdőhivatal a vállalkozókkal, és nem a munkások
kal szerződött. Mivel ez az áldatlan állapot már évek óta fennállt, a munkások ezt 
megelégelték, és kezdték elhagyni munkahelyüket. Amikor pedig honvédelmi mun
kára visszatartották őket, esküjük dacára, tömegesen eltávoztak, mert attól tartottak, 
hogy az ugyancsak visszatartott vállalkozók, akik addig sem fizették ki őket, a visz- 
szatartás következtében már kötelességükké vált nehéz munkáért sem fogják meg
kapni jogos járandóságukat.

Az ügyben az erdőhivatal vezetőjét is meghallgatták. Ő elmondotta, hogy az 
erdőigazgatóságtól cellulózfa-termelésre kapott utasítást, mivel azonban a termelés
re egy zsidó vállalkozón kívül senki nem jelentkezett, azt bízta meg a munkások to
borzásával és 1000 m3 cellulózfa kitermelésével, s ehhez előleget is adott neki. 
Később egy másik vállakozó is jelentkezett cellulózfa-termelésre, annak is adott 
megbízást és előleget is. Csak később jött rá, hogy csalás áldozata lett.165

Amikor a minisztérium a történtekről a Műszaki Törzsparancsnokság útján érte
sült, utasította a marosvásárhelyi erdőigazgatót, hogy a vállalkozói fatermeléseket 
szüntesse be. Munkavezetőket alkalmazhat, de a munkásokkal az erdőhivatal számol
jon el, járandóságukat az erdőhivatal fizesse ki. A kovásznai erdőhivatal vezetőjét már
1942 decemberében Kovásznáról áthelyezték Csíkszeredára, az erdőigazgatósághoz,
1944 augusztusában pedig a kovásznai erdőfelügyelőségi kirendeltséghez.166

Szerencsére más hasonló esetről nem tudunk, de ez az egyetlen, elítélendő eset 
sem értékelheti le azt az eredményes nagy munkát, amit a visszacsatolt országrésze
ken szolgált erdészek a rendelkezésre álló rövid , 5-6 esztendő alatt az 
erdőgazdálkodás minden területén elvégeztek, s amelyért az ő emléküknek feltétlen 
tisztelettel tartozunk. Az erdőgazdálkodással foglalkozó fejezetrészt most ezzel be
fejeztük.

MÓL K -184-1943-A /3-123 509.
MÓL K -184-1942-A /1 -100 908. és 1944-A/1-238 858.
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Erdészeti igazgatás a visszacsatolt országrészeken

A visszacsatolt országrészeken -  magától értetődően -  minden erdőigazgatóságnak 
(az üzemi igazgatóságoknak is) volt igazgatási feladata és tevékenysége, de csak a 
besztercei, a kolozsvári és a Csíkszeredái erdőigazgatóságokat tartották nyilván mint 
igazgatási erdőigazgatóságokat. Ezek közül különös története és egészen sajátos, 
egyedi helyzete folytán -  a kárpátaljai erdőigazgatóságokhoz hasonlóan itt, e fejezet
rész bevezetőjeként -  a besztercei erdőigazgatóság, s a kezelésére bízott naszódvidéki 
44 község, és a Csíkszeredái erdőigazgatóság kezelésére bízott, úgynevezett „Csíki 
Magánjavak” erdőbirtokának történetét és a visszacsatolás után kialakult helyzetét te
kintjük át.

A besztercei m. kir. erdőigazgatóság története Mária Terézia korába nyúlik vissza. 
Az 1769. évi határkiigazítás során a naszódvidéki 44 határőrközség határában 
Moldvától nagy kiterjedésű havasokat csatoltak vissza Erdélyhez. Az 1848 előtt ha
tályban volt közjogi szabályok szerint a „ revindikált havasok”-nak csak a kincstár 
lehetett a tulajdonosa. 1783-ban azonban II. József ezek használatát átengedte az ak
kor szervezett naszódvidéki II. számú román határőrezrednek, s ezzel a 44 
határőrközség lakossága a havasok erdeiben feltételekhez kötött faizási, irtási és le- 
geltetési jogot kapott.

A határőrezrednek Ferenc József is megengedte a havasok használatát, de az 
ezzel kapcsolatos jogi helyzet tisztázására bizottságot küldött ki, amely 1853 ok
tóber végén a határőrezred által használt egész birtokot kincstári tulajdonnak nyil
vánította.

Az 1867. évi kiegyezés után a kincstári erdők a magyar kincstár tulajdonába men
tek át. A naszódvidéki volt határőrök azonban megint csak a „császárihoz folya
modtak. Újabb tárgyalások kezdődtek. Ennek eredményeként 1872. március 12-én a 
magyar állam és a naszódvidéki 44 határőrközség között létrejött Kerkápolvi-féle 
egyezségi szerződéssel a magyar kincstár a 44 határőrközségnek örökre és tulajdon
joggal 263 105 kat.hold (151 410 hektár) erdőt és 50 000 kát. hold (28 780 hektár) 
legelőt adott át. Ezt a szerződést az 1890: XVII.te. törvénybe is iktatta.

Az 1872. évi egyezség még a legértékesebb állami erdőkből 9020 kat.holdat is a 
„Naszódi ösztöndíj- és iskolaalap” tulajdonába adott. Az 1890:XVII.t.c. 2.§-a pedig 
még azokat az ingatlanokat is, melyek a határőrség megszüntetésekor 
határőrcsaládok tulajdonában voltak, bármilyen is volt azok jogi helyzete, azokat is 
minden kártalanítás nélkül tulajdonukba adta.

így a naszódvidéki 44 község, amelynek lakói 1783-tól 1872-ig ezeknek az 
erdőknek még haszonélvezői sem voltak, csak meghatározott feltételekkel faizási és 
legeltetési jogot gyakorolhattak. a magyar állam nagylelkűségéből egyszerre óriási 
vagyon tulajdonosai lettek. Az alig felbecsülhető értékű vagyont azoknak a román 
határőröknek az utódai kapták, akiknek elődei 1849-ben Puchner osztrák tábornok 
seregében Bem székely honvéd csapatai ellen harcoltak, és a magyar lakossággal 
szemben szörnyű kegyetlenkedéseket követtek el.

1872-ben, amikor az erdőket a határőrközségek birtokába adták, féktelen erdő
pusztítás vette kezdetét. 1885-ben a kormány báró Bánffy Dezső besztercei főis
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pánt bízta meg naszódi erdészeti kormánybiztosnak, aki véget vetett az erdő
pusztításnak.1

Az 1890. évi XIX. törvénycikk aztán szabályozta a 44 község tulajdonába adott 
263 105 kat.hold (151 410 hektár) erdő kezelését: A községek saját külön használa
tára fenntartott 58 770 kat.hold (33 820 hektár), községenként elkülönített erdő, va
lamint a közös kezelésre rendelt 204 335 kat.hold (117 590 hektár) erdő összes gaz
dasági ügyeinek intézésére és a törvényben előírt egyéb feladatok elvégzésére -  a 44 
község által választott 8 tagú bizottság közreműködése mellett -  a 44 község költsé
gére, a törvény 4.§-a szerint külön e célra Beszterce-Naszód vármegye székhelyén, 
Besztercén állami erdőigazgatóságot hozott létre. és az erdők kezelését arra bízta.

Az erdőigazgatóság feladata volt mindenekelőtt az egyes községek használatába 
adott erdőterületek természetbeni elkülönítése, az elkülönített és az egyesítve kezelt 
erdők üzemterveinek elkészítése, az egyesítve kezelt erdők esetében pedig azok gaz
dálkodásának ésszerű szervezése.

Az erdőigazgatóság céltudatos erdőgazdálkodás megszervezésével a 44 volt román 
határőrközséget soha nem remélt jövedelemhez juttatta. Véget vetett a 20-40 évre kötött 
faeladási szerződéseknek, és már az első négy év alatt letörlesztette a korábban felhal
mozott, egymillió aranykoronát kitevő adósságot. Egymás után építtette meg a 
máriavölgyi, dombhátfürdői, kisilvai, bánffytelepi, domavölgyi és a borgóbesztercei 
gőzfűrészeket, melyeken a kitermelt faanyagot maga dolgoztatta fel. A folyókat tutajo
zásra, a patakokat úsztatásra rendeztette be, iparvasutakat, utakat építtetett, gondosko
dott a fűrészelt áru elszállításáról és értékesítéséről. A 44 község az erdőigazgatóság nél
kül képtelen lett volna e beruházások megtervezésére és kivitelezésére, a községek csak 
az eladásra kerülő faanyag tőárát kapták volna meg, és nem jutottak volna a kitermelt 
faanyag feldolgozásából és értékesítéséből befolyó ipari és kereskedelmi haszonhoz.

Az erdők hasznosításának ez a módja 1890-től 1924-ig tartott. Ez idő alatt az 
erdőbirtok területén mintegy 120 km erdei vasútat építettek, felépítettek mintegy 1200 
lóerőt képviselő gőzgépekkel és 20 keretfurésszel felszerelt 6 fűrészüzemet. Ezek mind 
a 44 község tulajdonába mentek át, ezeket ők használhatták, vagy bérbe adhatták.2

1920-ban a trianoni békediktátummal Erdélyt Romániához csatolták. Az 1921. évi 
román agrártörvény egyedül a naszódi 11. volt román határőrezred erdő- és 
legelővagyonát mentesítette a földreform alól. így a naszódvidéki 44 község birtoka 
Trianon után is érintetlen maradt.

1924-ben az árverések eredménytelenül végződtek. Ennek következtében az ak
kori, már román erdőigazgatóság -  az előző időszakban megépült és rendelkezésre 
álló erdei vasutakat és fűrészüzemeket számításba véve -  a kitermelés, szállítás, fel
dolgozás és az értékesítés házi kezelésbe vételét határozta el. Ezt meg is valósította, 
és szép eredményt ért el.

Ekkor azonban a politika a 44 község erdeivel való gazdálkodásba beleszólt. A 
bukaresti politikusok nem tűrték, hogy a naszódvidéki erdők kitermelésének, feldol

1 Pál Gábor: A Csíki Magánjavakról. In: Székelyföld kulturális folyóirat 1998. 7 .szám 134-138. oldal. (A 
naszódvidéki 44 határőrközség rövid előtörténete.)
MÓL K - l84-1941-5-40 535
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gozásának és értékesítésének haszna egyedül a 44 község vagyonát gyarapítsa, s ab
ból ők ne részesülhessenek. Ezért általuk kiszemelt, szakképzettség nélküli, politikai 
vezetőkkel létrehozták a „ Regna Kereskedelmi Társaság”-ot, és arra hivatkozva, 
hogy a 44 község az erdőigazgatóság által kiosztott jutaléknál jóval kedvezőbb ered
ményt érhetne el, rábeszélték a tulajdonosközösség vezetőségét, hogy kössenek 
szerződést a Regnával, és az erdők faanyagával való gazdálkodást bízzák arra. A 
vezetőség a javaslatot elfogadta, aláírták az előkészített szerződést. A román kor
mány a közbirtokosságnak ezt az önálló szövetkezését tudomásul vette, ezzel a 44 
község tulajdonát képező erdők értékesítési jogát az erdőigazgatóság hatásköréből 
kivonta. 1926-ban megszüntették az erdőigazgatóság eredményes, házi kezelésre ala
pozott gazdálkodását. Az erdőgazdálkodás továbbra is az erdőigazgatóság feladata 
maradt, de a fagazdálkodást, vagyis az erdők kitermelését, a kitermelt faanyag ipari 
feldolgozását és kereskedelmi értékesítését a Regna Társaságra bízták.

1926-1931 -ig a Regna összesen 1 187 201 m3 fenyő gömbfát és 114 225 űm3 bükk tű
zifát termelt ki és értékesített. Ennek a besztercei erdőigazgatóság által megállapított 
tőértéke 205 871 000 leit képviselt. Az erdőigazgatóság azonban ennek csak mintegy 59 
%-át tudta a Regnától behajtani. Az 1930-as években beköszöntött gazdasági válság ha
tására a faárak a következő években nagy mértékben csökkentek, ennek következtében 
az 1931. évi mérleg már 84 539 000 lei, az 1932. évi mérleg pedig már 91 271 000 lei 
veszteséggel zárt. Ekkor a naszódvidéki 44 község 1932 márciusi közgyűlésén kimond
ta, és a román erdőigazgatóság megindította a Regna felszámolását. A felszámolási eljá
rás a 44 község veszteségét tovább növelte, de a Regna felszámolása nem valósult meg.

1933 végén a román kormány a Regnát „Regna Caps ” néven kincstári kezelésbe vet
te. Mivel azonban ennek működése is eredménytelen volt, 1934 novemberében minisz
tertanácsi határozattal új alakulat formájában, továbbra is szakképzettség nélküli, politi
kai vezetőkkel és a 44 község bevonásával, létrehozták a „Regna Erdőkitermelő Szövet
kezet ”-et. A Szövetkezet 1935. január 28-án tartott közgyűlésén jóváhagyták a Regna ál
tal kidolgozott alapszabályt, melynek legfontosab elemei a következők voltak:3

-  A Szövetkezet (vagyis a Regnával való együttműködés) élettartama 50 év.
-  A Szövetkezet alaptőkéje 5 millió lei, melyet a 44 községnek kell befizetnie (a 

Regna az alaptőkéhez nem járult hozzá).
-  A Regna az erdőigazgatóságtól átveszi az esedékes vágásokat az összes fő- és 

melléktermékek kitermelése céljából, kitermelteti (vállalkozókkal) a vágásokat, 
végzi a kitermelt és feldolgozott faanyag kereskedelmi értékesítését, kifizeti a 
Földmívelésügyi Minisztérium által jóváhagyott tőár ellenértékét, és a tiszta jö 
vedelem 51 %-át kizárólag a társult községek kulturális, szociális és építkezési 
céljaira fordítja, a tiszta nyereségből községenként a tőkerészesedéssel arányos 
osztalékot fizet.

-  A Szövetkezet igazgatása 9 tagból álló igazgatótanácsra van bízva, melyből 8 
tagot a társult községek közgyűlése, 1 tagot az 1890.évi XIX. törvény 5. §-a 
alapján az erdőigazgatóság mellett működő nyolcas bizottság saját tagjai kö
zül választja, az igazgató- tanács tagjainak megbízatása 3 évre szól.

MÓL K-184-1941-B/l-59 054
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1940 őszén, a második bécsi döntést követően, ilyen előzmények után, és ilyen 
körülmények között alakult meg az új m. kir. besztercei erdőigazgatóság, és vette át 
a Naszód-vidéki 44 község erdőbirtokának kezelését.

Ekkor a visszacsatolt területről több, a helyzetet jól ismerő tekintély emlékiratban 
hívta fel a földmívelésügyi miniszter figyelmét a naszódvidéki 44 község erdeiben 
folyó, az 1890. évi XIX. törvénycikkel és annak végrehajtása tárgyában kiadott 
49.272/1890. FM .sz. rendelettel szöges ellentétben álló, a közérdeket és a tulajdo
nos 44 község érdekeit is sértő gazdálkodásra. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a 
Regna súlyos anyagi gondokkal küzd. Nemcsak azokat az eszközöket nélkülözi, me
lyekre berendezéseinek korszerűbbé tétele érdekében is szükség lenne, hanem 
forgótőkéje sincs, alaptőkéjét is annakidején az erdőtulajdonos községek adták össze, 
így a Regna vagyona tulajdonképpen a 44 község vagyona. Ezenkívül -  egyéb adós
ságait nem számítva -  az erdőigazgatóságnak is több mint 2 millió pengővel tartozik. 
Ilyen nehézségekkel küzdő vállalat további fenntartása az erdőbirtokosok anyagi ér
dekében sem látszott indokoltnak.

Regna súlyos anyagi helyzetét jelezte az is, hogy az erdőigazgatóság vezetésével 
miniszteri biztosként megbízott Muttnyánszky Jenő ny. miniszteri tanácsos 1941. ja
nuár 6-án kelt levélben kénytelen volt jelenteni a miniszternek, hogy a Regna tarto
zásai miatt nem tudja megoldani a vágásokban visszamaradt 10 000 m3 fenyő szerfá
nak és 50 000 űm3 kemény tűzifának a vágásokból való kifuvarozását. Ezért, az 1890. 
évi XIX. t.c. IV.§-ára hivatkozva, mely szerint a volt naszódvidéki községek 
erdőbirtokának kezelése céljából létrehozott besztercei m. kir. erdőigazgatóság költ
ségeit -  szükség esetén -  az állam megelőlegezi, 230 000 pengő előleg folyósítását 
kellett kérnie. 4

A helyzetet súlyosbította még az is, hogy a Regna vezetősége a magyar hadsereg be
vonulásakor Besztercéről román területre menekült, így a Beszterce székhellyel működő 
vállalatnak nem volt vezetője. Az 1940. szeptember 5-én életbe léptetett katonai köz- 
igazgatás Beszterce-Naszód vármegyei parancsnoksága ezekről a tényekről értesülve, 
66. sgt. 1940. sz. rendeletével a Regna önálló működését -  mivel szabályszerű 
vezetősége nem volt -  felfüggesztette, és az 1890. évi XIX. t.c.-ben előírt jogállapotot 
visszaállítva, a vezetőségi teendők ellátásával a besztercei m. kir. erdőigazgatóságot bíz
ta meg. Az FM I/B főosztálya ezt a rendelkezést megerősítette, egyúttal utasította az 
erdőigazgatóságot, hogy a Regna felszámolására vonatkozólag terjesszen elő javaslatot.

Ez és -  később is -  minden hasonló utasítás és elgondolás rövid idő alatt a Regna 
tudomására jutott, ezért elkeseredett harcba kezdett az erdészeti főosztály és a besz
tercei erdőigazgatóság ellen. Már 1941. január 11-én kelt, a miniszternek címzett le
vélben tiltakozott a Regna és a 44 község sorsát érintő bármiféle beavatkozás ellen, 
és arra kérte a minisztert, hogy meghallgatásuk nélkül a vagyonközösség sorsát 
érintő ügyben ne döntsön. Egyidejűleg magyar és román nyelven a 44 község nevé
ben 44 példányban kinyomtatott, azonos szövegű beadványt szerkesztettek, melyben 
a 44 község lakói aláírásukkal tiltakoztak a Regna megszüntetése ellen, s annak 
fenntartását kérték. Kérésüket a következő indokolással támasztották alá:
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„ A Regna Szövetkezet a határőrvidéki 44 község saját vállalata, amely által a tu
lajdonunkban levő erdőbirtok a tőárjövedelmen kívül más jövedelmet (osztalékot) is 
biztosít községeinknek, kiegészítve ezzel községeink nehéz megélhetési viszonyait. A 
Szövetkezetnek, mint iparvállalatnak saját szabályai vannak, melyeket „szerzett jo 
gok”-nak tekintünk, és alkalmazni óhajtunk. A Regna fenntartása megmenti az or
szág legértékesebb erdőbirtokát és fűrészvállalatát, mely a nemzeti jövedelmet fokoz
za, 10 000 embert kenyérhez juttat, a vidéknek békességet és nyugalmat biztosít. 
Mindezeket veszélyeztetné a vállalat felszámolása.

A beadványt községenként 100-200 fő, Románszentgyörgyön 360 fő, Hordón 226 
fő, Kisilván 190 fő írta alá. Az aláírók mind románok voltak. Csak Romolyban volt 
összesen 12 aláírás között 2, és Borgóbesztercén összesen 120 aláírás között 4 ma
gyar aláíró. A 44 község aláírt beadványait 1941. január 15-i dátummal elküldték a 
földmívelésügyi, s az iparügyi miniszternek és a miniszterelnöknek is.5

Később a katonai közigazgatás m. kir. fővezérsége 10.078/1940. sz.rendeletével -  
a Beszterce-Naszód vármegyei katonai parancsnokság rendelkezésével ellentétben -  
a Regnához Klekner Károly személyében hatósági vezetőt rendelt ki, akinek megbí
zatása a katonai közigazgatás 1941. január 5-i megszűnte után is meghosszabbítást 
nyert. Ennek alapján Klekner az Iparügyi Minisztérium fennhatósága alatt ilyen 
minőségben működhetett.

Ezzel az ügy új fordulatot vett. A Regna felszámolása -  az igazságügyminiszter 
állásfoglalása szerint -  mindaddig nem lehetséges, amíg a visszacsatolt keleti és er
délyi országrészeken továbbra is érvényben maradt román szövetkezeti jogszabá
lyok figyelembevételével az annak megfelelő magyar jogszabály meg nem születik, 
így nyilvánvalóvá vált, hogy az erdőigazgatóság és a Regna működése közötti ellen
tét kiküszöbölése, és az okszerű erdőgazdálkodás elveinek a naszódvidéki 44 község 
erdeiben való alkalmazása csak akkor lesz érvényesíthető, ha a Regna és az 
erdőigazgatóság közös vezetés alá kerül.

A közös vezetés létrehozása céljából felmerült az a gondolat, hogy a Regnához az
1940. december 24-én életbelépett 9380/1940. M.E. sz. rendelet alapján ideiglenes 
gondnokot rendeljenek ki. Az igazságügy-miniszter véleménye szerint azonban a 
9380 /1940. M.E. sz. rendelet alapján nem lehet ideiglenes gondnokot kirendelni, 
mert a rendelet l.§-ában előírt, cégjegyzésre jogosult két személy a Regnánál a he
lyén maradt. Ezenkívül az ideiglenes gondnok kirendelését a fővezérség által kiren
delt hatósági vezető jelenléte is akadályozta.

Másik megoldásként kínálkozott az 1940. szeptember 15-én hatályba lépett 
6310/1940. M.E. sz.rendelet l.§-a alapján -  a Regna költségére -  felügyelő kirende
lése. Ennek is előfeltétele volt azonban az, hogy Klekner Károlynak, a Regnához ki
rendelt hatósági vezetőnek a megbízatása megszűnjön, és csak ez után lehetett 
előterjesztést tenni a felügyelő kiküldésére.

Mintegy az erdészeti főosztálynak e gondolatmenetére válaszként megérkezett az 
iparügyi miniszter 1941. február 5-én kelt, 6453/VII.1941. sz.rendeletének mellékle
teként az F.M.-nek küldött másolata, mely szerint a Regna Erdőkitermelő Szövetke-
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zet hatósági vezetőjét, Klekner Károlyt, az iparügyi miniszter e tisztsége alól 1941. 
február 14-i hatállyal felmentette. 6

Az erdészeti főosztály elgondolása megint azonnal a Regna tudomására jutott.
1941. február 13-án már az FM miniszternek címzett táviratban közölték, hogy „A 
Regna eddig is működő igazgatósági tanácsa a mai napon átvette az állásából felmen
tett hatósági vezetőtől a vállalat teljes vezetését, és vagyonát az alapszabály szerinti 
szervei által kezeli a miniszterelnöki 9380/1940. sz.rendelet 1. paragrafusa alapján. 
Minthogy a hatósági vezetés egész ideje alatt a vállalat cégjegyzésére jogosult 
ügyvezető igazgatója mint ilyen, működött, gondnok kirendelése indokolatlan.”7

Az erdészeti főosztály Regnának ezt a közlését figyelmen kívül hagyva, 1941. 
február 15-én a következő indokolással előterjesztést készített a Minisztertanácshoz: 
„A visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen működő Regna Erdőkitermelő Szövet
kezet a naszódvidéki községek mintegy 200 000 kh (115 110 hektár) kiterjedésű, kö
zösen kezelt erdőbirtokán a termelést és értékesítést végzi. Mobilitása nem kielégítő, 
jövedelmezősége kicsi. Az 1941. évben termelésre átvett faanyagok tőárának kifizeté
sére jelenlegi súlyos anyagi helyzete miatt halasztást kért. Az oda kiküldött hatósági 
vezető megbízatása megszűnt, így felügyelő kirendelése úgy közérdekből, mint a bir
tokosok érdekében szükséges. A szóban levő birtokot az 1890. XIX. t.c. értelmében a 
besztercei m. kir erdőigazgatóság kezeli. Ennek folytán az erdőigazgatóság és a 
Regna egységes vezetése céljából az erdőigazgatóság vezetésével megbízott 
Muttnyánszky Jenő ny. miniszteri tanácsos lenne a Regna Erdőkitermelő Szövetkezet
hez a 6310/1940. M.E. sz. rendelet alapján felügyelőül kirendelendő azzal, hogy jog
köre a 9380/1940. M.E. sz. rendelet alapján az összes jogügyletre és intézkedésre ki
terjed. ”8

Az előterjesztést a minisztertanácshoz való benyújtás előtt az érdekelt miniszte
rek körözés útján február 18-án egyetértőleg elfogadták, s ennek alapján a 
földmívelésügyi miniszter a 6310/1940. M.E.sz. rendeletre hivatkozva 1941. február 
19-én -  február 25-i hatállyal -  Muttnyánszky Jenő m. kir. miniszteri tanácsost a 
Regna Erdőkitermelő Szövetkezethez felügyelőként kirendelte azzal, hogy a 
9380/1940. M.E. sz.rendelet 7.§-a értelmében jogköre a vállalat valamennyi jogügy
letére és intézkedésére kiterjed.9

Az előterjesztésről a Regna hatósági vezetőjeként már felmentett Klekner Károly 
azonnal értesült. Kihallgatást kért a miniszterelnökségen, és ott február 17-én -  a mi
niszterelnökség által a miniszternek átküldött feljegyzés szerint -  Fritz nevű 
ügyintézőnek elmondta, hogy az F.M. február 15-én a Regna felszámolását határoz
ta el. Ezért a Regna központja utasította őt, hogy lépjen közbe, mert ennék súlyos kö
vetkezményei lehetnek. Elmondta azt is, hogy február 13-án Besztercén arról érte
sült, hogy abban az esetben, ha a magyar kormány a Regnát megszünteti, vagy joga
it korlátozza, akkor a román kormány a Hangya Szövetkezetet foglalja le.
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Klekner fenyegető bejelentése ellenére a felügyelő kirendelése megtörtént, Ro
mánia részéről pedig retorzió nem következett be. Viszont Dán Tudor besztercei ügy
véd a miniszterhez intézett beadványában leleplezte Klekner és a Regna mephistói 
akcióit. Eszerint: Klekner hatósági vezetőként történt megbízása után a Regnánál 
megmaradt két intézőbizottsági tag egyetértésével és közreműködésével -  a vállalat 
vezetősége működőképességének bizonyítása céljából -  létrehozott egy igazgatási 
tanácsot. Majd, amikor az iparügyi miniszter által történt felmentéséről értesült, ezt 
a tanácsot táviratilag azonnal összehívta és annak -  az iparügyi miniszter által előírt 
eljárásnak megfelelően -  hevenyészett jegyzőkönyvben visszaadta vezetői tisztségét, 
ezt követően viszont az igazgatási tanács még ugyanazon a gyűlésen Kleknert meg
választotta a Regna vezérigazgatójának. így -  Klekner felmentése ellenére -  válto
zatlanul az ő részvételével létrehozták a Regna új vezetőségét.10

Ezzel meglehetősen fonák helyzet alakult ki, mert az erdészeti főosztály ezekről 
a háttérben lezajlott eseményekről csak majdnem egy hónappal Muttnyánszkynak a 
Regnához felügyelőként történt kirendelése után, Dán Tudor március 15-én keltezett 
leveléből értesült. Muttnyánszky kinevezése azonban érvényben volt, és ő eredmé
nyesen tevékenykedett.

Április 10-én azonban megjelent a 2150/1941. M.E.sz. rendelet, amely végre ren
dezte a szövetkezetek helyzetét. Eszerint a szövetkezetekre vonatkozó magyar jog
szabályok a visszacsatolt erdélyi területeken levő szövetkezetekre is életbe lépnek. 
Ennek megfelelően minden erdélyi szövetkezetnek a visszacsatolt erdélyi területen 
székhellyel rendelkező szövetkezeti központ kötelékébe kell tartoznia, és a rendelet 
hatálybalépésétől, április 10-től számított 6 hónapon belül alapszabályait annak 
megfelelően módosítania kell.

Ezzel összhangban, a minisztertanács 4010/1941. M.E.sz. rendeletével a 
6310/1940. M.E.sz. rendelet és a 9380/1940. M.E.sz. rendelet 6-11 .§-ai alapján ki
rendelt felügyelők működését 1941. június 1-jei hatállyal megszüntette. Ennek alap
ján a földmívelésügyi miniszternek Muttnyánszky Jenő csupán 4 hónapig tartó, de 
eredményes felügyelői megbízását is meg kellett szüntetnie.11

Muttnyánszky felmentésével egyidejűleg a miniszter levélben felhívta a pénzügy- 
miniszter figyelmét arra, hogy a Regna Szövetkezet a naszódvidéki községek birto
kának kezelését az 1890:XIX. te. értelmében ellátó besztercei m. kir. 
erdőigazgatóságnak több mint 2 000 000 pengővel tartozik, továbbá hogy a Szövet
kezet vezérigazgatója, Klekner Károly ellen a közelmúltban feltárt hűtlen kezelés mi
att bűnvádi eljárás van folyamatban. Ezekre a körülményekre való tekintettel, és a 
felügyelő működésének megszűnése miatt, az FM gondozására bízott érdekek bizto
sítása végett, kérte a pénzügyminisztert, hogy a Regna működését fokozottabb mér
tékben ellenőriztesse.12

Regna a 2150/1941. M.E.sz. rendelet megjelenése után, annak eleget téve, belé
pett a Gazdasági és Hitelszövetkezetek kolozsvári Központjába, a „Szövetségibe,
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de hovatartozásának kifejezésre juttatása céljából az ugyancsak kolozsvári Erdélyi 
Román Szövetkezetek Központjába, a „Plugarul”-ba is tagként belépett, s ott üzlet
részt is vásárolt.

Július 29-én a 44 község képviselőtestülete által választott küldöttek a törvény 
előírásainak megfelelően megválasztották az 1890.XIX. te. 5.§-ában előírt, a beszter
cei erdőigazgatóság mellett működő 8-as bizottságot.13 Október 6-ára pedig össze
hívták a rendkívüli közgyűlést, s azon megtárgyalták és némi módosításokkal meg
szavazták a Regna által előkészített új alapszabály-tervezetet, melynek 
előkészítésébe az erdőigazgatóságot nem vonták be, és a közgyűlésen jelen lévő 
erdőigazgatónak az alapszabály-tervezettel kapcsolatos észrevételeit sem vették fi
gyelembe. A közgyűlés által megszavazott alapszabályt azonban jóváhagyás végett 
benyújtották a „Szövetségihez.14

Az előzmények alapján Istvánffy József, az erdőigazgatóság vezetője október 12- 
én beadványt intézett a „Szövetségihez, s ebben felhívta figyelmét az 1890:XIX. te. 
alapján a Regna és az erdőigazgatóság egymáshoz való viszonyának irányára, és a 
közgyűlés által megszavazott új alapszabály egyes pontjaira hivatkozva, megfelelő 
indokolással -  az alábbiak szerint -  javaslatot tett annak olyan értelmű módosításá
ra, hogy az megfeleljen az 1890:XIX. te. szellemének15:

-  Az új alapszabály 4.§-ának a) pontja szerint Regna az üzemtervben előírt ese
dékes összes fő- és előhasználati fatömeg kitermelésére igényt tart. Az 
erdőigazgatóság szerint az előhasználatok erdőnevelési célját piaci érdekeltség 
esetén nem lehet megvalósítani. Ezért ennek a tételnek következő módosítását 
javasolta: „ Regna átveszi kitermelésre, feldolgozásra és kereskedelmi értéke
sítésre az összes, üzemterv szerint előírt főhasználatokat és azokat az 
előhasználatokat, amelyeket a besztercei erdőigazgatóság neki átad.

-  A 4.§ d) pontjának 2. bekezdése szerint Regna a tőár végső elszámolását a fű
résztelepeken történő átvétel alapján, és azt követően akarja elvégezni. Az 
erdőigazgatóság szerint ez visszaélésekre adna alkalmat, az elszámolás több 
hónapos halasztását és például a bükk anyagnak jelentős minőségromlását 
eredményezné. Ezért ennek a tételnek következő módosítását javasolta: 99A 
megállapított tőár 50 %-a kifizetendő a termelés megkezdése előtt, míg a 
hátrálékos 50 %-a a vágásban levő fának az erdőigazgatóság által történ t át
adása után, azonban még az onnan való kiszállítás előtt egyenlítendő ki.

-  A 18.§ szerint a Szövetkezet vezető testületébe a 44 küldöttet és azok helyette
seit az új alapszabály szerint a határőrvidék leszármazottai közül kell választani. 
Az erdőigazgatóság felhívta a figyelmet e megfogalmazás kizáró jellegére azért 
is, mert az 1890:XIX. te. 7.§-a világosan kimondja, hogy „a haszonvételeket 
gyakorolhatják a tulajdonos községek azon lakosai, akik a községben községi 
illetőséggel bírnak” Ebből egyértelműen az következik, hogy nemcsak a 
határőrök leszármazottai, hanem a községben illetőséget nyertek is azonos jog-
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gal rendelkeznek. Ennek alapján az erdőigazgatóság javaslata szerint az új alap
szabályban a határőrök leszármazottai helyett „ö községekben illetőséget nyer
tek” szöveget kellene alkalmazni, mert ez módot adhatna a jövőben arra, hogy a 
községeknek magyar küldöttjei is lehessenek a vezető testületekben.

Az erdőigazgatóság javaslatainak figyelembevételével a közgyűlés által elfoga
dott alapszabályt a Regna vezetőségének, a Szövetség kiküldöttjének és az 
erdőigazgatóság képviselőjének közreműködésével lefolytatott tárgyalás eredménye
ként módosították, és a módosított tervezetet jóváhagyás végett a Pénzügyminiszté
riumhoz, a Szövetség felügyeleti szervéhez terjesztették fel. A PM illetékes ügyosz
tályának vezetője ez ügyben tárcaközi értekezletet hívott össze, melyet 1942. febru
ár 5-én az F.M. I/B főosztály vezetőjének elnöklete alatt tartottak a miniszterelnök
ség, a pénzügyminisztérium, a belügyminisztérium, az FM illetékes I/B-l ügyosztá
lyának és a Szövetség kiküldötteinek részvételével. A PM képviselője az értekezle
ten -  mintegy Kleknernek 1941. február 17-én a miniszterelnökségen a Hangya Szö
vetkezet esetleges lefoglalására vonatkozó fenyegetésére utalva -  bejelentette, hogy 
a Regna részéről a román uralom alatt szerzett jogok csorbítása a román megszállás 
alatt levő magyar szövetkezetekkel szemben retorziót vonhat maga után. Bejelentet
te továbbá, hogy a Regna vezetősége az alapszabálynak a besztercei erdőigazgatóság 
által javasolt módosítások mindegyikét kifogásolja. Az észrevételek alapján a tárca
közi értekezlet a javaslaton bizonyos módosításokat hajtott végre, és megállapodtak 
abban, hogy a módosított tervezet a PM, a Szövetség és a Regna küldöttei részéről 
újabb megbeszélés tárgyát fogja képezni.16

További tárgyalásra azonban nem került sor. Ellenben a PM 1944. junius 7-én 
kelt, az FM-hez intézett, 132.550 /1944 /IV.a. P.M. sz. átiratban közölte, hogy a mi
nisztertanács 1944. február 15-i ülésén úgy döntött, hogy „a Regna Fakitermelő Szö
vetkezet alapszabályainak jóváhagyása egyelőre függőben tartassék, és az a Külügy
miniszter Úr által megjelölendő időben kerüljön tárgyalásra. ”17

Ezzel az 1940-ben megalakult második besztercei m. kir. erdőigazgatóság külö
nös, harcos története befejeződött. Ennek kapcsán tisztelettel és nagyrabecsüléssel 
kell adóznunk Apáti László m. kir.erdőtanácsos, az akkori FM I/B. főosztály 1. ügy
osztálya lelkes tagja emlékének, aki mindent elkövetett az áldatlan állapot megszün
tetése, és az 1890:XIX. te. szellemének és céljának érvényrejuttatása érdekében. 
Nem rajta múlott, hogy a harc eredménytelenül végződött.18

E történetből egyedül azt a következtetést lehet levonni, hogy az FM részéről a 
besztercei erdőigazgatóságért folytatott harc eredménytelensége a második bécsi 
döntés következménye volt. mert a román olaj iránti német érdekeltség miatt a keleti 
és erdélyi országrészek visszacsatolásának ellenértékeként el kellett fogadnunk a ro
mánoknak azt a követelését. hogy a román szövetkezeti törvény a visszacsatolt terü
leteken továbbra is érvényben maradjon. és az ott működő román szövetkezeteket 
bántódás ne érhesse. Emiatt nem lehetett a Regnát megszüntetni, még felügyelő út

Ld. a 10. jegyzetet.
Ld. a 10. jegyzetet.
A történetnek jegyzettel nem jelölt elem eire ld. a 2. jegyzetet.
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ján sem lehetett ellenőriztetni, sőt még azt is el kellett tűrni, hogy a Regna a 
2150/1941. M.E.sz rendelet 2. §-ában foglalt tiltás ellenére a „Plugarul ” nevű Erdé
lyi Román Szövetkezetek Központjába is tagként belépjen.

Ilyen előzmények után felvetődik a kérdés, hogy a kialakult ellenséges körülmé
nyek között, azt követően, hogy a Regna alapszabályainak véglegesítése során a két 
legalapvetőbb kérdésben, az előhasználati termelések átadásának korlátozásában és a 
tőárelszámolás rendjében sem lehetett megállapodni, ezért örökös, évről-évre 
ismétlődő vitáktól kellett tartani, hogyan lehetett egyáltalán a Regnával együttmű
ködni és dolgozni?

Az erdőigazgatóság vezetőjének 1941. november 16-án kelt, az FM részére írt be
számolójából arra lehet kövezkeztetni, hogy Istvánffy józan érvekkel, s a Regna mű
ködésének eredményesebbé tételét célzó javaslataival és intézkedéseival viszonylag 
rövid idő alatt az együttműködés bizonyos javulását tudta elérni. Elemző vizsgála
tokkal ugyanis megállapította, hogy a vágásterületek múltbeli elaprózása és nem 
kellő időben történt átadása megnehezítette Regna munkáját. Arra is rámutatott, hogy 
Regnának a fakitermelés és anyagmozgatás terén alkalmazott vállalkozói rendszere 
nagy mértékben rontotta működésének eredményességét. Ezek alapján saját hatás
körben kiküszöbölte a vágásterületek átadásával kapcsolatos hibákat. Ugyanakkor 
úgy tűnt, hogy a Regna is elfogadta Istvánffynak saját működési hibáira vonatkozó 
megállapításait: a tisztviselői gárda megfelelő átalakításával, valamint megbízható, 
nagy gyakorlattal rendelkező, többnyire székelyföldi fatermelők alkalmazásával a 
vállalkozói rendszer kikapcsolására, a termelési és szállítási munkák házi kezelésbe 
vételére törekedett, s ezzel javítani tudta működésének eredményességét.19

A Regnával való kapcsolat ilyen kezdeti javulásának jelei után Istvánffy 1942. már
cius 16-án meglepetésszerűen jelentette az FM-nek, hogy már az 1941. év folyamán 60 
ezer űm3 bükk tűzifát termelt ki és nagyrészt le is szállított az országos tűzifaellátás cél
jára, 1942-ben pedig a közellátás céljára újabb 20 000 űm3 tűzifa, hadi célokra 4 000 
m3 bükk rönk, egyéb célokra 1000 m3 egyéb lombos rönk, 10 000 m3 fenyő bányafa és 
3 000 m3 széldöntött fenyő rönk kitermelését és leszállítását tette folyamatba. Ezekre 
hivatkozva kérte a besztercei erdőigazgatóságnak üzemi igazgatósággá való 
átminősítését, mert a foglalkoztatott 2200 munkás élelmiszerellátása már 1941-ben is 
nehézségekbe ütközött, mivel a Közellátási Minisztérium ezirányú megrendeléseit -  az 
erdőigazgatóság „igazgatási” besorolására hivatkozva -  elutasította.20

E levél alapján önként felvetődik a kérdés, hogy miután a besztercei 
erdőigazgatóság feladata tulajdonképpen a naszódvidéki 44 község erdeinek állam
erdészeti kezelése volt, és munkája csupán a községek egyesítve kezelt erdeiben 
évenként esedékes vágásterületek átadására, azzal egyidejűleg a kitermelhető fatö
meg előzetes becslésére, a termelések ellenőrzésére, a ténylegesen kitermelt fatömeg 
tételes mennyiségi átvételére, majd a vágásterületek felújítására terjedt ki, s hatáskö
rébe a fatermelés nem tartozott, hol és hogyan tudta mégis a hivatkozott levélben fel
sorolt méretű fatermelést elvégezni.

Ld. a 10. jegyzetet.
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Erre a kérdésre dokumentálható, hiteles választ nem lehet adni. Feltételezhető azon
ban, hogy mivel a Regna működési köre csak a 44 község egyesítve kezelt erdejére ter
jedt ki, Istvánffy -  román nyelvtudása, ember- és helyzetismerete révén -  megállapo
dott a községekkel, hogy azok külön használatára kihasított községi erdőkben esedékes 
fahasználatok végrehajtásával az erdőigazgatóságot bízzák meg. Az így létrejött meg
állapodás alapján 1941-ben kialakult együttműködés valószínűleg folyamatossá vált, 
mert 1944-ben a besztercei erdőigazgatóság az FM erdészeti főosztályának segítségét 
kérte az igazgatóságnál foglalkoztatott, a faanyagszállításban nélkülözhetetlen lovak és 
fogatok honvédelmi igénybevétele alóli mentesítéséhez.

Az erdőigazgatóságnak néhány naszódvidéki község használatára kihasított 
erdőben esedékes vágások fatömegének árverés útján történő értékesítésére vonatko
zó hirdetései azonban azt jelzik, hogy az erdőigazgatóság csak egyes községek fater
melését tudta házi kezelésben elvégezni, a többit árverés útján értékesítette. Ennek 
ellenére a közöttük levő kapcsolat zavartalan volt.

Az együttműködés zavartalanságát jelzi az is, hogy amikor 1942-ben az FM erdésze
ti főosztálya az ország bányafaellátásának biztosítása érdekében az egyesítve kezelt 
erdőkben nagyobb kiterjedésű fenyő állományok rendkívüli kitermelését rendelte el, an
nak végrehajtása semmi problémát nem okozott. Sajnos az FM rendelet eredeti példá
nya a levéltárban nem volt fellelhető, erre csak egy későbbi irat bevezetője utalt, ezért 
az 1942. évi rendkívüli kitermelés mértékét biztonsággal nem lehet megállapítani.21

A bányafaellátás 1943-ban is országos gondot okozott, s az FM akkor számos 
erdőigazgatóságtól javaslatot kért magánerdőkben rendkívüli termelés előírására vonat
kozólag. A besztercei erdőigazgatóság 100 000 m3 bányafatermelés és -szállítás teljesíté
sére vonatkozó 1943. évi heti jelentéseiből kitűnik, hogy az országos gondok miatt a 
besztercei erdőigazgatóságnak 1943-ban is volt rendkívüli bányafatermelési feladata.22

Még 1944 év elején is a tihaházai és marosborgói határvédelmi övezetben az 
erődítési munkákkal kapcsolatban a naszódvidéki községek saját használatú, és egyi
dejűleg az egyesítve kezelt erdeiben is elrendelt sürgős kényszertermelés kapcsán is 
zavartalan volt a kapcsolat az igazgatási feladatkörében eljáró erdőigazgatóság és a 44 
község vagyonközössége között. Ez alkalommal az erdőigazgatóság a községek saját 
használatú erdeiben mintegy 57 000 m3-t, 10 csoportban, zárt versenytárgyaláson 
akart értékesíteni és kitermeltetni, az egyesítve kezelt erdőkben pedig mintegy 74 000 
m3 kitermelését a Regna szövetkezetnek adta át kitermelésre.

Az erődítési parancsnokság a kitermelés megkezdése előtt közölte, hogy a kiter
melt faanyagot teljes egészében az erődítési övben folyó építkezésekhez fogja igény
be venni. Erre azonban az erdőigazgatóság bejelentette, hogy mihelyt a versenytár
gyaláson nyertes cégek tudomást szereznek arról, hogy a kitermelt faanyagot a kato
naság veszi igénybe, ezt annyira sérelmesnek tartják majd, hogy a termelést el sem 
kezdik, s emiatt a sürgősnek ítélt kitermelés késedelmet szenvedhet. Ezért azt java
solta, hogy az egyesítve kezelt erdőkből a Regna által kitermelendő faanyagot a ka
tonaság teljes egészében, a községek saját használatú erdeiben kitermelendő, ver-
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senytárgyalás útján értékesítendő faanyagnak pedig csak 10 %-át vegye igénybe, 
mert ebben az esetben a kitermelést sürgősséggel végre lehet hajtani. Ha azonban a 
parancsnokság ezt a javaslatot nem fogadja el, akkor a községek saját használatú er
deiben előírt kényszertermelést csak katonai erő igénybevételével lehet végrehajtani.

Az erődítési parancsnokság ragaszkodott a kényszertermelések faanyagának tel
jes egészében való igénybevételéhez, s a megoldás érdekében azt kérte, hogy a ver
senytárgyaláson értékesítendő faállományok kitermelését a Lomási Erdőipar Rt.-nek 
és a Hauer Béla cégnek adják át, mert ezek írásbeli nyilatkozatban kijelentették, hogy 
a kitermelést akkor is elvégzik, ha a parancsnokság az egész kitermelt faanyagot 
igénybe veszi.

A versenytárgyalást lefolytatták. Ott azonban a Lomási és a Hauer cég annyira 
kedvezőtlen ajánlatot tett, hogy azt nem lehetett elfogadni. Ezért a minisztérium az 
erődítési parancsnokság javaslatát elutasította. így a községek saját használatú erde
iben előírt termelést a katonaságnak saját erői bevetésével kellett végrehajtania, és a 
kitermelt faanyag tőárát az erődítési parancsnokságnak kellett megfizetnie.23

Ezt követően 1944-ben egymást követően még két tételben írtak elő az 
erdőigazgatóság, illetve a naszódvidéki 44 község számára jelentős rendkívüli 
fatermelést.24 A feladat végrehajtásáért felelős Regnát fel kellett szólítani a termelés 
minden erő bevetésével történő folytatására,25 az ezáltal közvetlenül érintett 44 köz
ség pedig -  az országos faellátási gondokra és saját törvényes kötelezettségére való te
kintettel -  az ismétlődő feladatokat is minden további nélkül tudomásul vette. Regna 
azonban ez alkalommal is csalárd szerepre vállalkozott: 1944 júliusában egy Románia 
felé hajló, oda gravitáló vágásterület, mintegy 100 000 m3 fenyő szerfa kitermelésén 
dolgoztak. A hadihelyzet akkori állása alapján Regna Rt. bizonyára kiszámította, hogy 
néhány hét múlva az egész terület vissza kerül Romániához, és az azt követő zavaros 
helyzetben semmit sem veszíthet, csak nyerhet, ha a termeléssel kapcsolatos 
tőárbefizetést nem teljesíti. így is cselekedett. Az erdőigazgatóság 1944. július 17-én 
már jelentette a minisztériumnak, hogy a Regna 12 100 m3 fatermelés után járó 
tőárbefizetési kötelezettségének nem tett eleget; 202 239 P tartozása van, ezt a kiter
melt faanyag értékesítésével kapcsolatos elszámolás során figyelembe kell venni.26

Az ügy folytatásáról további adat nem áll rendelkezésre. így feltételezhető, hogy 
a Regna -  zavaros múltjának megfelelően -  ezzel a tartozással búcsúzott a beszter
cei m. kir. erdőigazgatóságtól, megrövidítve ezzel saját munkaadóját, a naszódvidéki 
44 község vagyonközösségét is.

Ezzel a besztercei m. kir. erdőigazgatóság és a 44 naszódvidéki határőrközség er
deinek egyedi történetét befejezettnek tekinthetjük. Eredetét tekintve a 
naszódvidékiek történetével azonos, de annál sokkal hányatottabb és keservesebb a 
Csíkszeredái, ugyancsak igazgatási erdőigazgatósághoz tartozó, „Csíki Magánjavak” 
erdeinek sorsa.
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A „Csíki Magánjavak” története a naszódvidéki 44 román község erdőbirtokához 
hasonlóan Mária Terézia korába nyúlik vissza. 1764-ben Mária Terézia rendeletére a 
naszódi, karánsebesi, orláti, dobrai románokat, a csíki, gyergyói, háromszéki, aranyos
széki székelyeket, a bánáti németeket és szerbeket, valamint a horvát-szlavónokat -  tatár
betörés veszélyére hivatkozva -  határőrezredekben való szolgálatra kényszerítették. A 
Mádéfalván 1764-ben összegyűlt székelyek megkísérelték megakadályozni a 
határőrezredek szervezését, de ellenállásukat vérbe fojtották. így Csík megyében megala
kult az 1., Háromszék megyében pedig a 2. székely gyalog határőrezred.27

A Monarchia és az akkor török uralom alatt levő Moldva között 1769-ben meg
valósult határrendezés során nagy kiterjedésű havasokat és erdőket csatoltak a 
határőrvidékekhez, Csík és Háromszék vidékéhez is, és 1783-ban II. József rendele
tére a visszacsatolt, „revindikált” havasokat a határőrkatonaság használatára és javá
ra engedték át. Ekkor Csík és Háromszék határőrközségei is jelentős erdő- és 
legelőterületeket kaptak.

Az 1848-49-es szabadságharcban a két székely határőrezred a magyar nép mellé 
állt, és a magyarokkal együtt harcolt a Habsburgok ellen. Ezért Erdély akkori oszt
rák katonai és polgári kormányzója lázadónak minősítette őket, és hűtlenségük miatt 
összes ingó és ingatlan vagyonukat elkoboztatta.28

Ferenc József császár 1851-ben az összes erdélyi és bánáti határőrezred feloszla
tását, és a II. József által rendelkezésükre bocsátott havasok jogi helyzetének meg
vizsgálását rendelte el. Majdnem 20 évig tartó vizsgálódás eredményeként a kiegye
zés után, 1869-ben Ferenc József a feloszlatott székely határőrezredek tulajdonában 
volt teljes ingó és ingatlan vagyont, a II. József által adományozott havasbirtokot is, 
a székelység jólétének előmozdítására, a Csík megyei székely 1. határőrezredet alko
tó Csíkszék 52 községe közönségének visszaadni rendelte. Akkor többek között, az 
erdészeti épületeken, rönkfűrészeken, tutaj színeken és egyebeken kívül, összesen 68 
863 kát. hold erdőt, legelőt, kaszálót, és szántót kaptak vissza. Ezt a vagyonkomple- 
xumot „ Csíki Magánjavak''-nak nevezték el. A vagyon elkobzása előtt, 1854-ben a 
földbirtok 1160 kát. hold szántót, 5515 kat.hold kaszálót, 11 517 kat.hold legelőt és 
52 004 kat.hold erdőt foglalt magában, összes kiterjedése tehát 70 196 kat.hold volt. 
Ennek alapján a császári dekrétummal visszajuttatott 68 863 kát. holdból mintegy 50 
ezer kat.hold (28 800 hektár) lehetett az erdő.29

A Csíki Magánjavak jövedelmeit a császári rendeletnek megfelelően a közjó, 
elsősorban a székelység nevelése javára fordították: Ebből építették fel a Csíkszere
dái polgári leányiskolát és a gazdasági felsőbb népfőiskolát, a csíkszerdai róm. kát. 
főgimnázium építéséhez félmillió aranykoronával, a gyergyószentmiklósi állami 
főgimnázium építéséhez 160 000 aranykoronával járultak hozzá, 1912-ben megvásá
rolták a volt csíksomlyói róm. kát. főgimnázium és tanítóképző épületét, és abban ár
vaházat létesítettek, melyben elemi iskolát és 80 árva gyermeket helyeztek el. 30

Pál Gábor: A Csíki Magánjavakról. In: Székelyföld 1998.7. kötet 140.oldal.
Pál Gábor. 7. kötet. 145.oldal.
Pál Gábor. 7. kötet. 145., 150, 151, 156. oldal.
Pál Gábor. 7. kötet. 156. oldal és Antal Imre: Élő történelem 90. oldal., Pallas Akadémia, Csíkszereda, 2000.
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A Magánjavak jövedelmeinek a közjó javára történő felhasználása Trianon után 
csak rövid ideig tartott. Az 1921. évi román földreformtörvény csak a naszódi II. ro
mán határőrezred, vagyis a naszódvidéki 44 román község erdő- és legelővagyonát 
mentesítette a kisajátítás alól, a Csíki Magánjavak birtokából azonban mintegy 34 
145 kát. holdat kisajátítottak. Majd 1923. február 26-án a román agrárkomité a Ma
gánjavak egész vagyonállományát állami tulajdonnak nyilvánította, és az 1921. évi 
részleges vagyon-kisajátítást teljes vagyonelkobzással helyettesítette, s minden el
lenérték nélkül a román állam részére birtokba vette.31

Ezt követően a Csíki Magánjavak vagyonállományához tartozó birtokból 9002 kát. 
hold erdőt és 25 248 kat.hold legelőt agrárreform címén a birtok szomszédságában levő, 
többségében román nemzetiségű három községnek osztották ki. A birtoktól távol fekvő 
községek részére is -  legelővé való átalakítás céljára -  erdőket jelöltek ki, s azok faállo
mányát a román állam lábon adta el, a vevő cégek pedig hallatlan viszszaélések köze
pette tarolták azt le. A legértékesebb erdőkből román egyházközségeknek is juttatak ado
mányokat templomépítés céljára: Csíkszereda, Gyergyószentmiklós és Marosvásárhely 
görögkeleti és görög katolikus templomai is a „Csíki Magánjavak” erdeinek faanyagá
ból épültek fel. A ki nem osztott erdőkből az állam adott el nagy értékű faanyagokat. 
1924 és 1930 között a „Csíki Magánjavak” erdeiben hallatlan erdőpusztítás, és vissza
élés folyt a felmérések és fatömegbecslés révén, és azáltal is, hogy eladás tárgyát nem 
képező erdőrészek faanyagát is kitermelték és eladták.32

1929-ben a „Csíki Magánjavak” vagyonának elkobzása miatt feloszlatott igazgatóta
nács tagjai -  dr. Pál Gábor, Csík megyei szenátor közreműködésével -  kérelmet nyújtot
tak be a Népszövetség Tanácsához a székelység sérelmének orvoslása érdekében. A Ta
nács a kérelmet többször napirendjére tűzte, de a román képviselők -  a kérelem benyúj
tóival való egyezkedésre hivatkozva -  minden alkalommal annak elhalasztását kérték. 
Többszöri eredménytelen próbálkozás után a Népszövetség Tanácsa 1932. szeptember 
27-i ülésén kihirdette a román állam képviselőivel, köztük Titulescu, akkori angliai ro
mán követtel -  a kérelmezők bevonása nélkül -  kidolgozott határozatot, amely szerint

-  a Csíki Magánjavak igazgatótanácsát visszaállítják saját alapszabályának 
megfelelően, de a román állam közigazgatásához való alkamazkodással,

-  az összes városi ingatlant visszaadják, a borszékfiirdői üdülőházzal együtt,
-  visszaadnak a román állam birtokában maradt erdőkből és legelőkből összesen

11 629 kat.hold, vagyis 6 704 hektár erdőt és legelőt. (Ezzel a Magánjavak bir
toka az 1869-ben juttatott birtoknak 1/6-ára zsugorodott),

-  a román állam magára vállalja a „Csíki Magánjavak” nyugdíjasai jogigény
ének rendezését,

-  a Csíkszeredái líceu m ot fenntartják, m int állam i intézetet, de m agyar tannyel
vű párhuzam os osztályokkal,

-  a csíksomlyói árvaház is állami intézet marad, de magyar tanítási nyelvvel a 
magyar gyermekek részére.33

Ölti Ágoston: Adalékok a Csíki M agánjavak második világháború utáni történetéhez. In: Székelyföld
2003 .11 .kötet 78. oldal.
Pál Gábor. 8. kötet. 149-150. oldal.
Pál Gábor. 8. kötet. 116. oldal.
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A Népszövetség határozatának végrehajtásaként a románok 1934-ben törvényt al
kottak, amely a „Csíki Magánjavak” régi igazgatótanácsának visszaállítását rendelte 
el. Az igazgatótanács elnökévé a kinevezett megyefőnököt jelölte ki. A Népszövet
ség előtt visszaadásra ígért vagyont azzal a feltétellel rendelte átadni, hogy a Magán
javak képviselete minden egyéb vagyoni igényről lemond.34 A törvényjavaslat ellen 
a Magánjavak képviselői tiltakoztak, mert lelkiismeretük szerint nem mondhattak le 
arról a vagyonállományról, melyet a román állam a Népszövetség előtt visszaadásra 
nem ajánlott fel. A tiltakozás ellenére a javaslatot törvényerőre emelték. Ez ellen 
azonban panasszal már sehol sem, a Népszövetségnél sem lehetett élni, mert az igaz
gatótanács elnökévé kinevezett megyefőnök aláírására nem számíthattak, anélkül pe
dig a panaszbeadvány minden fórumon érvénytelennek minősült volna.

A második bécsi döntéssel a Csíki Magánjavakat ebben a szétzilált, kirabolt, lehe
tetlen állapotban kaptuk vissza. Az országrész visszacsatolása után velük kapcsolatban 
erdészeti vonatkozásban sajátos helyzet alakult ki. Míg a naszódvidéki 44 
határőrközség esetében a vagyon döntő hányadát az erdőbirtok képviselte, kézenfekvő 
volt, hogy ők a földmívelésügyi minisztérium felügyeleti hatáskörébe tartoztak. A Csí
ki Magánjavak esetében azonban a rendkívül összetett, sokrétű vagyonkomplexumnak 
az erdők viszonylag kisebb hányadát képezték. Az iskoláknak, és egyéb nevelésügyi in
tézményeknek nagyobb jelentőséget tulajdonítottak, s ennek következtében Erdély visz- 
szacsatolása után a Csíki Magánjavak vagyonfelügyeleti hatósága a vallás- és közokta
tásügyi minisztérium lett, a földmívelésügyi minisztérium áttételes szerepet kapott.35

Ebből következett, hogy már a katonai közigazgatás idején a vallás- és közokta
tásügyi miniszter kérésére a Fővezérség rendelete alapján Csík vármegye katonai 
közigazgatási parancsnoksága dr. Pál Gábornak, aki a Csíki Magánjavak ügyében a 
Népszövetség Tanácsához intézett beadvány kidolgozásában is közreműködött, s an
nak helyzetét és gondjait a legjobban ismerte, 1940. október 29-én azt a megbízást 
adta, hogy a Csíki Magánjavak összes vagyontárgyait vegye át, azokat leltározza és 
gondozásukat lássa el. A katonai közigazgatás megszüntetése és a polgári közigazga
tás bevezetése után, 1940. december 3-án pedig őt -  a miniszterelnökség hozzájáru
lásával -  a Csíki Magánjavak ideiglenes kezelésével bízták meg.

Ennek alapján, és ebben a minőségben Pál Gábor 1941. június 10-én kelt, a vallás- 
és közoktatásügyi miniszterhez intézett beadványban részletes javaslatot terjesztett elő a 
Csíki Magánjavak tulajdonjogi helyzetének rendezésére, a vagyonközösség szervezeté
nek helyreállítására, valamint a vagyonközösség erdeinek kezelésére vonatkozólag:

-  Tételes telekkönyvi adatok közlésével felsorolta a Csíki Magánjavak vagyon-állo- 
mányához tartozó, a román állam által eltulajdonított, és annak javára telekköny- 
veztetett ingatlanokat, amelyeket a jogos tulajdonos, a „Csíkmegyei székely volt 
határőrök vagyonközössége” javára kellett átíratni. Ugyancsak a Csíki Magánja
vakhoz tartozó, a román állam által szintén eltulajdonított, és másoknak juttatott 
ingatlanokra nézve elidegenítési és terhelési tilalom életbe léptetését javasolta.

34 Pál Gábor. 8. kötet. 117. oldal.
Erre csak a 6010/1941 ME. sz. rendelet 5.§. /1 / bekezdése utal, am ely a vallás- és közoktatásügyi minisztert a 
Csíki Magánjavak „főfeliigyclcti hatóságának” nevezi.
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-  A személyek név szerinti megjelölésével javaslatot tett a vagyonközösség 8 ta
gú ideiglenes igazgatótanácsának és ellenőrző bizottságának tagjaira, valamint 
az 1909. évi alapszabály átdolgozására, illetve új alapszabály kidolgozására 
vonatkozólag.

-  A naszódvidéki erdőbirtok kezelésének példájára hivatkozva, alapos szakmai fel- 
készültséggel és indokolással javaslatot tett a Csíki Magánjavak erdeinek kezelé
sére vonatkozólag, a következők szerint: ,^4z erdőségek jövedelmezőségének a 
lehetőség szerinti felfokozását csak az biztosíthatja, ha a kezelés a szakszemség és 
tervszerűség minden követelményének megfelel. Ez pedig csak úgy érhető el, ha az 
1935:IV. törvénycikk 66. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 
35.000/1938.FM. sz. rendelet 145. és 146.§-ai értelmében a vagyonközösség és a 
földmívelésügyi minisztérium között kötendő szerződéssel az erdőségek ún. kiter
jesztett üzemi kezelésre kincstári erdészeti hivatalnak adatnak át, mely a vágásra 
kerülő faanyagot kereskedelmi célokra feldolgoztatja és az értékesítést is maga 
végzi. Ez tenné lehetővé, hogy ne a lábon álló erdő, hanem, a feldolgozott faanyag 
képezze értékesítés tárgyát, ami nem csak meggátolná azon visszaéléseket, melye
ket lábon álló erdő kitermelésénél fakereskedő cégek előidézni szoktak, hanem az 
ipari feldolgozás hasznait is a vagyonközösség részére juttatná. Ezt a kiterjesztett 
üzemi kezelést a marosvásárhelyi m. kir. erdőigazgatóságra kellene bízni, mely 
kincstári erdők üzemi kezelését is teljesíti és megfelelő szakszemélyzettel is bír. ”

-  Végül a székelység rendkívül nehéz anyagi helyzetére és arra hivatkozva, 
hogy a Népszövetség tanácsának 1932. szeptember 27-i jegyzőkönyve szerint 
a román állam magára vállalta a Csíki Magánjavak nyugdíjasainak és a 
csíksomlyói elemi iskola és árvaház személyi és dologi kiadásainak terheit, 
kérte, hogy a magyar állam is e terhek átvállalásával tegye lehetővé, hogy a va
gyon megcsonkított jövedelm eit egyéb közérdekű célokra lehessen 
felhasználni.36

A kormány Pál Gábornak a katonai közigazgatás idejében a vallás- és közoktatá
si miniszterhez benyújtott jelentései és írásbeli javaslatai nyomán, feltehetően a val- 
lás- és közoktatásügyi miniszter kezdeményezésére, a Csíki Magánjavak helyzetének 
stabilizálása érdekében három alapvető kérdésre

-  a Csíki Magánjavak tulajdonjogi helyzetének rendezésére,
-  a vagyon mielőbbi önkormányzati kezelése feltételeinek megteremtésére, és
-  az erdők biztonságos, jövedelmező kezelésének megoldására összpontosított.
A tulajdonjogi helyzet rendezése érdekében már az 1941. február 21-én hatályba

lépett 1440/1941.M.E. sz. kormányrendelettel előírták, hogy az ún. „Csíki Magánja- 
vak”-hoz tartozó mindazoknak az ingatlanoknak, amelyekre nézve a tulajdonjogot a 
román állam javára jegyezték be, az 1918. október 28-án fennállott tulajdonjogot kell 
helyreállítani,

-  érvénytelennek nyilvánították a román államnak azokat az 1939. március 16- 
a előtti ingyenes ingatlanjuttatásait, amelyek 1918. október 28-án a Csíki Ma
gánjavakhoz tartoztak,

Pál Gábor. 9. kötet. 119-136. oldal.
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-  az 1941. augusztus 13-án hatályba lépett 6010/1941.M.E.sz. rendelettel pedig 
mindazokra az ingatlanokra nézve, amelyek a Csíki Magánjavakhoz tartoztak, 
és 1923. február 26-át követően a román állam idegeneknek juttatott, elidege
nítési és terhelési tilalmat rendeltek el, és ezeket a Csíki Magánjavakhoz a mi
niszterelnök által kirendelt zárgondnok hatáskörébe, s ezekre nézve a Csíki 
Magánjavak tulajdonjogának peres úton történő helyreállítását a zárgondnok 
feladatkörébe utalták.

A Csíki Magánjavak mielőbbi önkormányzati kezelésének helyreállítása érdeké
ben szintén a 6010/1941.M.E.sz. rendelettel szabályozták a Magánjavak ideiglenes 
kezelési rendjét:

-  Csík vármegye törvényhatósági bizottsága a megye területén illetékességgel 
rendelkező székely származású, feddhetetlen férfi tagjai közül haladéktalanul 
válaszsza meg a Csíki Magánjavak igazgatótanácsát, annak elnöke az alispán 
legyen,

-  az igazgatótanács megválasztása után a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
ideiglenes önkormányzati kezelésre adja át az igazgatótanácsnak azokat a ja 
vakat, melyekre nézve a Csíki Magánjavak tulajdonjoga nem kétséges,

-  az igazgatótanács szervezetét, működési szabályait és feladatait a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a földmívelügyi miniszterrel egyetértésben kiadott, 
és 1942. május 16-án hatályba lépett 31.052/1942.VKM.sz. rendeletével meg
határozta.

-  1942 májusában a 3020/1942.M.E.sz. rendelettel az igazgatótanács összetéte
lére vonatkozó rendelkezést kiegészítették azzal, hogy nem lehet az igazgató- 
tanács tagja az, aki vagyon elleni bűncselekmény miatt bűnvádi eljárás alatt 
áll, aki kiskorú, és aki a Csíki Magánjavakkal perben áll, vagy azzal szemben 
vagyoni követelést támaszt. Majd 1944. január 1-jén az 50/1944.M.E.sz. ren
delettel előírták,hogy az igazgatótanács elnökét az igazgatótanács saját tagjai 
közül maga válassza.

Az erdők kezelésére vonatkozólag a 6010/1941.M.E.sz. rendelet 4.§-ában előírták, 
hogy azokat az erdőket, amelyek a román állam tulajdonában voltak, s azok korábbi 
tuladonjogát az 1440/194l.M.E.sz.rendelet alapján helyreállították, és azokat az 
erdőket is, amelyeket még a román állam ingyenes juttatásaként idegenek birtokoltak, 
az 1935:IV.tc. 66.§-ának megfelelően kiterjedtebb államerdészeti kezelésbe kell venni.

Ezek a rendeletek megteremtették az alapot és lehetőséget a Csíki Magánjavak 
vagyonállományának önkormányzati kezeléséhez, a román uralom alatt elszenvedett 
sérelmeinek kiküszöböléséhez, az 1918. október 28-i tulajdonjogi állapot helyreállí
tásához és erdeinek ésszerű, jövedelmező kezeléséhez. Sajnos a levéltári iratanyag 
hézagos volta nem teszi lehetővé az e téren történtek feltárását, és a rendeletek vég
rehajtása nyomán kialakult helyzet megismerését. A Földmívelésügyi Minisztérium 
erdészeti főosztályainak 1942. évi mutatókönyvében ugyan a Csíki Magánjavak sor
sát érintő több jelentős tételt fedeztünk fel, de sajnos ezeket sem tudtuk használni. 
Ilyen tételek:

-  A Csíki Magánjavak vagyonának átadása.
-  A Csíki Magánjavak erdészeti kezelésének feltételei.
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-  A Csíki Magánjavak igazgatótanácsi határozatainak jóváhagyása.
-  A Csíki Magánjavak erdőgazdasági birtokának kezelése miatti panaszok (2 irat).
-  A Csíki Magánjavak széldöntéseinek kitermelése állami kezelésben (2 irat).
Ezekből a mutatókönyvi adatokból csak annyit tudtunk meg, hogy a Csíki Magán

javak vagyonát valakinek átadták, de hogy kinek és miért adták át, azt már nem lehe
tett kideríteni. Hasonlóképpen az erdészeti kezelés feltételei című jelzet alapján tudo
mást szereztünk arról, hogy a Magánjavak erdőbirtokának kezeléséről tárgyalások 
folytak, de azt, hogy ezzel kapcsolatban milyen feltételeket szabtak, már nem lehetett 
megállapítani. Aztán az, hogy az igazgatótanácsi határozatokat jóváhagyásra terjesztet
ték elő, azt jelezte, hogy az igazgatótanács megalakult, s ezt örömmel vehettük tudo
másul, de a határozatokról már semmit nem lehetett megtudni. Ugyanígy azt, hogy az 
erdőbirtok kezelésével kapcsolatban milyen panaszok merültek fel, azt sem lehetett ki
deríteni, mert a levéltárban sajnos egyik irat sem volt fellelhető, mindegyik hiányzott.

A Csíki Magánjavakkal kapcsolatban csupán két irattal találkoztunk: Az egyik a 
Magánjavak fenyő szerfa eladásával összefüggő problémát, a másik a csíki közbirto
kosságoknak a földmívelésügyi, s a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez intézett 
emlékiratához csatolt beadvány, amely „A székely közvagyon rendezésére és gyü- 
mölcsöztetésére vonatkozó javaslatok”-at tárgyalja.

A fenyő szerfaeladással foglalkozó irat37 az 1941. november 17-én megjelent, a 
fenyő szerfa legmagasabb árát szabályozó 55.200/1941.Á.K.sz. rendelettel foglalko
zik, amely a szállítási hátralékokra tűrési határidőt nem adott, s ezzel súlyos problé
mát idézett elő, elsőként a Csíki Magánjavaknál. Ennek története a következő: A ma
rosvásárhelyi erdőigazgatóság a Csíki Magánjavak erdejéből a tulajdonos hozzájáru
lásával kitermelt 1180 m3 fenyő gömbfát a rendelet megjelenése előtt, s azt a rende
letben előírt árnál magasabb, de akkor még érvényesíthető piaci áron eladta egy bu
dapesti cégnek. A rendelet megjelenésekor azonban a szerződésben rögzített mennyi
ségnek még egy részét nem tudta leszállítani. Ezért akkor felmerült a kérdés, hogy a 
hátrálékos mennyiséget a szerződéses áron számlázhatják-e, vagy a rendeletben 
előírt árat kell érvényesíteni. Az erdőigazgatóság ezzel kapcsolatos jelentése alapján 
az FM az árkormánybiztos állásfoglalását kérte. Az árkormánybiztos határozott állás- 
foglalása szerint az 55.200/1941.Á.K.sz. rendelet hatálybalépése előtt át nem adott és 
le nem számlázott fenyő gömbfát csakis a rendeletben megszabott, maximált áron le
het számlázni. Ez a Csíki Magánjavak számára jelentős veszteséget idézett elő.

A csíki közbirtokosságok emlékiratához csatolt beadványban számos probléma, 
mindenekelőtt a székely közvagyon, a „Csíki Magánjavak” tulajdonjogi helyzetének 
rendezését, a legelőgazdálkodással és legeltetéssel, s a legeltetési társulatok szerve
zésével, a közbirtokossági szervezet nehézkességével, a fatermeléssel, a fatermelő 
szövetkezetek szervezésével és az erdőgazdálkodással összefüggő egyéb problémák 
megoldását kérték.

Az előzőkben tárgyalt rendeletek a beadványban felvetett fontosabb problémák 
megoldása érdekében tett intézkedéseket jelzik. A beadvány és annak minden felve
tése azonban arra utal, hogy ezek hatását nem érzékelték, számukra bizonyára úgy

MÓL K -l84-1942-B /1-83 653.
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tűnt, hogy problémáik megoldása érdekében előzőleg semmi nem történt. A 
földmívelésügyi minisztérium erdészeti főosztályának levéltári iratai alapján kétség
telenül semmi jelét nem lehet tapasztalni annak, hogy a legfontosabb probléma, a 
Csíki Magánjavak vagyoni, tulajdonjogi helyzetének rendezése érdekében konkrét 
intézkedés történt, vagy esetleg ezen a téren már valamely eredményt lehet elköny
velni. Ez a hiányérzet feltehetően azzal függ össze, hogy mivel a Csíki Magánjavak 
vagyonfelügyeleti hatóságának szerepkörét a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
töltötte be, a hiányolt intézkedések és eredmények nem az FM-nél, hanem a VKM.- 
nél jelentkeztek. A kutatás azonban erre a területre nem terjedt ki, ezért ismeretanya
gunk e tekintetben természetszerűleg hiányos.

A csíki közbirtokosságok emlékiratához csatolt beadványnak a földmívelésügyi 
minisztérium feladatkörébe tartozó néhány felvetésére a minisztérium erdészeti 
főosztálya rendkívül tömören a következők szerint reagált:

-  A legelőgazdálkodással összefüggésben közölte, hogy a 239.493/194l.FM sz. 
rendelet meghatározta a közbirtokossági ingatlanokon az erdők és legelők el
különítésének irányelveit, s egyidejűleg a legeltetési társulatok megalakítása 
ügyében is rendelkezett.

-  A közbirtokossági szervezet működésének nehézkességével kapcsolatban fel
hívta a figyelmet a 2660/1942.M.E.sz. rendeletre, mely szerint az illetékes 
elsőfokú erdőrendészeti hatóság javaslatára a földmívelésügyi miniszter felha
talmazást adhat a közgyűlésnek arra, hogy az újból összehívandó közgyűlésen 
a miniszter által meghatározott ügyekben a szavazatok számára való tekintet 
nélkül határozzanak. Miniszteri biztos kiküldése esetén pedig a miniszter a 
közgyűlés hatáskörét a törvény 194. §-ának meghatározott pontjaira vonatko
zólag intézőbizottságra is átruházhatja.

-  A fatermelő szövetkezetek szervezésével kapcsolatban a Csíki Magánjavak 
fenyő szerfa értékesítésénél tapasztalt problémára, és arra hivatkozva, hogy az 
55.200/1941.Á.K.sz. rendelet a már megalakult szövetkezetek működését aka
dályozza, új szövetkezetek alakulását pedig lehetetlenné teszi, az 
árkormánybiztostól a rendelet módosítását kérték.

-  A Csíki Magánjavakhoz tartozó erdők kiterjedtebb államerdészeti kezelésével 
kapcsolatban annak lehetséges módozatairól tájékoztatta a vallás- és közokta
tásügyi minisztert, mint a 6010/1941.M.E.sz. rendelet végrehajtásával megbí
zott minisztert, és kérte azzal kapcsolatos állásfoglalását. -  Meglepő az erdé
szeti főosztálynak ez utóbbi közlése, különösen ennek a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszterre, mint a kiterjedtebb államerdészeti kezelést elrendelő 
6010/1941.M.E.sz. rendelet végrehajtásával megbízott miniszterre való szo
katlan utalása azért, mert ez a két minisztérium közötti feltétlen együttműkö
dés helyett meglévő feszült légkört jelez, ami a feladatok végrehajtását meg
nehezíthette és káros következményekkel is járhatott.38

A Csíki Magánjavak helyzetének alakulásával kapcsolatban sajnos további anya
gokkal nem találkoztunk. A Magánjavakhoz tartozó erdők államerdészeti kezelésbe

MÓL K-184-1942-B/4-87 848, és 88 748.
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vételének 1943 végén történt megvalósulásáról is csak közvetve, az érintett szakem
bereknek a Földmívelési Értesítő 1943. évi novemberi számában közölt áthelyezése 
révén értesültünk arról, hogy a földmívelésügyi miniszter 134.997/1943. 
I.A. 1.F.M.sz. rendeletével

-  Jekeli Oszkár m.kir. főerdőmérnököt Sepsiszentgyörgyről áthelyezte Bélborra, 
és a Csíki Magánjavak államerdészeti kezelésben levő rakottyási fűrészüze
mének vezetésével,

-  Ferenczi Béla m.kir. erdőmérnököt a gyergyótölgyesi erdőfelügyelőségi kiren
deltség vezetése alól felmentette, és a Csíki Magánjavak államerdészeti keze
lés alatt levő erdőgazdaságában a gyergyótölgyesi erdőhivatal vezetésével,

-  Draskóczy József m.kir. segéderdőmérnököt Csíkszeredáról Bélborra helyezte 
át, és a Csíki Magánjavak államerdészeti kezelés alatt levő erdőgazdaságában 
a szervezés alatt álló bélbori erdőhivatal vezetésével bízta meg,

-  Makkay Zoltán m.kir.főerdőmérnök pedig a Csíkszeredái erdőigazgatóság köz
pontjában a Csíki Magánjavak erdeinek felügyeleti tisztje lett.

Ezekből a személyzeti intézkedésekből tudtuk meg közvetve azt is, hogy az ál
lamerdészeti kezelés letéteményese -  a Magánjavakhoz tartozó erdők földrajzi 
helyzetéből következőleg -  nem a Pál Gábor által javasolt marosvásárhelyi, hanem a 
Csíkszeredái erdőigazgatóság lett.

Sajnos azt, hogy a kiterjedtebb államerdészeti kezelés mekkora erdőterületre ter
jedt ki, és ez milyen eredménnyel járt, a közjó javát szolgáló jövedelmet hozott-e, 
nem tudjuk. Sajnos azt sem tudhatjuk, hogy Erdély visszacsatolása a csíki székelyek
ben örömöt, megelégedést, vagy esetleg keserűséget váltott-e ki. Ezzel kapcsolatban 
Ölti Ágoston a Székelyföld című erdélyi kulturális folyóirat 2003. évi novemberi 
számában „Adalékok a Csíki Magánjavak második világháború utáni történetéhez” 
című cikkében a következőket írja: „ A második bécsi döntés után a Csíki Magánja
vakat (azt a részét, amit nem osztogattak el a románok) a magyar állam visszaadta a 
csíki közösségnek. De most, amikor megvolt a kellő politikai akarat a kérdés rende
zésére, nem sikerült megoldást találni a különböző érdekcsoportok vetélkedése mi
att. ” Eszerint a román állam javára telekkönyvezett birtokrészeket visszakapták, de 
teljes megoldást nem sikerült elérni.

Nem tudhatjuk azonban, hogy a cikkíró milyen érdekcsoportokra, és milyen ve
télkedésre hivatkozott, de talán valamely erre utaló jelzés jutott el a Kormányzó Úr
hoz, s ez váltotta ki az ő 1944. szeptember 1-jei megnyilatkozását és rendeletét a Csí
ki Magánjavak kezeléséről és jövedelmeinek felhasználásáról.39 Ebben ő ,,Megemlé
kezvén arról, hogy a csíki székelység milyen szenvedéseken ment keresztül és a köz 
javára milyen súlyos áldozatokat hozott, ezekben a válságos időkben is különös gon
dot kívánok fordítani a mostoha viszonyok között élő székelység művelődésének és 
gazdasági jólétének előmozdítására. Azt kívánom, hogy a Csíki Magánjavak keze
lése és jövedelmének felhasználása megfelelően szabályoztassék, miként megfelelően 
szabályoztatott más határszéli területeken más népesség művelődésének és gazdasá
gi jólétének előmozdítására hivatott önálló vagyontömegek jogi helyzete! '’

Magy. Rend. Tára 1753. oldal.
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A Kormányzó Úr állásfoglalásának és kívánságának megfelelően 1944. szeptem
ber 15-én megjelent és hatályba lépett a 3270/1944. M.E.sz. rendelet a Csíki Magán
javak kezeléséről és jövedelmeinek felhasználásáról. Ez mindenekelőtt rögzítette a 
Csíki Magánjavak jogi helyzetét és rendeltetését a következők szerint: ”A Csíki Ma
gánjavak elnevezésű önálló jog i személy vagyonát, amely a volt csíki székely első 
határőrgyalogezred és a volt székely határőrhuszárezrednek csíkszéki osztályai javá 
ra és előmenetelére szolgált, a jövőben is csorbítatlanul fenn kell tartani, jövedelmét 
pedig a csíkvármegyei székelyek művelődésének és gazdasági jólétének  
előmozdítására kell fordítani.

Ezt követően a rendelet röviden megismételte a 6010/1941.M.E.sz. rendeletnek a 
Magánjavak kezelésével kapcsolatos szervezeti előírásait, majd rendkívül részletes 
és pontos meghatározást adott arra vonatkozólag hogy a Magánjavak jövedelmeiből 
csak a rendeletben tételesen felsorolt 52 helység, vagyis a Csík vármegyei 50 község, 
s a két megyei város, Csíkszereda és Gyergyószentmiklós valamelyikéből származó, 
a volt csíki határőrezredekben szolgálatot teljesített székelyekfiági ivadékai részesül
hetnek. Ösztöndíjban, segélyben vagy bármely más juttatásban egyenlő feltételek 
mellett csak ezek részesíthetők.

A Magánjavak jövedelmeiből részesíthető jogosultak rendkívül pontos megha
tározása arra enged következtetni, hogy ennek szabályozása volt a rendelet 
elsődleges célja, mert talán ennek hiánya váltotta ki a székelységen belüli, vagy a 
székelyek és a Magánjavak birtokaiból román állami juttatásként részesült romá
nok közötti vitákat, amelyek miatt a tisztázandó kérdések rendezésére nem tudták 
kihasználni a rendelkezésre álló lehetőséget. Ez a feltételezés esetleg magyarázatot 
adhat a Kormányzó Úrnak alig 2 héttel Székelyföld kiürítése előtti nyilatkozatára 
és a 3270/1944.M.E.sz rendelet kiadására is, mert ez legfeljebb a székely közva
gyon jog szerinti jövedelmeinek igazságos felosztását és felhasználását segíthette 
elő, arra vonatkozólag adhatott útravalót, de a vagyonállomány rendezésével kap
csolatos, tulajdonjogi és egyéb problémák megoldását -  már a rendelkezésre álló 
idő rövidsége miatt sem -  tehette lehetővé. 1944 szeptember közepén az orosz csa
patok előnyomulása m iatt Székelyföldet, egy héttel később a besztercei 
erdőigazgatóságot is, ki kellett üríteni, s ezzel a visszacsatolt keleti és erdélyi or
szágrész két legnagyobb erdőbirtokosságának, a naszódi román és a csíki székely 
vagyonközösségnek az igazgatási fejezetrész bevezetőjeként tárgyalt párhuzamos 
története befejeződött.

így áttérhetünk e fejezetrész tulajdonképpeni, igazgatási témáinak:
-  az államerdészeti kezeléssel kapcsolatos feladatok,
-  a visszacsatolt országrészek idegen uralom alatti történetével összefüggő sajá

tos, sok esetben áttekinthetetlenül bonyolult földbirtokpolitikai ügyek,
-  az előző fejezetrészben már említett rendkívüli fatermelésekkel összefüggő 

igazgatási feladatok, végül
-  a történelmi helyzetből adódó, szintén birtokpolitikai, az ún. „zsidóerdők”-kel 

kapcsolatos, erdészettörténetünk szempontjából fájdalmas történetek tárgyalá
sára.
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Államerdészeti kezelés
A naszódi és a csíki vagyonközösség története az igazgatási fejezetrészhez ezek er

deinek a besztercei, illetve a Csíkszeredái erdőigazgatóság által történt kezelése révén 
kapcsolódott. Az erdőkezeléssel összefüggő feladatokat a besztercei történet keretében 
tárgyaltuk, de nem foglalkoztunk ennek pénzügyi vonzatával, az erdők kezeléséért az 
erdőigazgatóságoknak fizetett erdőkezelési költségjárulék problémakörével.

A naszódvidéki 44 község erdőbirtokának kezelése a besztercei erdőigazgatóság 
tevékenységét majdnem teljes egészében igénybe vette, ezért ott a vagyonközösség 
az erdők kezeléséért nem erdőkezelési járulékot fizetett, hanem az erdőigazgatóság 
elszámolása alapján a 8-as bizottság által felülvizsgált és jóváhagyott működési költ
ségeit térítette meg.

Államerdészeti kezelésbe vett kisebb erdőbirtokok esetében azonban hatóságilag 
megállapított erdőkezelési járulékot kellett fizetni. Bizonyára ez történt a Csíki Ma
gánjavak esetében is. Az erdők kezeléséért fizetendő járulékot az erdő területének és 
jövedelmezőségének figyelembevételével határozták meg. Általában három: I., II. és
III. jövedelmezőségi osztályt alkalmaztak. A kezelés alatt álló erdők területét az 
üzemterv alapján állapították meg, az erdőrészletek jövedelmezőségi osztályba soro
lását pedig az erdőfelügyelőség végezte el, az erdőrészletek fafaja, minősége, ka- 
tasztrális holdankénti hozama, a terepviszonyok, a szállítási távolság és egyéb, a 
jövedelmezőséget befolyásoló tényezők figyelembevételével.

A kezelésbe vett erdőbirtokot erdőrészletenként besorolták jövedelmezőségi osz
tályokba, így meghatározták az I., II. és a III. jövedelmezőségi osztályba tartozó 
erdők területét, s az erdőrészletenkénti adatok összesítésével megállapították az 
erdőbirtok egész területének jövedelmezőségi osztályok szerinti megoszlását. Az így 
nyert adatokat erdőfelügyelőségenként, törvényhatóságonként és az erdőigazgatóság 
egész területére összesítették, és az összesített adatokat az erdők kezelésére fordított 
költségek közlésével együtt felterjesztették a földmívelésügyi minisztériumhoz. Az 
FM, a PM-mel együtt, az adatok alapján törvényhatóságonként megállapította az 
erdőkezelési járulék átlagát, s ennek alapján az elsőfokú erdőrendészeti hatóság -  az 
erdőfelügyelőség javaslatát figyelembe véve -  meghatározta az erdőkezelési járulék 
jövedelmezőségi osztályonkénti értékét.

Hozzávetőleges tájékoztatás végett a rendelkezésre álló adatok alapján Ugocsa 
vármegye visszacsatolt területén, a nagybányai erdőigazgatóság Szatmárnémeti 
erdőfelügyelőségéhez tartozó, államerdészeti kezelés alatt álló erdőbirtokok 1943. 
évi erdőkezelési járukékkivetési rendszerét az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Megnevezés I 11 III Összesen
Jövedelmezőségi osztály

Erdőterület, kát hold 130,80 7769,41 1243,10 10313,31
Erdőkezelési járulék, fillér/kh 24 16 8 16
Erdőkezelési járulék összesen, P 312,19 1243,11 99,45 1654,75

A táblázat szerint az erdőigazgatóság összesen 10 313 kát. hold erdőterület keze
léséért 1655 P-t számított fel. Az erdőkezelési járulékot jövedelmezőségi osztályok
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szerint nagy mértékben differenciálták: a ILosztályba tartozó erdők után az átlagnak 
megfelelő, a III. osztályba sorolt erdők után pedig az átlag felének megfelelő járulé
kot vetettek ki.40

Földbirtokpolitikai ügyek
A visszacsatolt területeken az idegen uralom alatt végrehajtott földbirtokpolitikai 

intézkedésekkel mintegy 75 000 kat.hold egyházi, 131 000 kat.hold erdőbirtokossági 
erdőt, összesen mintegy 827 000 kat.hold erdőgazdasági ingatlant sajátítottak ki. A 
kisajátított ingatlanokon az erdőt nagyrészt letarolták. Ennek következtében 
megnövekedett az árvíz- és belvízveszély, megindult az erdőterületek kopárosodása, 
gondok jelentkeztek az ország faellátása és egyes területeken az erdei munkások 
foglalkoztatása terén is.41

Az ezzel együtt jelentkező sok száz földbirtokpolitikai ügy felülvizsgálata, tisztá
zása és rendezése oly nagy terhet jelentett az erdészeti igazgatási szervezet számára, 
hogy a minisztérium az 1942. év elején kolozsvári székhellyel erdélyi 
földbirtokpolitikai főosztály szervezését határozta el. 1943-ban pedig az erdészeti 
főosztálynak már az államerdészeti egyéb szakszemélyzet létszámában 50 új állás 
szervezésének, kisegítésként 15 új erdészeti üzemi tiszt és 35 erdészeti üzemi segéd
tiszt alkalmazásának engedélyezését kellett kérnie a minisztertanácstól.42

A földbirtokpolitikai problémák már a felvidéki területsáv visszacsatolásakor je 
lentkeztek. Ezért már 1939 márciusában megjelent a felvidéki területeken végrehaj
tott földbirtokrendezéssel kapcsolatos kérdések szabályozásáról szóló 
2550/1939.M.E.sz. kormányrendelet, amely előírta, hogy a földbirtokpolitikai intéz
kedések alapján történt erdőgazdasági ingatlanszerzéseket felül kell vizsgálni és -  in
dokolt esetben -  hatálytalanítani kell. A rendelet szerint községeknek, egyházaknak, 
közbirtokosságoknak, szakoktatási intézményeknek, és olyan szövetkezeteknek, me
lyek tagjai a visszacsatolt területen laknak és a földet maguk művelik, az ingatlan- 
szerzést lehetőleg nem kell hatálytalanítani. Az ingatlanszerzések felülvizsgálatát, s 
a szerzés hatálytalanítását, vagy megerősítését először kormánybiztosra bízták, majd 
a földmívelésügyi miniszter hatáskörébe utalták. A rendelet szerint az ingatlanszer
zés hatélytalanítása esetén az ingatlan tulajdonjoga az államra szállt, de ebben az 
esetben a juttatott tulajdonos számára meg kellett téríteni azt az összeget, amit ő a ko
rábbi tulajdonosnak fizetett.

1940 novemberében, majd 1942 januárjában hasonló értelmű rendeletek 
(8430/1940.M.E és a 190/1942. M.E.sz.) jelentek meg a kárpátaljai területen végre
hajtott földbirtokrendezéssel kapcsolatos kérdések szabályozásáról is.

Az ingatlanszerzési ügyek előírt felülvizsgálatának lehetővé tétele érdekében a 
107.000/1939. sz. F.M. végrehajtási rendelet előírta, hogy a szerzett ingatlanokat a 
tulajdonosnak, a községi elöljáróság útján, a rendeletben előírt nyomtatványon, be 
kell jelentenie a földmívelésügyi miniszternek.

40 MÓL K -184-19 4 3 -B /1 -100 774.
970/1943.ME. sz. rendelet bevezetője.
MÓL K -184-1943-A /1-126 682.
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A kárpátaljai ügyek felülvizsgálatakor derült ki, hogy milyen sokrétű, esetenként 
rendkívül bonyolult ügyekről van szó. Az idegen uralom alatti földreformtörvény vég
rehajtása során ugyanis volt olyan eset, amikor a csehszlovák állam a földhivatal útján 
valamely ingatlant lefoglalt, de azt át nem vette. Sok olyan eset is volt, amikor a lefog
lalt ingatlant másoknak juttatták, de egyelőre az eredeti tulajdonos birtokában hagyták. 
Olyan eset is előfordult, hogy a lefoglalt ingatlant a lefoglalás alól mentesítették. Az in
gatlanszerzésre, illetve a lefoglalásra vonatkozó bejelentésben mindezekre az esetekre
-  az alkalomtól függően -  ki kellett térni. A sok száz ügynek esetenként ezt a sokféle 
változatát az igazgatási szervezetnek mind meg kellett vizsgálnia.

A keleti és erdélyi országrész vonatkozásában a földbirtokpolitikai ügyekkel fog
lalkozó első rendelkezés (200/1942.M.E.sz.rendelet) 1942 januárjában jelent meg. 
Ez elsődlegesen az ingatlanszerzéssel járó fahasználati lehetőségre összpontosított, 
és előírta, hogy a román földreform törvény végrehajtása során szerzett 
erdőgazdasági ingatlanokon a 4390/1940.M.E.sz. rendelettel előírt, kötelezően vég
rehajtandó évi rendes vágás befejezése után a birtokszerző tulajdonosnak a fahaszná
lat eredményéről a területileg illetékes erdőigazgatóságnak tételes elszámolást kellett 
bemutatnia, s a kitermeléssel és az erdőfelújítással kapcsolatos költségek levonása 
után fennmaradó összeget az e célból nyitott letéti csekkszámlára be kellett fizetnie 
az erdőigazgatóság részére.

Az egy évvel később, 1943. január elején megjelent 970/1943.M.E.sz. rendelet 
már az előző két év tapasztalatai alapján a felvidéki, kárpátaljai, s a visszacsatolt er
délyi és délvidéki területekre is kiterjedően, egységesen szabályozta a földbirtokren
dezéssel kapcsolatos, az erdőgazdasági ingatlanokat érintő kérdéseket. Eszerint

-  A csehszlovák, román és jugoszláv földbirtokreform jogszabályai alapján ki
sajátított ingatlanokból származó valamennyi erdőgazdasági ingatlanszerzést a 
földmívelésügyi miniszternek felül kell vizsgálnia, és ha a miniszter valamely 
szerzést nem hatálytalanít, akkor annak tulajdonjoga a magyar államra száll.

-  A román földbirtokreform végrehajtása során kisajátított és az állam tulajdo
nában maradt erdőgazdasági ingatlanra vonatkozó mindennemű használati jog 
megszűnik, és az, aki az ingatlant addig használta, köteles az ingatlant a terü
letileg illetékes erdőigazgatóságnak átadni.

-  Akinek az ingatlanra vonatkozó használati joga megszűnik, annak javára meg 
kell téríteni azt az összeget, amelyet az a használati jogért a volt tulajdonosnak 
fizetett.

-  E rendelet megerősítette, s a felvidéki és kárpátaljai területekre is kiterjesztet
te a 202/1942.M.E.sz. rendeletnek azt az előírását, mely szerint á földreform 
során szerzett erdő fakitermeléséből és általában az erdő haszonvételeiből 
származó összeget, a költségek levonása után, be kell fizetni a „Földbirtokren
dezés Pénzügyi Lebonyolítására Alakult Szövekezet, Földbirtokreformos 
erdők számla, Budapest” elnevezésű csekkszámlára.

A keleti és erdélyi országrészen létrejött birtokszerzéseknek a felvidéki és kárpátal
jai ügyekhez hasonló felülvizsgálata érdekében a román földbirtokreform jogszabályai 
alapján kisajátított ingatlanokból szerzett ingatlanokat a birtokszerzőnek, a községi 
elöljáróság útján, a rendeletben előírt nyomtatványon, ugyancsak be kellett jelentenie.
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A községi elöljáróságot pedig arra kötelezték, hogy azokat az erdőgazdasági ingat
lanokat is jelentse be, amelyeket a román állam szerzett meg, de tulajdoni juttatással 
nem osztott ki, hanem állami kezelésben tartott, vagy haszonbérlet útján hasznosított.

Ha az, akitől a csehszlovák, román, illetve a jugoszláv földbirtokreform végrehajtá
sa során erdőgazdasági ingatlant lefoglaltak és átvettek, vagy kisajátítottak, és az ingat
lan visszajuttatását kéri, kérelmét szintén az előírt nyomtatványon be kellett jelentenie.

Minden bejelentéshez csatolni kellett az ingatlanra vonatkozó telekkönyvi betét A,B 
és C lapjának érvényben levő és törölt tételeit feltüntető magyar nyelvű kivonatát.

A rendeletben előírt ügyintézés rendje szerint a bejelentéseket a községi elöljárósá
gok összesítő kimutatásba foglalva megküldték az illetékes erdőigazgatóságnak, s az 
erdőigazgatóságok igazgatási részlegeinek feladata volt, hogy a bejelentések és egyéb 
rendelkezésre álló adatok alapján javaslatot készítsenek a birtokszerzők esetleges 
megerősítésére, és a birtokvesztőknek járó térítési összeg megállapítására vonatkozólag.

Az erdőigazgatóságok javaslata alapján a földmívelésügyi miniszter határozott a 
birtokszerzés megerősítése, vagy hatálytalanítása, a kisajátítás károsultjának pedig a 
visszajuttatás helyett esetleg más ingatlan juttatása ügyében.

A sokféle bonyolult földbirtokpolitikai üggyel kapcsolatos jogszabályok rövid átte
kintése után nézzünk a sok száz közül néhány, a gyakorlatban előfordult, jellemző esetet.

Elsőként egv olyant, amikor még az ügy kiderítése is majdnem két évet vett 
igénybe.

Az ilosvai járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság, a csehektől átvett iratok átta
nulmányozása során ismeretlen számú hátmegi telekkönyvi betétet fedezett fel, me
lyen cseh nyelvű bejegyzések voltak. Erről tájékoztatta a beregi közigazgatási kiren
deltséget, majd annak utasítására a kérdéses iratokat 1940. május 31-én elküldte a 
földmívelésügyi minisztérium földbirtokpolitikai főosztályának.

A földbirtokpolitikai főosztály megállapította, hogy az iratok a prágai csehszlo
vák földmívelésügyi minisztériumtól származnak. Ezért 1940. december 10-én az 
egész iratcsomagot visszavárólag elküldte a beregi közigazgatási kirendeltség gazda
sági felügyelőségének azzal, hogy állapítsák meg, vajon a csehszlovák 
földmívelésügyi minisztérium a telekkönyvhöz benyújtott iratokban felsorolt ingat
lanokat a csehszlovák állam földbirtokpolitikai jogszabályok alapján foglalta-e le, és 
ha igen, akkor ezeket az ingatlanokat a csehszlovák hatóság földbirtokpolitikai cé
lokra kiosztotta-e már.43

A gazdasági felügyelőség 1940. december 31-én jelentette a minisztériumnak, 
hogy a hátmegi ismeretlen számú telekkönyvi betétekben felvett ingatlanokat a cseh
szlovák állam a földbirtokpolitikai jogszabályok alapján foglalta le, és a csehszlovák 
földmívelésügyi minisztérium 285.899/1937.sz. rendeletével a hátmegi kisgazdák
nak kiosztotta, és az ingatlanokat 1938. február 24-én a juttatott kisgazdák nevére be 
is kebelezték.

A gazdasági felügyelőség a hátmegi ismeretlen telekkönyvi betétbe felvett ingat
lanok tulajdonjogi viszonyainak tisztázása érdekében az előző, 1940. december 31-i 
jelentésének kiegészítéseként 1941. március 10-én jelentette a földbirtokpolitikai
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főosztálynak, hogy a volt csehszlovák földmívelésügyi minisztérium iratai az 
ilosvai csehszlovák járásbíróság következő szövegű végzését tartalmazzák: „A já 
rásbíróság elrendeli, hogy a 285.899/1937. IX-III.sz., 1938. február 24-én kelt jutta
tási okirat, valamint az ahhoz csatolt mérnöki elaborátum, a helyrajzi számok fel
osztási jegyzéke és az 1933. március 11-én kelt jegyzőkönyv alapján a hátmegi 
102.sz. betétben a következő bejegyzések eszközöltessenek: ”- itt a juttatottak té
teles felsorolása következik.

Ennek alapján kiderült, hogy az „ismeretlen számú” telekkönyvi betét a valóság
ban a 102. számot viseli. így a földbirtokpolitikai főosztály 1941. július 26-án az 
ilosvai járásbíróságot, mint telekkönyvi hatóságot felkérte, hogy a 102. számú 
hátmegi telekkönyvi betét A, B és C lapjainak érvényes tételeket tartalmazó magyar 
nyelvű kivonatos másolatát hivatalos használatra küldje meg a minisztériumnak.

Az ilosvai járásbíróság a felkérésnek eleget téve, 1941. október 20-án a hátmegi 
102. telekkönyvi betét teljes másolatát megküldte a minisztériumnak.

Az új iratanyag áttanulmányozása során a földbirtokpolitikai főosztály megállapí
totta, hogy a hátmegi kisgazdáknak a telekkönyvi betétnek nem minden tételét osz
tották ki, mert a betétnek van olyan bejegyzése is, amely a magyar kincstár tulajdo
nára utal. Ezért a főosztály 1941 november 21-én utasította a beregi közigazgatási ki- 
rendeltség gazdasági felügyelőségét, hogy sürgősen állapítsa meg és jelentse, hogy a 
hátmegi 102. sz. telekkönyvi betétben felsorolt helyrajzi számok alatt felvett, és -  a 
visszavárólag csatolt -  B lapjának 5. bejegyzése szerint a m. kir. kincstár tulajdonát 
képező ingatlanokat jelenleg kik, milyen címen és mióta használják, s az ingatlanok 
hasznosítására melyik hatóság, mikor adott ki rendelkezéseket.

A gazdasági felügyelőség erre válaszolva, már 1941. december 10-én jelentette, 
hogy a kérdéses ingatlanokat a kincstár 1909. évben vette Schönborn-Bucheim gróf
tól, és azokat jelenleg is az erdőkincstár, mint tényleges, jogos tulajdonos használja.

A földbirtokpolitikai főosztály ennek alapján az ügyet a maga részéről lezártnak 
tekintette és az iratokat további intézkedés végett áttette az erdészeti főosztály B/4 
ügyosztályához. Az ügyosztály megállapította, hogy a földbirtokpolitikai főosztály 
által megindított kivizsgálás eredményeként a hátmegi 102. számú telekkönyvi betét
ben felvett ingatlanok a csehszlovák földbirtokpolitikai jogszabályok hatálya, ennél
fogva bejelentési kötelezettség alá tartoznak. Ezért az iratokat a mellékletekkel 
együtt 1942. február 14-én elküldte az ungvári erdőigazgatóságnak, hogy az ügyben 
illetékes hátmegi községi elöljáróságot szólítsa fel a 190/1942. M.E. sz. rendeletben 
előírt bejelentési kötelezettség teljesítésére.44

Ezzel a bonyolult üggyel eljutottunk a földre/ormos erdőkhöz. Az idegen uralom 
alatt a visszacsatolt területeken végrehajtott földreform során lefoglalt és idegennek 
juttatott erdőket nevezték földreformos erdőknek. A birtokszerzés során előfordult, 
például községnek juttatott erdő esetében, hogy a szerzést a miniszter megerősítette, 
ilyenkor a birtokszerzőt kötelezték arra, hogy a juttatott földreformos erdőben vég
rehajtott fakitermelés pénzügyi eredményével számoljon el, és a termelés nettó ered
ményét az előírt csekkszámlára fizesse be. Azokat a juttatott erdőket, amelyek szer-
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zését a miniszter hatálytalanította, ugyancsak földreformos erdőként, kincstári keze
lésbe vették. Ilyen esetben az erdő kezelését ellátó erdőhivatal-vezető kötelessége 
volt a kezelésbe vételtől kezdődően birtokonként olyan pénz- és anyagszámadást ve
zetni, amely az egyes birtokokra vonatkozólag szolgáltatta a gazdálkodás nettó jöve
delmét, amelyet ez esetben is be kellett fizetni az előírt csekkszámlára. El lehet kép
zelni, hogy ez milyen óriási adminisztrációs terhet jelentett az olyan erdőhivatal
vezető számára, akinek például 4-5 földreformos erdőt kellett kezelnie és azokról 
egyenként el kellett számolnia.

Ezek után nézzük egv községi juttatás történetét: A nagyváradi római katolikus 
káptalan Alkér község határában fekvő ingatlanjait a román földreform végrehajtása 
során, 1922-ben Alkér községnek juttatták. A kisajátított ingatlanból 391 kat.hold 
1360 négyszögöl kiterjedésű erdőt Alkér község használta. Az erdő 1940/41. évi 
fatermeléséről 1942-ben a területileg illetékes debreceni erdőigazgatóságnak az 
előírt csekkszámlára a következő elszámolást adta:

Bevételek
608 űm3 dorong tűzifa
402 űm3 ágfa .............
20,95 m3 szerfa ..........
Összes bevétel...........
Összes kiadás..............
Tiszta jövedelem .......

Kiadások
1940/41. évi vágás kitermelési költsége.............. 813,39 P
F. évi erdősítési költségek.......................................295,00 P
F.évi erdőkezelési járulék .........................................93,77 P
F.évi erdőőrzési já ru lék ............................................. 82,50 P
Erdőkerülő fizetése 1940.IV.negyedévre.................70,00 P
Erdőkerülő fizetése 1941-ben................................ 214,12 P
írószer- és postaköltségek.........................................18,50 P
Statisztikai díj .............................................................26,51 P
Erdőőri jelvény ...........................................................12,03 P
Erdőkerülő failletménye 1941.év re ....................... 123,50 P
Községi elöljáróság kiszállási költsége...................35,00 P
Erdőfelügyelő kiszállási kölk tsége....................... 123.50 P
Kiadás összesen...................................................... 1907,82 P

Az elszámolást az erdőigazgatóság a bemutatott okmányok alapján felülvizsgál
ta, jóváhagyta, és kötelezte Alkér községet, mint a juttatott erdő birtokosát, hogy a 
tiszta jövedelem 60 %-át postatakarékpénztári befizetési lapon a 161.373 számú, 
„Erdőigazgatóság földbirtokreformos erdők, letéti számla, Debrecen” elnevezésű le
téti számlára, 40 %-át pedig postautalványon szintén a debreceni erdőigazgatósághoz 
„Birtokszerzők által használt erdők jövedelme” címén fizesse be.

10,26 P/űm3 6177,28 P
.... 16 P/űm3 1672,32 P
....30,00 P/m3 628.50 P
........................ 428,10 P
......................1907.82 P
......................6570,28 P
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Alkér község a befizetésnek határidőre nem tett eleget, ezért az erdőigazgatóság 
az összeg behajtását közigazgatási végrehajtás útján volt kénytelen érvényesíteni.45

E történet másik oldala, a nagyváradi káptalan története:
A nagyváradi római katolikus káptalan a román uralom alatt a kisajátítás veszélye 

miatt eladott alkéri ingatlanainak visszaperléséhez 1942-ben a debreceni 
erdőigazgatóság igazolását kérte.

Az erdőigazgatóság az ügyet kivizsgálta és megállapította, hogy a káptalannak az 
alkéri telekkönyvi betétben vezetett, összesen 454 kat.hold 1432 négyszögöl kiterje
désű ingatlanára a román hatóságok a kisajátítást 1922. január 21-én jegyezték be, és 
1928. október 15-én a tulajdonjogot valamennyi ingatlanra a román állam javára be
kebelezték. A birtok eladása ezt követően, az 1929. április 4-én kelt szerződéssel va
lósult meg, és a tulajdonjogot a szerződéses vevőkre a telekkönyvbe „juttatás” címén 
jegyezték be, a kisajátított ingatlanokkal együtt birtokba helyezett Alkér község javá
ra foganatosított telekkönyvi bejegyzéssel együtt. Az eladott ingatlanok tehát a román 
földbirtokpolitikai jogszabályok alapján kisajátított ingatlanokból juttatott ingatlanok
kal azonos tekintet alá estek. Ezért a kisajátítás következtében elszenvedett kárt a káp
talan, mint volt tulajdonos, a 2780/1941.M.E.sz. rendelet értelmében nem érvényesít
hette, mert a rendelet l.§-a szerint sem per útján, sem nemperes eljárás útján nem le
het érvényesíteni azt a kárt, amelyet a román földbirtokpolitikai jogszabályok alapján 
kisajátított ingatlan volt tulajdonosa, vagy annak jogutódja, a kisajátítás következté
ben elszenvedett. A szerencsétlen káptalan nem tudta, hogy birtokai egy részének ki
sajátítása már megtörtént, amikor még adásvételi szerződéssel menteni akart valamit, 
de elkésett, és az eladott ingatlanok is gyakorlatilag a kisajátítás sorsára jutottak. így 
azok visszaperlési lehetősége meghiúsult. Ilyen furcsa esetek is előfordultak.46

A sok hasonló ügy közül egv adásvételi ügylet eredményes hatálytalanítása:
Simó Lajos blenkemezői lakos a román földbirtokreform során várható kisajátítás 

fenyegető veszélyétől tartva 1919. április 28-án 613 kat.hold 1330 négyszögöl kiter
jedésű ingatlanát, amelyből 580 kat.hold erdő volt, eladta Munteán János és neje 
blenkemezői lakosoknak. A felszabadulás után, 1942. év elején ezt a jogügyletet sze
rette volna hatálytalanítani. Ezért a kolozsvári erdőigazgatósághoz az adásvételi 
szerződés megtámadásához szükséges igazolás végett kérelmet nyújtott be.

Az erdőigazgatóság a kérelmet felterjesztette a minisztériumhoz. Az 
erdőbirtokpolitikai ügyosztály vezetője -  mivel az adásvételi szerződés jóval a ro
mán földreform törvény megjelenése előtt kelteződött -  már 1942. április 17-i kelet
tel megadta a szükséges igazolást, mely szerint: Simó Lajos blenkemezői lakosnak a 
blenkemezői telekjegyzőkönyvben 246. sorszám alatt felvett, 614 kat.hold kiterjedé
sű ingatlanára vonatkozólag Munteán János és neje blenkemezői lakosokkal 1919. 
április 28-án kötött adásvételi szerződés megtámadásának és ezen jogügyleten alapu
ló telekkönyvi bejegyzés törlésének az 1440/1941.M.E. sz rendelet 6.§.-án alapuló 
kereset megindításának földbirtokpolitikai akadálya nincs.47
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Egy érdekes földbirtokpolitikai eset, amikor sem a kisajátítást szenvedett, sem a 
juttatott birtokszerző nem tartott igényt a kisajátított ingatlanra:

A román földreform végrehajtása során Krasznaterebes község határában gróf 
Károlyi Lajostól kisajátítottak egy 232 kat.hold 1336 négyszögöl kiterjedésű 
erdőgazdasági ingatlant, és azt Vadaspuszta községnek juttatták. Az ügy felülvizsgá
lata során a területileg illetékes nagybányai erdőigazgatóság megállapította, hogy az 
ingatlan visszajuttatását sem a kisajátítást szenvedett, gróf Károlyi Lajos, sem annak 
jogutódja nem kérte. A birtokszerző Vadaspuszta község az ingatlan területén hasz
nos beruházást nem végzett, és nem tesz észrevételt az ellen, hogy az ingatlant az 
erdőkincstár tulajdonába vegyék. Ennek alapján a nagybányai erdőigazgatóság 
vezetője a 970/1943.M.E.sz. rendelet 5.§-ára hivatkozva, amely szerint a román 
földbirtokpolitikai intézkedés során kisajátított, és a rendelet 1. §-a értelmében a ma
gyar államra szállt ingatlant a kincstár tulajdonában kell megtartani, javasolta az in
gatlan visszavételét. így a 232 kat.hold 1336 négyszögöl kiterjedésű ingatlan 1944- 
ben a kincstár tulajdonába ment át.48

Kincstári kezelésbe vett földreformos erdő feltehetően minden erdőigazgatóság 
kerületében volt. Szemléltetés, és ezek helyzetének ismertetése céljából röviden a 
nagybányai és a besztercei erdőigazgatóságoknál kincstári kezelésbe vett földrefor
mos erdőkről számolunk be.

Legtöbb földreformos erdő valószínűleg a nagybányai erdőigazgatóságnál volt. Az 
erdőigazgatóság kerületében 6 erdőhivatal és 2 erdőfelügyelőségi kirendeltség össze
sen 22 földreformos erdőt kezelt, melyek összes kiterjedése 32 797,9 kát hold volt:

-  az alsófernezelyi erdőhivatal 23 142,1 kat.hold kincstári erdőt, és 5 földrefor
mos erdőt kezelt 1648,2 kat.hold területtel,

-  a láposbányai erdőhivatal 10 000 kat.hold kincstári erdőt, és 2 földreformos 
erdőt kezelt, melyek területe összesen 3261,48 kat.hold volt,

-  a barlafalui erdőhivatal csak 1 földreformos erdőt kezelt, melynek kiterjedése 
9097,02 kat.holdat képviselt,

-  a szinfalui erdőhivatalnál 5 földreformos erdő volt, melyek összes területe 
9192,55 kat.hold volt,

-  a tőkési erdőhivatal 14 546,44 kat.hold kincstári erdőt, és 2 földreformos erdőt 
kezelt 2957,86 kat.hold területtel,

-  az élesdi erdőhivatal (mely 1942-ben még a nagybányai erdőigazgatósághoz 
tartozott) csak 3 földreformos erdőt kezelt, melyek összes területe 4609,79 
kat.hold volt,

-  az avasfelsőfalui erdőfelügyelőségi kirendeltség 2 földreformos erdőt kezelt, 
összesen 649,1 kat.hold területtel,

-  a nagyszőllősi erdőfelügyelőségi kirendeltség szintén 2 földreformos erdőt ke
zelt, melyek összes területe 1381,9 kat.hold volt.

Az erdőigazgatóság jelentése szerint a földreformos erdők kezelése 1942-ben 
pénzügyileg összességében hiánnyal, negatív eredménnyel zárt, melyet a készleten 
levő faanyag értéke és a letéten kezelt befizetés kiegyenlített.
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A besztercei erdőigazgatóságnak -  a 44 határőrközség erdőbirtokán kívül -  3 
földreformos erdőt is kellett kezelnie:

-  Aldorf község határában az evangélikus egyháztól kisajátított 294,6 kat.hold, és
-  a Kisfehéregyháza község határában kisajátított 36,7 kat.hold, valamint
- a Szépnyír község határában levő, szintén az evangélikus egyháztól kisajátított 

12,0 kat.hold kiterjedésű erdőket.
Az erdőigazgatóság jelentése szerint az aldorfi erdő első korosztályba tartozó, 5- 

15 éves, 0,8 sűrűségű, 0,5 tölgy és 0,5 bükk elegyarányú fiatalos volt, amelyben a 
következő 10 évben jövedelemre nem lehetett számítani. Ezért az erdőigazgatóság 
kérte, hogy a minisztérium a felmerülő 294,6 P erdőőrzési járulék, és a még meg nem 
állapított adóköltségek fedezésére szükséges 500 P-t utalja ki az erdőigazgatóság ré
szére. A jelentés szerint a kisfehéregyházai és a szépnyíri kincstári kezelésbe vett 
földreformos erdők előreláthatólag fedezik a várható költségeket.49

A földreformos erdőt kezelő valamennyi erdőhivatalnak és erdőfelügyelőségi kiren
deltségnek 1942. január 1-jétől kezdődően a földreformos erdőkről egyenként, azok tu
lajdonosai szerint elkülönítve, tételes pénzügyi és anyagszámadást kellett vezetnie. Az 
anyagszámadásban tulajdonosonként nyilván kellett tartani azt, hogy milyen választék
ból mennyit termeltek ki, és mennyit adtak el, a pénztámaplóban pedig szintén birtoko
sonként és választékonként kellett tárgyalni az árbevételt, valamint a fatermelési, 
erdősítési és egyéb költségeket ugyanúgy, mint az Alkér község földreformos erdejéről 
készült, előzőkben bemutatott elszámolásban. Az esetleges nettó jövedelmet -  ugyan
csak birtokonként -  be kellett fizetni az előírt csekkszámlára. -  A birtokonként részle
tes elszámolás és befizetés valószínűleg azt a célt szolgálta, hogy ha valamely ingatlan 
jogutódja esetleg jelentkeznék, és az ingatlan visszautalását kémé, annak az erdő keze
lésével kapcsolatos elszámolást és annak alapján történt befizetést át lehessen adni.

Az elszámolás rendkívül emberpróbáló munka lehetett. Például az alsófemezelyi 
erdőhivatalnál, melynek vezetője 23 142 kat.hold kincstári erdőben folyó gazdálkodá
sért, s azonkívül 5 birtokos nevén nyilvántartott földreformos erdőben folyó gazdálko
dásért, és azok pénzügyi eredményének tételes nyilvántartásáért is felelnie kellett. 
Nemcsak a munka tömege, hanem még a minisztérium részéről rendszeres, kifejezet
ten a földreformos erdőkkel kapcsolatos ellenőrzés is nagy terhet jelenthetett.50

A földreformos erdők után nézzünk egv rövid visszajuttatási ügyet.
Gyergyóalfalu községi iskolaalapvagyon ingatlanaiból Gyergyóalfalu község hatá

rában a román uralom alatt 159 kat.hold 1519 négyszögöl területet kisajátítottak. 
Gyergyóalfalu község a felszabadulás után a kisajátított ingatlan visszajuttatását kérte.

A gyergyószentmiklósi járás kisajátítási és juttatási bizottságának 124/1943.számú 
végzésével kisajátított 155 kat.hold 1519 négyszögöl kiterjedésű erdőgazdasági ingatla
nok ügyében az FM erdészeti főosztálya a következő véghatározatot hozta:

Gyergyóalfalu község 5788. számú telekkönyvében 10.222/5/1. és 10.225/1. 
helyrajzi számok alatt levő, 155 kat.hold 1519 négyszögöl kiterjedésű ingatlanokat 
Gyergyóalfalu község iskolaalap vagyonának vissza kell adni.

49 MÓL K -184-1942-B/4-99 028.
MÓL K -l84-1942-B /4-101 539.
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A véghatározat feltételeként előírta, hogy
1. A gyergyóalfalui iskolaalap vagyon köteles a visszajuttatott 155 kat.hold 1519 

négyszögöl után az idegen uralom idején kapott kártalanítás visszatérítése címén 
2340 P-t, eljárási költség fejében 156 P-t megfizetni.

2. Köteles továbbá a visszajuttatott ingatlanokat állandóan erdőként fenntartani és 
abból 1944-48 között, évi egyenlő részletekben, 100 kat.hold kiterjedésű ingatlan- 
részt lucfenyő csemetével teljes sűrűségre beerdősíteni.51

Egy bonyolult visszajuttatási ügy a visszacsatolt felvidéki területen.
Simon Jenő aggerdőpusztai lakos Trianon előtt szüleitől örökölt mintegy 150 kh 

földet. Ezt ő helybelieknek eladta, majd a csehszlovák megszállás idején az 
Eszterházy-birtokból DiósfÖrgepatony község határában vásárolt 115 kh 147 négy
szögöl területű birtokot, melynek nagyobb része mezőgazdasági ingatlan volt, de 
hozzá tartozott egy 20 kat.hold 1217 négyszögöl területű erdő is, amit „Aggerdő”- 
nek neveztek. Ezt a birtokot az ezzel kapcsolatos beruházás céljára felvett kölcsön 
törlesztési problémája miatt elárverezték. Az árverező a csehszlovák földhivatal volt, 
az vette meg a birtokot, majd a csehszlovák földreform végrehajtása során azt egy 
maradékbirtokosnak juttatták.

A bécsi döntés után a 2550/1939 .M.E. sz.rendelet l.§-a alapján az ingatlan a ma
gyar államra szállt át. Simon kérte a birtok visszajuttatását. Kérésére 1940 októberé
ben azt, furcsa módon, haszonbérbe adták neki, az „Aggerdő”-t is, de azt 1942. ápri
lis 22-én a területileg illetékes komáromi erdőigazgatóság kincstári kezelésbe vette.

Simon 1942-ben a csehszlovák földreform során lefoglalt és átvett ingatlanának 
ismét teljes egészében való visszajuttatását kérte. Ismételt kérésére azt a 
165.662/1942. F.M.sz.határozattal teljes egészében visszajuttatták neki.

A határozat az erdészeti főosztály tudta és tájékoztatása nélkül született, de a mi
niszter azt aláírta. Ennélfogva Simon az egész ingatlant, a földreformos „Aggerdő”-t 
is visszakapta. Ennek azonban jelentős részét, 16,6 kat.holdat a csehszlovák uralom 
alatt kiirtották, és azóta is mezőgazdaságilag művelték. Az illetékes gazdasági 
felügyelő és az erdőfelügyelő együttes véleménye szerint azonban a kiirtott terület 
újraerdősítése lenne kívánatos. A visszajuttatási határozatot bizonyára erre vonatko
zó utasítással kiegészítették.52

Még egy különös erdőbirtokpolitikai ügy rövid története.
A leleszi úrbéri közbirtokosság Lipcsemező község határában levő, 1538 kat.hold 

kiterjedésű erdejét 1942 elején a földmívelésügyi minisztérium a kincstár részére 
erdőgazdasági érdekből megvásárolta, mert azt Lipcsemező község lakossága a 20 
éves csehszlovák uralom alatt foglalásokkal, legeltetéssel és rendszertelen fahaszná
latokkal teljesen tönkretette.

A kincstári vásárlást követően Lipcsemező község a hatóságokhoz fordult, és 
kérte az illető jogügylet hatálytalanítását, s a kérdéses erdőnek legeltetési célra a 
község részére való juttatását.A község kérését Kárpátalja kormányzói biztosa is 
támogatta.

51 MÓL K -184- 1943-C/1-537 836.
MÓL K -184-1943-C/1 -123 074.
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A minisztérium azonban tájékoztatta a kormányzói biztost, hogy az erdőingatlant 
azért vásárolták meg, mert azt éppen Lipcsemező község lakossága az elmúlt 20 év 
alatt tönkretette, ennélfogva annak erdőkincstári kezelésbevételét erdőgazdasági ér
dek indokolta. így Lipcsemező község kérését elutasították.53

Rendkívüli fahasználatok
Egv délvidéki földreformos erdőbirtok rendkívüli fahasználata.
Vitéz Albrecht királyi herceg béllyei uradalmának jószágigazgatója az 1942. év 

végén rendkívüli fahasználatra vonatkozó kérelmet nyújtott be a területileg illetékes 
kaposvári erdőigazgatósághoz. A kérelemben a birtok minden erdőgondnokságában 
egyévi vágásterületnek megfelelő rendkívüli fahasználat engedélyezését kérte. A ké
relem a birtoknak a trianoni határon belül, Csonka-Baranya megyében levő erdőkre, 
és a trianoni határon túl, Délvidék visszafoglalásakor a baranyai háromszögben visz- 
szakerült erdőkre is kiterjedt.

A Csonka-Baranya megyében levő erdőkre vonatkozólag az erdőigazgatóság 
1942/43. évi termelési időszakra egyévi vágásterületnek megfelelő rendkívüli fahaszná
latot saját hatáskörben már engedélyezett. Ezenkívül a visszacsatolt baranyai háromszög
ben fekvő tökösi erdőgondnokságban a rendes évi fahasználatot is engedélyezte. Ennek 
az erdőgondnokságnak a területe 14 698,6 kat.hold, hozamba beszámítható területe pe
dig 4764,6 kat.hold, ebből 30 éves vágásforduló alapul vételével az évi vágásterület 159 
kat.hold volt, amit az erdőigazgatóság rendes évi vágásterületként az uradalomnak enge
délyezett. Az erdőgondnokság területén azonban folyamatban volt mintegy 5000 kat.hold 
területnek természeti emlékké nyilvánítása, amelyből 2132 kat.hold erdősült terület volt. 
Ezt a terüleletet a vágásterület meghatározásakor az erdőigazgatóság figyelmen kívül 
hagyta, mivel természetvédelmi területen fahasználatot nem lehetett engedélyezni. 
Albrecht királyi herceg jószágigazgatója azonban az eredeti kérelem kiegészítéseként be
nyújtott pótkérvényben ennek a területnek a figyelembevételét, s ennek megfelelően a vá
gásterületnek 43 kát. holddal való növelését kérte, azzal a indokolással, hogy a területnek 
természeti emlékké nyilvánítása még nem valósult meg.

A baranyai háromszögben a Délvidék visszafoglalásakor felszabadult területen 
levő erdőkben az erdőigazgatóság rendkívüli fahasználatot nem engedélyezhetett, 
mert a 98.600/1942.F.M.sz. körrendelet 121 bekezdés 3. pontja értelmében ezen a te
rületen rendkívüli fahasználat engedélyezése a minisztérium hatáskörébe tartozott. 
Ezért a jószágigazgató által ezekben az erdőkben kért rendkívüli fahasználatok ügyé
ben a minisztériumnak kellett állást foglalnia.

A kérdéses erdőbirtok trianoni határon túl, a baranyai háromszögben levő részének ös
szes területe 49 280,9 kat.hold, ebből hozamba beszámítható erdőterület 20 497,9 kat.hold, 
természetvédelminek minősítendő terület mintegy 5000 kat.hold, egyéb terület 23 783,3 
kat.hold volt. Albrecht királyi herceg jószágigazgatója erre a területre kérte az egyévi vá
gásterületnek megfelelő, 522,8 kat.hold kiteijedésű rendkívüli fahasználat engedélyezését. 
A kérelmezett vágásterület határsávban, illetve határövezetben fekszik, de a kitermelés 
végrehajtásához a 4. Honvéd Kerületi Parancsnokság hozzájárulását megadta.

MÓL K -184-1942-B/4-86 521.
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A erdőigazgatóság a nagy, országos fahiányra való tekintettel ennek engedélyezé
sét, de a pótkérelemben tárgyalt, 43 kat.holdra vonatkozó kérés elutasítását javasolta.

Ez a birtokrész a Károly Lajos királyi herceg által 1822-ben alapított hitbizomá
nyi birtokhoz tartozott, amelyben annakidején Frigyes királyi hercegnek is volt tulaj
donrésze. Ezt a birtokrészt Trianon után a jugoszláv állam kisajátította, és állami tu
lajdonba vette. így a Délvidék visszafoglalása után ez a birtokrész és ezek az erdők 
földreformos erdők lettek, s Albrecht királyi herceg ezek birtokosa, tulajdonosa pe
dig az 5280/1941.M.E.sz. rendelet l.§-a értelmében a magyar állam lett.

A rendkívüli fahasználatot kérelmező uradalom Albrecht királyi hercegnek a 
Csonka-Baranya megyében levő birtokrészre vonatkozó tulajdonjogát igazolta, a ba
ranyai háromszögben fekvő birtokrészre viszont nem igazolhatta, mert ez a birtok
rész a kincstár tulajdonában volt, ezenkívül a rendkívüli fahasználathoz a hitbizo- 
mány felügyeleti hatóságának hozzájárulását sem szerezte be.

Ennek megfelelően a minisztérium erdészeti főosztálya a vitéz Albrecht királyi 
herceg béllyei uradalmának a jugoszláv megszállás alól felszabadult területen fekvő, 
és a jugoszláv földreform során kisajátított erdeiből az esedékes fahasználaton felül 
rendkívüli fahasználatként egyévi vágásnak megfelelő, 521,4 kát hold terület faállo
mányának az 1942/43. évi termelési idényben tarvágással való kitermelését a 
következő feltételekkel engedélyezte:

1. Az uradalom köteles a fahasználat megkezdése előtt a pécsi kir. törvényszék
nek, mint hitbizományi felügyeleti hatóságnak, a rendkívüli fahasználathoz való hoz
zájárulását bemutatni.

2. A vágásterületeket ki kell jelölni és határaikat állandósítani kell.
3. A kitemelést (döntést, szállítást, vágástakarítást) 1943. június 30-ig be kell fejezni.
4. A vágásterületeket szálerdőben az 1944. év tavaszán tölgymakkvetéssel, vagy 

tölgy-, kőris- és szilcsemetével újra kell erdősíteni, mégpedig ott, ahol mező- 
gazdasági művelés lehetséges, 1 évi elő- és 2 évi mezőgazdasági közteshasználattal, 
sarjerdőkben viszont a természetes úton kellően fel nem újult hézagokat a tenyészte
ni kívánt fanemek erőteljes csemetéivel, 1943 őszén és 1944 tavaszán teljes sűrűség
re ki kell pótolni. Az erdősítés költségeinek biztosítására köteles az uradalom kh- 
anként 150 P erdősítési költségbiztosítékot az erdőigazgatóság által megállapítandó 
módon letétbe helyezni, amely az uradalomnak csak a teljesített erdősítés eredmé
nyessége arányában utalható vissza.

5. A vágásterületeket legeltetési tilalom alá kell helyezni, és ennek feltüntetésére 
kellő számban és megfelelő helyen legeltési tilalmi táblákat kell felállítani.

6. Az engedélyezett rendkívüli fahasználatot az 1943/44. évi idénytől kezdve 4 év 
alatt egyenlő részletekben meg kell takarítani.

7. A rendkívüli fahasználatok tiszta jövedelmét, a 970/1943.M.E.sz. rendelet 14. 
§-ában és a 124.000/1943.FM sz. rendelet 21.§-ában foglaltaknak megfelelően, letét
be kell helyezni.

A tökösi erdőgondnokságban 43 kat.hold rendkívüli fahasználat engedélyezése 
iránt pótlólag előterjesztett kérelmet nem hagyta jóvá a minisztérium.54

MÓL K -184-1943-B/3-122 853.
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Egy másik, nagyon bonyolult úrbéri birtokrendezés és rendkívüli fahasználat en
gedélyezésének története.

A bustyaházai erdőigazgatóság kerületében levő Dombó és Tarackraszna községek 
úrbéri közbirtokosságának erdőbirtoka kezdettől fogva osztatlanul egy tagban volt. 
Fahasználatot az erdőben soha nem végeztek. A birtok arányrészekre való felosztása, 
elsősorban a két község birtokrészének kettéválasztása, s ezen belül az egyes közsé
gek javadalmasait és az úrbéreseket egyenként megillető arányrészek meghatározása 
és természetbeni kijelölésének szükségessége valószínűleg csak akkor merült fel, ami
kor az erdőtulajdont hasznosítani akarták. Ekkor ugyanis el kellett dönteni, hogy a bir
tokból kit milyen arányrész illet meg, vagyis kinek-kinek mekkora illetősége van.

Ekkor, valószínűleg az 1920-as években, indították el a két község úrbéri elkülö
nítésére és úrbéri rendezésére vonatkozó eljárást. Az első döntést a volt csehszlovák 
huszti törvényszék 1936-ban hozta meg. Ennek alapján a közbirtokosság javadalma- 
sai, a dombói római katolikus egyház (a lelkész és tanító személyében), a dombói 
körjegyző, a dombói görög katolikus egyház, a dombói görögkeleti egyház, a dombói 
iskolaalap, és a tarackrasznai görög katolikus egyház 1941-ben, illetve 1942-ben 
egyenként, külön-külön rendkívüli fahasználati kérelmeket nyújtottak be a 
bustyaházai erdőigazgatósághoz. A juttatott erdőterület alapján egységesen 40 évi vá
gásforduló alapul vételével 10 évi vágásterületnek megfelelő rendkívüli fahasználat 
engedélyezését kérték:

A római katolikus egyház, és a dombói görög katolikus egyház egyenként 27,7 
kát. hold, a dombói körjegyző 13,9 kat.hold, a dombói görögkeleti egyház 55,5 
kat.hold, a dombói iskolaalap 86 kat.hold, és a tarackrasznai görög katolikus egyház 
200 kat.hold kitermelésének engedélyezését kérte.

A szóban forgó erdők faállománya, amelyben a rendkívüli fahasználat engedélye
zését kérték, 150 éves, 0,8 -  0,9 sűrűségű, vágásra érett, részben már korhadt bükk 
volt. Ezekben az erdőkben rendszeres fahasználat nem volt, de az állandó legeltetés 
és az azzal járó rongálás az állományban olyan károkat okozott, hogy annak 
fejlődésére már nem lehetett számítani, ezért a kitermelés erdőgazdasági szempont
ból indokolt volt.

Az erdészeti főosztály 1943 áprilisában az 5/1913. számú kúriai ítélet alapján a 
rendkívüli fahasználatot kérő javadalmasokat egyenként megillető úrbéri telekjáran
dóságnak megfelelően

-  a dombói római katolikus, a dombói görög katolikus egyházat és a dombói 
körjegyzőt együttesen megillető 3 1/2 úrbéri telekjárandóság után ideiglenesen 
megállapított 154,4 kat.holdnyi illetőség, és 40 évi vágásforduló alapul vételé
vel, 10 évi vágásnak megfelelő 38,6 kat.hold,

-  a dombói iskolaalap számára az őt megillető és természetben már elkülönített 
260 kát. hold erdőilletőségből, ugyancsak 40 éves vágásforduló alapul vételé
vel, 10 évi vágásnak megfelelő 65 kat.hold faállománynak az 1942/43. évi ter
melési idényben tarvágással történő rendkívüli kitermelését engedélyezte. Az 
engedély feltételeként előírták,hogy

-  a kitermelésre engedélyezett területet az erdőfelügyelőségnek ki kell jelölnie,
-  a termelést 1943. június 30-ig be kell fejezni,
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-  a vágásterületet 1943 őszén és 1944 tavaszán lucfenyővel teljes sűrűségre be 
kell erdősíteni,

-  az erdősítés költségének biztosítására az engedélyt nyert javadalmasok kötelesek 
kat.holdanként 150 pengő erdősítési költségbiztosítékot az erdőigazgatóság által 
megállapítandó módon letétbe helyezni, amely csak a teljesített erdősítés ered
ményessége arányában utalható vissza a javadalmasoknak,

-  a vágásterületeket legeltetési tilalom alá kell helyezni, s ezt tilalmi táblákkal 
kell jelezni.

A dombói görögkeleti és a tarckrasznai görög katolikus egyház részére akkor fa
használatot nem engedélyeztek, mert úgy tűnt, hogy a birtokrendezés még nem telje
sen tisztázott. Az érdekelt javadalmasok azonban az elintézésnek ezzel a módjával 
nem voltak megelégedve, és Kárpátalja kormányzói biztosánál, s az egyházak fel
ügyeleti főhatóságai útján is többször kérték és sürgették az áprilisi intézkedés he
lyesbítését. Ezért az erdészeti főosztály a birtokrendezési ügy állásáról és a tulajdon- 
jogi viszonyokról a huszti törvényszéktől tájékoztatást kért.

A törvényszék 1943. július 17-i tájékoztatója szerint a csehszlovák bíróságok a 
Dombó és Tarackraszna községek úrbéri elkülönítése ügyében már jogerős döntést 
hoztak. A törvényszék november 20-i újabb tájékoztatójában már részletesen ismer
tette az elkülönítési ügyben érintett javadalmasokat, és azt, hogy ki mekkora erdő- és 
legelőilletőséget kapott. A törvényszéki átirat szerint

-  a dombói római katolikus lelkészt 10 hektár 3480 m2 erdő és 20 hektár 6960 m2 
legelő, a tanítót 5 hektár 1740 m2 erdő és 10 hektár 3480 m2 legelő,

-  a dombói görög katolikus lelkészt 10 hektár 3480 m2 erdő és 20 hektár 6960 m2 
legelő, a tanítót 5 hektár 1740 m2 erdő és 10 hektár 4380 m2 legelő,

-  a dombói görögkeleti lelkészt 20 hektár 6960 m2 erdő és 41 hektár 3920 m2 
legelő,a tanítót 10 hektár 3480 m2 erdő és 20 hektár 6960 m2 legelő,

-  a dombói körjegyzőt 10 hektár 3480 m2 legelő,
-  a tarackrasznai görög katolikus lelkészt 10 hektár 3480 m2 erdő és 20 hektár 

6960 m2 legelő, a tanítót 5 hektár 1470 m2erdő és 10 hektár 3480 m2 legelő,
-  a dombói iskolaalapot 127 hektár 1875 m2erdő,
-  a tarackrasznai iskolaalapot pedig 21 hektár 1875 m2erdő illeti meg,
-  a dombói javadalmasok erdő- és legelő illetőségét közös használatban a 

dombói úrbéresek illetményétől elkülönítve jelölték ki,
-  a tarackrasznai javadalmasokat a tarackrasznai úrbéresekkel közösen illeti 

meg az erdő- és legelőilletőség,
-  a dombói és a tarackrasznai iskolaalap illetményét minden más igényjogosult 

illetményétől elkülönítve jelölték ki,
-  az erdő- és legelőilletőséget is minden egyes javadalmas részére kihasználatlan 

erdőben adták ki, s a törvényszék véleménye szerint a legelőnek minősített terület 
faállományát minél előbb ki kell irtani, hogy az legelővé legyen átalakítható.

A részletes törvényszéki tájékoztató alapján a fahasználatok engedélyezésére vonat
kozó döntést már meg lehetett volna hozni. Az erdészeti főosztály azonban ezzel kap
csolatban még az elnöki főosztály törvényelőkészítő ügyosztályának véleményét is ki
kérte, mert az Erdőgazdasági Tanács határozottan ellenezte a fahasználatoknak felúj í-
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tási kötelezettség nélkül való engedélyezését mindaddig, amíg a területileg illetékes 
erdőigazgatóság nem nyilatkozik arra vonatkozólag, hogy az irtásra kerülő területek 
kopárosodás veszélye nélkül alkalmasak-e állandó legelőként történő használatra.

A törvényelőkészítő ügyosztály azt javasolta,hogy
-  a dombói római katolikus és a dombói görög katolikus egyház részére az álta

luk kért, egyenként 27,7 kat.hold,
-  a dombói görögkeleti egyház részére szintén az általa kért 55,5 kát hold,
-  a tarackrasznai görög katolikus egyház számára a részére juttatott 54,4 kat.hold,
-  a dombói körjegyző és az iskolaalap részére az áprilisban engedélyezett 5,5, il

letve 65 kat.hold rendkívüli fahasználatot engedélyezzenek, mindegyik java- 
dalmas részére legelőilletőségű erdőből, felújítási kötelezettség nélkül.

Az erdészeti főosztály még az Erdőgazdasági Tanács állásfoglalásának is meg akart 
felelni, ezért 1944. január 4-én levélben utasította a bustyaházai erdőigazgatóságot, 
hogy a törvényszéki adatok és vázrajz segítségével sürgős helyszíni vizsgálat alapján 
állapítsa meg és jelentse, hogy a legelőilletőségek céljára kijelölt erdőterületek fekvé
sét és talajviszonyait tekintve az elkopárosodás veszélye nélkül alkalmasak-e állandó 
legelőgazdálkodásra, s a faállomány kiirtásával nem következik-e be olyan változás, 
amelynek következtében később a kitermelt területeket az 1935:IV.tc. 126. §-a alapján 
közérdekből befásítandó területekké kell majd nyilvánítani.

A bustyaházai erdőigazgatóság az erdészeti főosztály levelére 1944. július 12-én 
válaszolt. Eszerint: A Dombó-Tarackraszna úrbéri rendezésben érdekelt javadalma- 
soknak legelőilletmények céljára kijelölt erdőrészek fekvésük és talajviszonyaiknál 
fogva állandó legelőgazdálkodásra alkalmasak, és az azokon levő faállomány kiirtá
sa után az elkopárosodás veszélye nem fog fennállni. Egyben javasolta az 
erdőigazgatóság, hogy a már korábban engedélyezett fahasználatokat az 
újraerdősítés kötelezettsége alól mentsék fel, és a már befizetett erdősítési biztosíté
kokat szabadítsák fel.

Ennek alapján az erdészeti főosztály a javadalmasok részére a rendkívüli fahasz
nálatokra vonatkozó engedélyeket, feltehetően a törvényelőkészítő ügyosztály javas
latainak megfelelően, még 1944 júliusában kiadta, már az ügy lezárása végett is, de a 
fahasználatok végrehajtására már valószínűleg csak a háború befejezése után kerül
hetett sor.55 Két év kellett ahhoz, hogy egy ilyen bonyolult birtokrendezési üggyel 
kapcsolatos fahasználati kérelmet engedélyezni lehessen.

Még egy, kevésbé bonyolult rendkívüli fahasználat.
A bustyaházai erdőigazgatóság kerületében Riskó Mihály és társai kövesligeti la

kosok 1937. november hónapban Markovics Lipót huszti fakereskedőnek szóbeli 
megállapodással lábon eladtak erdőbirtokuk 8 évi vágás területén mintegy, 10 000 m3 
fatömeget, 65 000 csehszlovák koronáért, vagyis kb. 9285 P-ért. Riskó Mihály és 136 
társának osztatlan tulajdonában volt szóbanforgó erdőbirtok kiterjedése 965,8 
kat.hold, melyből 132,5 kat.hold véderdő, a rendes üzemű szálerdő tehát 833,3 
kat.hold, melynek átlagos kora 80 év, fafaja bükk, és elszórtan kőris és juhar, záró
dása 0,8, fatömege 110 m3/ha volt.

MÓL K -184-1944-B/3-240 546.

262



A vevő az erdőben 1940/41. végéig összesen 5020 m3 fatömeget termelt ki. Az el
adó és a vevő között 1940. október 6-án, majd 1941. február 26-án létrejött megálla
podás értelmében a hátralevő rész teljesítéseként eladónak még 4320 m3 fatömeget 
kell Markovics részére átadni.

Riskóék ezzel kapcsolatban kérelmet terjesztettek elő az erdőigazgatósághoz, 
hogy ezt a még átadandó, mintegy 3 évi vágásnak megfelelő 4320 m3 fatömeget, az 
1941/42. évi termelési idényben rendkívüli fahasználatként, egyszerre lehessen kiter
melni, hogy ezáltal a Markovics Lipóttal szemben fennálló kötelezettségüket teljesít
hessék és tőle egyszer s mindenkorra meg tudjanak szabadulni.

Az erdőigazgatóság a kérelmet jóváhagyás végett felterjesztette a minisztérium
hoz. Az erdészeti főosztály a Riskó Mihály és társai kövesligeti erdőbirtokosok és 
Markovics Lipót huszti fakereskedő között a birtokosok erdejében 8 éven át fogana
tosítandó rendes évi fahasználat fatömegének adásvételére vonatkozólag, 1937. év 
november havában létrejött szóbeli megállapodás, továbbá ezen megállapodás módo
sítására vonatkozólag 1940. október 6-án és 1941. február 26-án létrejött egyességet 
a 4100/1940. M.E.sz. rendelet alapján megvizsgálta, s ennek alapján az adásvételre 
vonatkozó megállapodást és egyességet 1941. június 23-án kelt határozattal jóvá
hagyta, és hozzájárult ahhoz, hogy Riskó Mihály és társai adásvétellel érintett, össze
sen 965, 8 kat.hold kiterjedésű erdejében megtakarítás és esedékes évi vágás címén 
4320 m3 fatömeget 1941/42. évi termelési idényben tarvágással kitermeljenek. Az en
gedély feltételeként előírták a következőket:

1. A vágásterületet az erdőfelügyelőség a helyszínen jelölje ki úgy, hogy annak fa
tömege az engedélyezett fatömeggel a becslési hibahatáron belül megegyezzék.

2. A termelést 1941. október elseje előtt meg kell kezdeni és azt legkésőbb 1942. 
április 15-ig be kell fejezni.

3. A vágásterület természetes úton magról kellően fel nem újult részeit legkésőbb
1942 őszén erőteljes lucfenyő-csemeték elültetésével teljes sűrűségre be kell pótolni.

4. A vágásterületen a legeltetés az állomány 20 éves koráig tilos, ennek feltünte
tésére kellő számú tilalmi táblát kell felállítani.

5. Az adásvételre vonatkozó megállapodásnak és az azt módosító egyezségeknek 
az előzőkben foglaltakkal ellentétes kikötései érvénytelenek.

Az erdészeti főosztály az erdőigazgatóságot még utasította, hogy Riskóék fahasz
nálati kérelmét a 10.650/1939. M.E.sz. rendelet 19.§-a értelmében a szükséges kato
nai hozzájárulás végett az illetékes m.kir.hadtest parancsnoksághoz tegye át, és a ka
tonai jóváhagyás után adja ki az engedélyt a kérelmezőnek.56

A zsidóerdők
Az előző részben a csehszlovák, a román és a jugoszláv állam által kisajátított, el

tulajdonított erdőknek a volt törvényes tulajdonos számára történő visszajuttatásá
val, vagy ha a volt tulajdonos nem jelentkezett, akkor annak részére történő 
megőrzésével, tehát törvényes igazságtétellel foglalkoztunk. Ebben a fejezetrészben 
viszont idegen uralom által gyakorolt kényszer hatása alatt negatív szerepre kellett
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vállalkoznunk: Lényegében ugyanazt kellett tennünk, mint amit a csehszlovákok, ro
mánok és jugoszlávok tettek, csakhogy ők nyíltan, egyszerűen elvették a mi 
véreinktől birtokukat, nekünk pedig a zsidóvallású honfitársainkat arra kellett köte
leznünk, hogy erdejüket és annak tartozékait engedjék át részünkre tulajdonul.

Kárpátalja visszafoglalása idején az 1939:IV.töi'vénycikk hatásaként még csak a 
zsidók térfoglalásának korlátozása érvényesült: Zsidó nem lehetett állami, törvényha
tósági, közüzemi tisztviselő vagy egyéb alkalmazott. Ezért mindenkinek, aki például 
Kárpátaljára, majd a visszacsatolt keleti és erdélyi országrészre államerdészeti kine
vezést kapott, nagyszülőkig visszamenően igazolnia kellett keresztény származását.A 
korlátozó hatás az egyetemeken, főiskolákon is érvényesült: az összes hallgatói lét
számnak legfeljebb 12 %-a lehetett zsidó. Iparengedélyt is helységenként csak az ot
tani iparengedéllyel rendelkezők 6 %-ának megfelelő számú zsidó kaphatott.

Az ingatlanforgalom terén is 1939-ben még csak korlátozás érvényesült: Mező
vagy erdőgazdasági ingatlanát zsidó csak hatósági hozzájárulással adhatta el. Ilyen 
esetben azonban a hatóság állami elővásárlási jogot gyakorolhatott, vagy az adásvételi 
ügylethez való hozzájárulását meg is tagadhatta. Az 1939:IV. törvénycikk már zsidó in
gatlannak állami tulajdonba vételét, illetve az akkori hivatalos szóhasználat szerint an
nak „ átengedésre kötelezés ”-ét is lehetővé tette, de azt is csak a mezőgazdasági ingat
lanokra vonatkozólag, az erdőgazdasági ingatlanokra még nem terjesztette ki.

Az 1942. március 19-én hatályba lépett 1750/1942.M.E. sz rendelet már a korlá
tozó hatással nem elégedett meg, hanem egyértelműen megtiltotta nem csak a 
mezőgazdasági, hanem a zsidó tulajdonban levő mező- és erdőgazdasági ingatlanok
nak, és erdőbirtokossági társulatban levő zsidó használati illetőségeknek az átruházá
sát. Ezenkívül az ingatlan tulajdonosát a rendelet arra is kötelezte, hogy ingatlanát a 
jó  gazda gondosságával a rendelet hatálybalépésének napján meglévő állapotban 
fenntartsa, és a szokásos munkálatokat (talajelőkészítést, erdősítést) elvégezze. Ab
ban az esetben, ha ezen a téren mulasztást lehetett megállapítani, a földmívelésügyi 
miniszter a területileg illetékes erdőigazgatóságot a gazdálkodás felügyeletére utasít
hatta, szükség esetén a tulajdonos költségére felügyelőt is kirendelhetett, vagy az in
gatlant erdőkincstári kezelésbe is vehette.

Az 1942:XV. törvénycikk már nemcsak a zsidóbirtok eladását, hanem mező- és 
erdőgazdasági ingatlannak zsidó által jogügylettel vagy árverés útján történő szerzé
sét is megtiltotta. Sőt ezen túlmenően a zsidókat összes mező- és erdőgazdasági in
gatlanaik, használati illetőségük, és az ingatlan alkotórészeinek és tartozékainak, az
zal kapcsolatos ipari üzemnek, üzemi berendezésnek is állami tulajdonba való áten
gedésre kötelezését nemcsak lehetővé tette, hanem azt kötelezően előírta.

Nem lehetett átengedésre kötelezni az első világháborúban tanúsított vitéz maga
tartásáért arany vitézségi éremmel kitüntetett, vagy hasonló értékű más kitüntetésben 
részesült, vagy 75 %-os hadirokkant zsidót, és azt sem, aki 1942. május 22-éig be
nyújtott kérelmére kapott felmentés alapján nemzsidóval kötött házasságot, vagy az 
1939:IV. törvénycikk alapján átengedésre még nem kötelezett ingatlanát a törvény 
hatálybalépését követő 60 napon belül nemzsidó törvényes gyermekére ruházta át.

A törvény szerint az erdőgazdasági ingatlan alkotórészének minősült a faállo
mány, az erdeivasút-hálózat, a csemetekertek és csemetekerti berendezések, a
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vadetetők és sózok, s az erdőgazdasági ipari üzem berendezései. Az ingatlan tartozé
kának minősült a vasúti talpfa, az erdei vasúti gördülőanyag és az üzem működteté
séhez szükséges eszközök és szerszámok. Erdőgazdasági üzemnek minősültek az 
erdőgazdaság termékeinek feldolgozásával és forgalombahozatalával foglalkozó 
üzemek, tehát a fűrészüzemek, magpergetők, falepárlók és egyéb üzemek.

Erdőgazdasági ingatlanért, ahhoz tartozó alkotórészekért, tartozékokért, 
erdőgazdasági ipari üzemekért az átengedésre kötelezett számára térítést kellett fizet
ni. A térítés összegét a törvény erdőgazdasági ingatlan esetében az okszerű gazdálko
dás mellett tartósan várható, becslés alapján megállapított évi átlagos tiszta jövede
lem 20-szoros összegében állapította meg. Az átengedésre kötelező határozatot azon
ban a térítés összegének meghatározása és kifizetése előtt is végre lehetett hajtani, és 
az ingatlan tulajdonjogának a magyar állam javára történő bejegyzését is el lehetett 
rendelni.

A törvény végrehajtása, vagyis az átengedésre kötelező határozat kiadásának 
lehetővé tétele érdekében az erdőgazdasági ingatlannal rendelkező zsidókat az 1942. 
szeptember 6-án, a törvény hatálybalépésekor tulajdonukban volt ingatlanok, s az in
gatlanhoz tartozó alkotórészek, tartozékok és erdőgazdasági ipari üzemeknek a terü
letileg illetékes községi elöljáróság útján 1943 augusztus folyamán történő bejelen
tésére kötelezték. A bejelentéshez csatolni kellett az ingatlanra vonatkozó telekköny
vi szemlét és földadókataszteri birtokívének 1939. május 5-én fennállott állapotnak 
megfelelő másolatát. Ha a bejelentésre kötelezett zsidó tulajdonos bejelentési kötele
zettségének a községi elöljáróság felhívása után sem tett eleget, akkor a bejelentést a 
községi elöljáróságnak kellett megtennie.

Az erdőbirtokossági társulatok bejelentésre kötelezett, zsidó tagjainak a társulat 
erdejében és egyéb ingatlanaiban, vagyontárgyaiban levő illetőségüket, és azt, hogy 
az illetőséget kitől, mikor és milyen ellenérték fejében szerezték, a törvény végrehaj
tási rendelete (3600/1943.M.E.sz.rendelet) értelmében a községi elöljáróság útján,
1943. július 31-ig kellett bejelenteniük.

A bejelentést a községi elöljáróságnak a területileg illetékes erdőigazgatósághoz 
kellett eljuttatnia, s az erdőigazgatóság a bejelentéseket a minisztérium 
erdőbirtokpolitikai ügyosztályának továbbította. A felterjesztett iratok alapján az 
ügyosztály meghozta az erdőgazdasági ingatlanok és egyéb vagyontárgyak átengedé
sére kötelező határozatokat. A határozatban megjelölték, hogy az átengedésre kötele
zett ingatlant ki vegye át.

Mezőgazdasági ingatlanok esetében ezzel a feladattal, vagyis az ingatlan átvéte
lével általában az Országos Földhitelintézetet bízták meg. Annak kellett az adott in
gatlanokat átvennie, és a 4250/1943.M.E.sz.rendeletben előírt szabályok szerint ki
választania a birtokszerzőt, és felhasználásra annak kellett az ingatlant átadnia. A ren
delet 3.§ (3) bekezdése azonban előírta, hogy: „Ha az ingatlan mezőgazdasági mű
velésre nem, vagy csak kevésbé alkalmas, azt erdőtelepítésre kell kijelölni ” Ilyen 
esetben az átengedésre kijelölt ingatlant, vagy annak mezőgazdasági művelésre nem 
alkalmas részét erdőkincstári kezelésbe kellett adni.

Erdőgazdasági ingatlanok esetében a vallás- és közoktatásügyi miniszter a tör
vény megjelenése előtt, 1942 júniusában felvetette, hogy az átengedendő

265



erdőgazdasági ingatlanok felhasználása során elsősorban a közalapítványi 
erdőgazdaságok kiegészítését kellene megoldani.57 A földmívelésügyi miniszter a 
törvényjavaslat részletes indokolásában a VKM javaslatának érvényesítéséhez az 
alapot megteremtette. így feltehetően előfordult, hogy egyes, közalapítványi 
erdőgazdaságok közelében levő zsidóerdők esetében az átengedésre kötelező határo
zatban átvevő- és birtokszerzőként a közalapítványt jelölték meg.

Erdőgazdasági ingatlanok döntő többsége esetében azonban az átengedésre köte
lezett ingatlanok átvételét az erdőigazgatóságok feladatává tették, s az átengedésre 
kötelező határozatot az ingatlanok és egyéb vagyontárgyak átvétele és felhasználása 
végett a területileg illetékes erdőigazgatóságnak küldték meg. így a zsidóerdők döntő 
többsége államerdészeti kezelésbe került.

Voltak azonban olyan esetek is, amikor vegyes, mező- és erdőgazdasági ingatla
nok átvételéről és felhasználásáról kellett dönteni. Ilyenkor az átengedésre kötelező 
határozatot végrehajtás végett a területileg illetékes erdőigazgatóságnak és az Orszá
gos Földhitelintézetnek is megküldték, egyeztetett döntés és eljárás céljából.

Az ingatlanok és egyéb vagyontárgyak átvételét az erdőigazgatóság kiküldöttjé
nek és az illetékes községi elöljáróság meghívott képviselőjének részvételével, hely
színi eljárás keretében kellett végrehajtani. A helyszíni eljárás célja elsősorban az át
engedésre kötelezett ingatlanokért és egyéb vagyontárgyakért járó térítés megállapí
tása szempontjából fontos adatok felvétele volt. Ezért az átvételi eljáráson részletes 
jegyzőkönyvet kellett felvenni, és tételes leltárban kellett rögzíteni a térítés megálla
pításával összefüggő adatokat.

A részletes leltár készítése a térítési díj megállapításához szükséges adatok rögzítésén 
kívül azt a célt is szolgálta, hogy az ingatlan és a hozzá tartozó alkotórészek, tartozékok ál
lapotváltozásának, és a gazdálkodás eredményének, illetve következményének ellen
őrzését is lehetővé tegye. A törvény ugyanis az átengedésre kötelezettet arra is kötelezte, 
hogy az ingatlant, annak alkotórészeit, tartozékait stb.-t a törvény hatálybalépésének nap
ján, 1942 szeptember 6-án meglévő állapotban fenntartsa, és a szokásos erdőgazdasági 
munkálatokat a jó gazda gondosságával, a gazdálkodás addigi rendje szerint mindaddig el
végezze, amíg az ingatlant az állam, vagy a kijelölt birtokszerző át nem veszi.

A helyszíni eljárás során azt is meg kellett állapítani, hogy a tulajdonos a rendes gaz
dálkodás mértékét meghaladó rendkívüli fahasználat révén szerzett-e, és milyen mértékű 
nyereséget, mert azt a térítés mértékének megállapításakor levonásba kellett helyezni.

Az ingatlan átvétele után az erdőigazgatóság feladata volt az is, hogy az átenge
désre kötelező rendeletre hivatkozva, a vonatkozó adatok közlésével egyidejűleg, az 
illetékes járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság, útján az átvett ingatlan tulajdonjo
gának a magyar állam javára történő bejegyzését kérje. Az átvett ingatlanokért, alko
tórészekért, tartozékokért stb. járó térítés becsült összegének a helyszíni eljárás során 
felvett adatok, illetve az üzemterv alapján történő meghatározása is az 
erdőigazgatóság feladata volt. Ha az ingatlanon 1920. december 31-e után (az idegen 
uralom idején) készült és jóváhagyott üzemterv alapján gazdálkodtak, akkor az 
üzemtervet a helyszíni eljárás során felvett adatok alapján helyesbíteni kellett, és a
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becslés alapjául a helyesbített üzemtervet kellett venni. Ha az ingatlanon üzemterv 
nélküli gazdálkodás folyt, akkor a helyszíni eljárás során felvett adatok alapján 
üzemrendezési tervezetet kellett készíteni, s azt jóváhagyás végett fel kellett terjesz
teni a miniszterhez. A minisztérium ennek jóváhagyása felől az Erdőgazdasági Ta
nács véleménye alapján döntött, és a becslést a jóváhagyott üzemrendezési tervezet 
alapján kellett elkészíteni.

Ez a rövid törvényismertetés a zsidóerdőkkel kapcsolatos eljárás és az igazgatási 
szervezetet terhelő feladatok megismerését célozta. Az átengedésre kötelezhető szemé
lyek számbavétele, az érintett ingatlanok telekkönyvi adatainak összegyűjtése és ki
jegyzetelése, aztán az átengedésre kötelező határozatok alapján az ingatlanok, azok al
kotórészeinek, tartozékainak, hozzájuk tartozó erdőgazdasági ipari üzemeknek, esetleg 
a rendes évi vágás, vagy a rendkívüli fahasználat során kitermelt faanyagnak a helyszí
ni eljárás során történő átvétele, mindezekről részletes jegyzőkönyv és tételes leltár ké
szítése, szükség esetén helyesbített üzemterv, vagy új üzemrendezési tervezet elkészí
tése, és ezek alapján a térítés becsült összegének meghatározása, bizonyára elképesztő 
feladatot és rendkívüli megterhelést jelentett az erdőigazgatóságok igazgatási részlegei 
számára. Ezért ők a késői utódok részéről feltétlenül tiszteletet és nagyrabecsülést ér
demelnek. -  Ezek után nézzük a zsidóerdőkkel kapcsolatban történteket.

Az átengedésre kötelezés előkészítése: Az 1750/1942.M.E.sz. rendelet 1942. 
március 19-én lépett hatályba, az erdészeti főosztály erdőbirtokpolitikai ügyosztálya 
már április 1-jén valamennyi erdőigazgatóságot utasított arra, hogy addig is, amíg az 
átengedésre kötelezés a kiadandó törvény értelmében meg nem történik, a kerületük
ben levő összes zsidó erdőgazdasági ingatlant teljes üzemi és igazgatási személyzeté
vel a legszigorúbban ellenőriztesse, és amennyiben azt tapasztalja, hogy az arra kö
telezettek a kormányrendeletben meghatározott kötelezettségüknek nem tesznek ele
get, a rendelet 6.§-ában foglaltak értelmében tegyen javaslatot a felügyelet gyakorlá
sára alkalmas felügyelő kirendelésére. Amennyiben pedig a felügyelő kirendelésével 
sem lenne biztosítva az okszerű erdőgazdálkodás, tegyen javaslatot annak elrendelé
sére, hogy az erdőigazgatóság az ingatlant zárgondnokként erdőkincstári kezelésbe 
vegye. Miután nemcsak erdőgazdasági, hanem honvédelmi érdekek is megkívánják, 
hogy ezeken az erdőgazdasági ingatlanokon az okszerű erdőgazdálkodás rendje fel
tétlenül biztosítva legyen, az erdőbirtokpolitikai ügyosztály ismételten felhívta az 
erdőigazgatóságokat, hogy ezeken az ingatlanokon az ellenőrzést a legfokozottabb 
gondossággal gyakorolják.58

1942. május 15-én még egv rendeletértelmező utasítást adtak ki valamennyi 
erdőigazgatóságnak: A zsidók tulajdonában levő mező- és erdőgazdasági ingatlanok 
forgalmazása és zárlat alá helyezése tárgyában kiadott 1750/1942.M.E.sz.rendelet
l.§-ában foglaltak értelmében zsidó nemcsak erdőgazdasági ingatlanát, hanem 
erdőbirtokossági tagsághoz kötött illetőségét sem ruházhatja át, hacsak az elidegení
tés tilalma alól külön felmentést nem kap a földmívelésügyi minisztériumtól. E tila
lom következtében tehát használati illetőség elidegenítésére vonatkozó jogügyletet 
csak akkor szabad az 1935:IV.tc. 169. és 170. §-ában foglalt rendelkezések szerint
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tárgyalás alá venni, ha az elidegenítési tilalom alól a felmentést a miniszter előzőleg 
már megadta. Ezeket a rendelkezéseket az erdőbirtokossági társulatokkal és a közsé
gi elöljáróságokkal közöljék az erdőigazgatóságok.59

Egy hónappal később, június 27-én az előző két rendelet kiegészítéseként, ugyan
csak az 1750/1942.M.E.sz.rendelet kapcsán, az erdőbirtokpolitikai ügyosztály fel
hívta az erdőigazgatóságok figyelmét arra, hogy az erdőgazdasági ingatlan fogalom
körébe az erdőhöz tartozó egyéb területek és a havasok, valamint az erdőgazdasági 
ipari üzemek és az üzemi berendezések is bele tartoznak. Ezért a korábbi rendeletben 
az erdőgazdasági ingatlan kezelésének ellenőrzésére vonatkozó utasításnak 
megfelelően az ellenőrzést az erdőhöz tartozó egyéb területekre, havasokra és az 
erdőgazdasági ipari üzemekre és üzemi berendezésekre is ki kell terjeszteni. 
Erdőgazdasági ipari üzemen csak azt az üzemet kell érteni, amelyen az ingatlanhoz 
tartozó erdő nyersanyagtermékeit dolgozzák fel. A tájékoztatóhoz kapcsolva utasítot
ták az erdőigazgatóságokat, hogy július 10-éig jelentsék, a kerületükben fekvő, az 
1750/1942. M.E.sz. rendelet hatálya alá eső erdőgazdasági ingatlanok közül melyek
hez tartozik erdőgazdasági ipari üzem és üzemi berendezés, s annak név szerint ki a 
tulajdonosa és mi a lakhelye.60

Még egv előkészítő intézkedés: Az 1942:XV. törvényeik 1942. szeptember 6-án 
jelent meg, de az erdőbirtokpolitikai ügyosztály már ezt megelőző sürgősséggel, jú
nius 19-én utasította az erdőigazgatóságokat, hogy járásonként és törvényhatóságon
ként részletezve jelentsék azonnal, de legkésőbb július 1-jéig, hogy az 
erdőigazgatóság kerületében fekvő erdőbirtokossági társulatokban mekkora tulajdo
ni illetőség van az 1939:IV.tc. hatálya alá tartozó zsidó személyek tulajdonában.61

Erre az utasításra a kolozsvári erdőigazgatóság 1942. július 18-án a következő vá
laszt küldte: Az erdőigazgatóságnak alárendelt hivataloknak személyzethiány miatt 
nem volt módja arra, hogy a rendelkezésre állott idő alatt a tényállásnak megfelelő 
pontos adatokat tudjon beszerezni. Ezért csak az olyan közbirtokosságok adatainak 
feldolgozására szorítkoztak, amelyekről az erdészeti alkalmazottak és a telekköny
vek alapján biztosan meg lehetett állapítani, hogy zsidó birtokos tagjaik vannak.

Az erdőbirtokossági társulatok (vagy úrbéres közbirtokosságok) tagjairól, illetve 
azok tulajdoni arányrészeiről az erdőfelügyelőségeknél és a kirendeltségeknél nin
csenek olyan összeírások, amelyekből a zsidó tulajdonban levő használati illetőségek 
mai állapota pontosan megállapítható volna.

A telekkönyvi hatóságoknál egyes volt úrbéres birtokosságok közös telekkönyv
ében azok tagjainak neve, száma, vagy a használati illetőségek arányrésze nincs fel
jegyezve. Más telekjegyzőkönyvekben pedig ha a tulajdonosok neve és használati 
illetőségük arányrésze fel is volt a régmúltban jegyezve, a későbbi változások nin
csenek keresztülvezetve.

Ennélfogva minden esetben csak a volt úrbéres birtokosságoknál a helyszínen, 
személyes kiszállás alkalmával lehetne a kívánt pontos adatokat beszerezni. Ez eset
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ben is csak körülményes utánjárással, mivel a tagok és arányrészeik nyilvántartását a 
különleges erdélyi viszonyok folytán a többnyire írástudatlan falusi emberek rend- 
szertelenül vezették. A legtöbb esetben a szavazásra jogosultaknak a múltban rend
szeresen vezetett névjegyzékei sem találhatók meg

Ennek következtében az erdőigazgatóság a felügyelete alá tartozó erdőfelügye
lőségek és erdőfelügyelőségi kirendeltségek megfeszített munkájának eredményeként 
csak Kolozs vármegye öt járására (a bethleni, magyarláposi, nagyilondai 
bánffyhunyadi és hídalmási járás), valamint Szolnok-Doboka vármegye néhány járá
sára vonatkozóan tudott adatot szolgáltatni az erdőbirtokossági társulatok zsidó tagja
inak arány részterületéről. Ez összességében 183,92 kat.holdat, 2,2 %-ot képviselt a 
társulatok 8382,77 kat.holdnyi erdőterületéből.

Az erdőigazgatóság véleménye szerint a zsidó arányrészekre, illetve illetőségekre vo
natkozó adatok nem fognak lényeges változást szenvedni, mivel a zsidó arányrészesek 
már a román uralom alatt eszközölt korlátozások miatt illetőségeiktől szabadulni igyekez
tek, azokat eladták, az eladásokat azonban telekkönyvi lég általában nem vezették át.62

Az előző rendelethez hasonló különös sürgősséggel az erdőbirtokpolitikai ügyosztály 
két hónappal az 1942:XV. te. megjelenése után, 1942. október 30-án utasította az 
erdőigazgatóságokat, hogy megfelelő telekkönyvi adatok pontos felsorolásával 
legkésőbb november 7-éig jelentsék a 100 kat.holdat meghaladó, december 1-jéig pedig 
a 100 kat.holdat meg nem haladó zsidó tulajdonban levő erdőgazdasági ingatlanok tulaj
donosait, hogy az átengedésre kötelező határozatot részükre mielőbb ki lehessen adni. E 
rendeletben utasították az erdőigazgatóságokat, hogy a telekkönyvi adatok összegyűjtésé
hez és kijegyzéséhez az erdőigazgatóság bármely munkakörben dolgozó tisztviselőit ve
gyék igénybe, hogy a feladat határidőre végrehajtható legyen. A rendeletben azt is közöl
ték, hogy a jelentések beérkezése után a minisztérium rövidesen ki fogja adni az átenge
désre kötelező határozatokat, azok kézhezvételétől számított 5 napon belül az átengedés
re kötelezett ingatlanokat az erdőigazgatóságnak át kell vennie.

Ha az átengedésre kötelezett az 1942/43. évi vágásterület kitermelésére az enge
délyt már megkapta, és a kitermelést meg is kezdte, akkor a már kitermelt faanyagot 
is az erdőigazgatóságnak kell pontosan átvennie, s a kitermeléssel kapcsolatos költ
ségeket is jelentenie kell, hogy ennek összegét a minisztérium az átengedésre köte
lezettnek kiutalhassa. Ha az átengedésre kötelezett a kihasználási jogot másra ruház
ta át, az átruházási jogügylet az átengedésre kötelező határozat következtében hatá
lyát veszti, s az átengedésre kötelezettnek vagy annak, akire az átengedésre kötele
zett a használati jogot átruházta, csak a kitermelt és az erdőigazgatóság által átvett fa
tömeg igazolt termelési költsége jár. Erről tehát ilyen esetben is az erdő
igazgatóságnak véleményes javaslatot kell tennie.63 -  A minisztériumi rendelethal
maz után nézzünk néhány a gyakorlatban előfordult esetet.

Egv elkésett kérelem korábbi ingatlanátruházási jogügylet jóváhagyása iránt.
Schwarz Móricné, sz. Schönberger Alice beregszászi lakos 1941. február 19-én, 

illetve 20-án kötött adásvételi jogügylet kapcsán eladta Sninszky János és neje, sz.
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Buber Mária székói lakosnak az ördögporubai 278. és 317 telekkönyvi 
jegyzőkönyvben foglalt B.41., illetve B.33. számú erdőingatlanból eladót megillető 
tulajdoni illetőségének egy részét, amely az összes területnek 3548/159 485-öd há
nyadát képviseli. A jogügyeletet 1942 márciusában az ungi közigazgatási kirendelt
ségnél bejelentették, és kérték annak jóváhagyását.

Az ungi közigazgatási kirendeltség a jóváhagyás kérdésében való döntés végett az 
ügyet felterjesztette a földmívelésügyi miniszterhez. A felterjesztésben jelentette, hogy 
a szóbanforgó ingatlant 24 ördögporubai lakos vásárolta meg, később az ingatlant fel
osztották, és a jogügylet tárgyát képező ingatlan a volt úrbéresek közös erdejében az el
adó tulajdonát képező használati illetőséget képviseli, területe 3548 négyszögöl.

A földmívelésügyi minisztérium erdőbirtokpolitikai ügyosztálya az ungi közigazga
tási kirendeltséghez intézett, 1942. május 5-én kelt levelében állásfoglalását a 
következőkben összegezte: Minthogy az eladó zsidó, a jogügylet jóváhagyását az 
1939:IV.tc. 16. §-a alapján meg lehetne tagadni, mivel azonban a jogügyletet 1941. feb
ruár 20-án kötötték ugyan, de illetékkiszabás végett a mai napig nem mutatták be, az 
1750/1942.M.E.sz.rendelet értelmében átruházási tilalom alatt áll, és nincs semmi olyan 
méltánylást érdemlő körülmény, melynek alapján a tilalom alól a felmentés megadható 
lenne, ezért a felmentést nem adom meg. Intézkedését saját hatáskörben tegye meg.64

Egy ..átengedésre kötelező ” határozat:65

M. Kir Földművelésügyi Miniszter Tárgy: Vajdaszentistvány község határárában
120.520/1943. I/B-4. fekvő erdőgazdasági ingatlan tekintetében

Weisz Nándor átengedésre kötelezése.

A zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanairól szóló 1942:XV. törvénycikkben 
nyert felhatamazás alapján meghoztam a következő

v é g h a t á r o z a t o t
I.
A T. 3.§. (1) bekezdése alapján kötelezem Weisz Nándor erdőbirtokost, hogy 

Vajdaszentistvány község határában fekvő, az 1112.sz. tjkv-ben 847. és 849. hrszámok 
alatt nyilvántartott, összesen 12 kat.hold 1495 n.öl kiterjedésű, úgyszintén a megneve
zett község határában fekvő, itt meg nem jelölt, de tkvileg, vagy telekkönyvön kívül a 
tulajdonában levő egyéb erdőgazdasági ingatlanait, ezek alkotórészeivel és tartozékai
val, továbbá az erdőgazdasági ingatlanain levő vagy azokkal kapcsolatos erdőgazdasági 
ipari üzemével és üzemi berendezéseivel együtt az államnak tulajdonul engedje át.

II.
A T. 14.§. (1) bekezdése alapján kötelezem megnevezettet arra, hogy a birtokbavé

tellel megbízott közegeimnek a birtokbavétel során felveendő jegyzőkönyvbe a ló d 
ban megszabott büntetés terhe mellett jelentse be, hogy az itt pontosan felsorolt 
erdőgazdasági ingatlanai vannak a telekkönyvi, vagy telekkönyvön kívüli tulajdonában.
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III.
Az átengedésre kötelezettnek az átvett erdőgazdasági ingatlanokért, ezek alkotó

részeiért és tartozékaiért, továbbá erdőgazdasági ingatlanain levő vagy ezekkel kap
csolatos erdőgazdasági ipari üzeméért és üzemi berendezéséért az 5.§ (3) bekezdése 
alapján járó térítés összegét és a térítés fizetésének módozatait később fogom megál
lapítani.

IV.
A T. 12.§. értelmében köteles az átengedésre kötelezett, illetőleg az ingatlan 

haszonélvezője, vagy -  ha az ingatlan haszonbérbe van adva, -  haszonbérlője a vég
határozatommal érintett ingatlanokat, ezek alkotórészeit és tartozékait, továbbá a raj
tuk levő, vagy velük kapcsolatos erdőgazdasági ipari üzemét és üzemi berendezése
it a rendes gazda gondosságával az 1942. évi szeptember hó 6. napján megvolt álla
potban fenntartani, mindaddig, amíg azokat a m.kir.erdőigazgatóság birtokba nem 
veszi.

V.
A T.6.§. (1) bekezdése alapján az I-II. pontok alatt tárgyalt ingatlanok, alkotóré

szek, tartozékok, erdőgazdasági ipari üzemek és üzemi berendezések átvételével a 
marosvásárhelyi m.kir.erdőigazgatóságot bizom meg, s felhívom arra, hogy ameny- 
nyiben a birtokbavétel során olyan ingatlanokat is átvesz, amelyek ebben a véghatá
rozatomban nincsenek telekkönyvileg megjelölve, erről a szászrégeni kir. járásbíró
ságot, mint telekönyvi hatóságot erre a rendeletemre való hivatkozással, a telekköny
vi adatok pontos közlése mellett haladéktalanul értesítse.

VI.
Véghatározatom a T.9.§. alapján azonnal végrehajtandó.
VII.
Az erdőigazgatóság által át nem vett ingóságokat, állatállományt, holtfelszerelést 

és az 1941/42., illetőleg az azt megelőző termelési évadból származó faanyagokat 
köteles az átengedésre kötelezett az erdőigazgatóság által megszabandó határidőben 
elszállíttatni.

VIII.
AT. 14.§. (2) bekezdése, illetőleg az 1936:XVII:tc. 35. §-a értelmében az ingatla

nok haszonbérlete, úgyszintén a fakitermelési jog átruházása tekintetében esetleg 
fennálló jogviszony az ingatlanok birtokbavételével még akkor is megszűnik, ha a te
lekkönyvbe be van jegyezve.

IX.
Az átengedésre kötelezettnek (haszonbérlőnek, fahasználati jog gyakorlójának ) 

az idei termelési évadban esetleg már kitermelt, de még el nem használt faanyagok 
termelésével kapcsolatos költségek fejében a T. 12.§-a értelmében járó megtérítésre 
az átvétel során felvett adatok alapján a m.kir.erdőigazgatóság külön javaslatot ké
szít, s közli a munkáltatóval. A munkáltató a javaslat kézhez vételétől számított 15 
napon belül észrevételeket tehet, s azt az erdőigazgatóság útján köteles benyújtani. 
Az erdőigazgatóság a javaslatát az észrevételezési határidő letelte után az esetleges 
észrevételekkel együtt az ezekre is kiterjedő véleményével döntés végett hozzám ter
jeszti fel.
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X.
A T.9.§-a alapján megkeresem a szászrégeni kir. járásbíróságot, mint telekkönyvi 

hatóságot, hogy a I. alatt megjelölt, úgyszintén a jelen véghatározatom alapján a 
m.kir.erdőigazgatóság által megjelölendő ingatlanokra a tulajdonjogot az összes ter
hek egyidejű törlése mellett a magyar állam javára jegyezze be.

XI.
Véghatározatom ellen a kézbesítést követő 30 napon belül a T. 10.§-a szerint csak 

azon az alapon van helye a panasznak az ingatlan fekvése szerint illetékes kir. 
ítélőtáblához, hogy az átengedésre kötelezett nem esik a törvény hatálya alá, vagy, 
hogy az ingatlant a törvény értelmében átengedésre nem lehet kijelölni.A panaszt a 
kir. ítélőtáblához kell intézni, de az esetleges mellékleteivel együtt 2 példányban köz
vetlenül hozzám kell előterjeszteni. A T.10.§-ának (3) bekezdése szerint a panasznak 
a véghatározatom végrehajtására halasztó hatálya nincsen.

Véghatározatomat megküldöm:

1. Weisz Nándor erdőbirtokosnak, Vajdaszentistvány,
2. A marosvásárhelyi m.kir.erdőigazgatóságnak,
3. A marosvásárhelyi m.kir.erdőfelügyelőségnek, 2 példányban,
4. A szászrégeni kir. járásbíróságnak, mint telekkönyvi hatóságnak,
5. A m.kir.földmívelésügyi minisztérium erdélyi földbirtokpolitikai ügyosztályá

nak, Kolozsvár,
6. A Földbirtokrendezés Pénzügyi Lebonyolítására Alakult Szövetkezetnek, Bu

dapest, V. Géza utca 2.
7. A m.kir. Honvédelmi Miniszter Úrnak,
8. Az Országos Természetvédelmi Tanácsnak, Budapest, I.Krisztina körút 26.
9. Maros-Torda vármegye közigazgatási bizottsága gazdasági albizottságának, 

Marosvásárhely,
10. A Maros-Torda vármegyei m.kir.gazdasági felügyelőségnek, Marosvásárhely,
11. A marosvásárhelyi m.kir.pénzügyigazgatóságnak,
12. A szászrégeni m.kir.adóhivatalnak,
13. Vajdaszentistvány község elöljáróságának.

I N D O K O L Á S
Az ingatlanok tulajdonosa megállapításom szerint az 1942:XV.tc. l.§-ának hatálya 

alá tartozik, a 3.§. alapján tehát erdőgazdasági ingatlanainak, ezek alkotórészeinek és 
tartozékainak, továbbá az erdőgazdasági ingatlanain levő, ezekkel kapcsolatos 
erdőgazdasági üzemeinek és üzemi berendezéseinek tulajdonul átengedésére kellett 
kötelezni.

Budapest, 1943. január hó 11. A miniszter rendeletéből:
vitéz Ilosvai 

miniszteri tanácsos
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Vegyes, mező- és erdőgazdasági ingatlanok átvétele.
Az 536.734/1942.F.M.számú véghatározattal átengedésre kötelezett ingatlanok 

átvételével kapcsolatos helyszíni eljárás jegyzőkönyve az ungvári erdőigazgatóság és 
az Országos Földhitelintézet képviselőjének részvételével 1943. március 19-én:

Fendrich Májer Csonkapapi és Barabás községek határában fekvő, 108 kat.hold 
1030 n.öl kiterjedésű birtokából 105 kat.hold 944 n.öl szántó, 1 kat.hold 253 n.öl 
kert, és 1 kat.hold 1433 n.öl udvar. Ezen a birtokon erdő egyáltalán nincs, csak a bir
tok határain és egyes útvonalszakaszokon, valamint a tanya körül van mintegy 200 
fm akác fasor.

A tapasztaltak alapján az eljáró bizottság előírta, hogy a birtok határain az Alföld- 
fásítási törvénynek megfelelően mindenütt 1-soros fasort és a tanyabelsőség körül 3- 
soros fasort, s így a meglévő 200 fm fasoron kívül 1200 fm 1-soros és 600 fm 3-soros 
fasort kell létesíteni. Mivel a birtokon erdő nincs, ennek kezelését az Országos Föld
hitelintézet lássa el.

Gáspár Miklós beregszászi lakos tulajdonát képező, Csonkapapi község határá
ban fekvő, 515 kat.hold 773 n.öl kiterjedésű birtokából 400 kat.hold 779 n.öl szántó, 
17 kat.hold 1018 n.öl rét, 1 kat.hold 320 n.öl kert, 53 kat.hold 890 n.öl legelő a 
„Nagyhavas” dűlőben, ugyanitt 7 kat.hold 1437 n.öl erdőjellegű faállománnyal fe
dett, végül 18 kat.hold 688 n.öl terméketlen vízfolyásos terület.

A tapasztalat szerint a legelőnek is jelentékeny része szintén fás, bokros faállo
mánnyal fedett, erdő benyomását kelti. Ennélfogva a birtoknak tulajdonképpen 
nem 8 kat.hold körüli, hanem 30 kat.hold körüli erdeje kellene, hogy legyen. A 
múltban az is volt. Ennek alapján a bizottság állásfoglalása szerint a legelő- és 
erdőként nyilvántartott, összesen 65,5 kat.hold körüli területnek felét beerdősítve 
erdőként kell kezelni. Ezért ezen a részen 30 kat.hold körüli területet be kell 
erdősíteni, illetve a jelenlegi hézagos állományt a talajnak megfelelő fanemmel tel
jes sűrűségre ki kell pótolni. Ennek eredm ényeként összefüggő erdő 
előreláthatólag egyelőre nem lesz, ezért a terület kezelését egyelőre az Országos 
Földhitelintézet lássa el. Ha azonban az idők folyamán összefüggő erdő alakulna 
ki, akkor a Földhitelintézet köteles lesz ezt kincstári kezelésbe adni, s akkor a to
vábbiakban az államerdészet fogja kezelni.

Az Alföld-fásítási törvény előírásainak megfelelően ezen a birtokon is a birtok 
minden külső határán és a birtok egyes útvonalain 1-soros, a tanyabelsőség körül 3- 
soros fasort kell létesíteni, tehát a meglévő 800 fm fasoron kívül további 9200 fm fa
sort és 500 fm 3-soros fasort kell telepíteni.

Mindkét birtokon a fasorok létesítését és a Gáspár-birtokon az erdősítést, il
letve a pótlást 5 év alatt végre kell hajtani, és -  mint Alföld-fásítási létesítmény
hez -  a csemetemennyiséget az állami csemetekertből az erdőfelügyelőség útján 
évenként meg kell igényelni. Fahasználatot mindkét birtokon a fasorok 1/20-ad 
részén, a Gáspár-birtokon a jelenleg erdős égeresnek is 1/20-ad részén lehet 
végezni.66

MÓL K-543-601 900/1943.
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Még két utolsó rendelkezés a zsidóerdőkről: 1944. február 27-én az 
erdőbirtokpolitikai ügyosztály utasította a kolozsvári erdőigazgatóságot, hogy a 
kincstári kezelésbe vett zsidó- és földreformos erdők 1943/44. évi saját hatáskörben 
értékesítésre kerülő 20 kát. holdon aluli vágásterületeit lehetőleg olyan pályázóknak, 
árverezőknek juttassa, akiknek saját fűrészüzemük van. Ennek lehetővé tétele céljá
ból a versenytárgyalási hirdetménybe vegye fel azt a rendelkezést, hogy az 
erdőigazgatóság fenntartja magának a jogot, hogy a vevőt a legmagasabb ajánlati 
összegnek, mint vételárnak kikötése mellett az ajánlattevők közül szabadon válassza 
ki. Abban az esetben, ha az árverezők között saját fűrészüzemmel rendelkező, meg
bízható keresztény ajánlattevő is van, és annak ajánlata nem lenne a legmagasabb, 
akkor a legmagasabb árnak, mint vételárnak megfizetése ellenében lehetőleg a fű
részüzemmel rendelkező ajánlattevőnek Ítélje oda a vágást.67

Ezt követően 1944. máius 3-án kelt rendelettel az erdőbirtokpolitikai ügyosztály 
a termelés folytonosságának biztosítása érdekében utasította ugyancsak a kolozsvári 
erdőigazgatóságot, hogy az országnak hadműveleti területté nyilvánított részein 
fekvő olyan zsidó erdőgazdasági ingatlanokat, melyeknek tulajdonosait az illetékes 
katonai hatóságok rendelkezései alapján kilakoltatták, és akiket erdőgazdasági ingat
lanuk átengedésre kötelezésére az 1942:IV.tc. értelmében kiadott véghatározattal 
még nem köteleztek, haladéktalanul vegyék birtokba, és gondoskodjanak a termelés 
folytonosságának biztosításáról, és a tulajdonos adatainak bejelentésével az átenge
désre kötelezés iránt tegyenek soron kívül javaslatot.

Minthogy a birtokbavételnek az átengedésre kötelezett távolléte nem akadálya, a 
birtokbavétel során gondoskodni kell az illetékes községi elöljáróságok megfelelő 
képviseltetéséről.

Az ügyosztály felhatalmazta az erdőigazgatóságot arra is, hogy tekintet nélkül ar
ra, hogy az ingatlan hadműveleti területté vált országrészen fekszik-e, vagy sem, azo
nos módon járjon el, mint abban az esetben, amikor a zsidó tuljdonos által bármely 
okból elhagyott erdőgazdasági ingatlanról szerzett tudomást. A termelés folytonossá
gának biztosítására és az ingatlanokon levő javak hatékony megőrzésére az 
erdőigazgatóságnak különös gondja legyen.68

Ezek után önként adódik a kérdés, hogy az erdőigazgatóságok mennyi zsidóerdőt vet
tek át? Arról, hogy mennyi zsidóerdő került az „átengedésre kötelezés” sorsára, sajnos nem 
tudunk számot adni. Erre vonatkozólag csak Molcsány Gábor miniszteri osztályfőnöknek 
1944. május 25-én a honvédelmi miniszterhez intézett leveléből idézhetünk, mely szerint 
az erdőmémökök katonai szolgálatra történt behívása miatt „... kereken 100 fő hiány mu
tatkozik, emiatt két funkciót kellett sok helyen egy erdömérnökre bízni, s a nehézségeket 
fokozza az is, hogy 1 millió holdnyi zsidó és fÖldrefoimos erdőgazdaságokat és azokhoz 
tartozó erdőgazdasági üzemeket is erdőkincstári kezelésbe kellett átvenni.

Nem lehet tudni, hogy a levélben említett 1 millió holdból mennyi volt a zsidó- 
és mennyi a földreformos erdő, de nagyon valószínű, hogy mindegyik több százezer 
hold is lehetett.Ezzel kapcsolatban csak egy számszerű példát tudunk idézni: Egye-

MOL K -184-1944-C/1-502 119.
MÓL K -l84-1944-C/1-304 303.
MÓL K -184-1944-A /1 -237 467
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dűl a kolozsvári erdőigazgatóságnál 31 helység határában 61 volt zsidó tulajdonos
nak összesen 3177,9 kat.hold erdeje volt kincstári kezelésben.70

Idézhetjük még az ungvári erdőigazgatóság ezzel kapcsolatos intézkedését is, 
mely szerint zsidó birtokok kezelése az erdőigazgatóság munkáját erősen meg
nehezíti, az ezzel kapcsolatos pénz-, anyag- és leltárkezelésre nincs berendezked
ve, és ez munkakörével nincs összhangban, Ezért az erdőigazgatóság 1944. au
gusztus 1-jétől kezdve az addig központilag kezelt kincstári tulajdonba vett zsidó 
birtokok közvetlen kezelését átadta az ungvári erdőfelügyelőségnek, s ezzel kap
csolatban Kocsány László főerdőmérnököt, Dreiszig Ágoston és Vadász János 
m.kir. erdőőröket az erdőfelügyelőséghez osztotta be.71 -  Sajnos a feladat átadásá
val kapcsolatban ebben az iratban sem esik szó arról, hogy az erdőigazgatóság hol, 
milyen területtel, hány zsidóbirtokot adott át közvetlen kezelésre az ungvári 
erdőfelügyelőségnek.

Az ungvári erdőigazgatóság kerületében két, 1943. január 11-én keltezett átenge
désre kötelező határozattal találkoztunk. Mindkettő Kisrákóc és Nagyrákóc község 
határában fekvő, az egyik Reichfeld Józsefet a bilkei nemesi közbirtokosság 
erdőingatlanának felosztási munkálataihoz tartozó aránykulcsjegyzék szerint 106 
kat.hold 606 négyszögöl, a másik Grossmann Lászlót és Adler Ferencet megillető 42 
kat.hold 190 négyszögöl kiterjedésű erdőgazdasági ingatlanra vonatkozott. 
Feltehetően ezeket is, a többi zsidóerdővel együtt átadták az ungvári 
erdőfelügyelőségnek.72

Befejezésként megállapíthatjuk, hogy az igazgatási szervezet számára már a 
zsidóerdők kincstári kezelésbevételének előkészítése és kezelésbevétele is nagy, ezek 
kezelése pedig már kétségkívül rendkívüli megterhelést jelentett. A zsidóerdőket 
kezelő erdőhivataloknak és erdőfelügyelőségeknek a kincstári kezelésbe vett 
zsidóerdőkről -  a földreformos erdőkkel azonos módon -  birtoktestenként részlete
zéssel pénz-, anyag,- és leltári naplót kellett vezetni. A fatermelésből számazó bevé
teleket és termelési költségeket is birtoktestenként részletezve, tételes anyag- és 
pénznaplóban kellett tárgyalni. A következő hónapban ezekkel kapcsolatban várható 
költségek (őrzés, adók, útiköltség, az ellenőrzési biztos napidíja, üzemi és egyéb 
költségek) fedezéséhez szükséges átalányokat kimutatásba foglalva, birtoktestenként 
és költségnemenként részletezve a tárgyhónapot megelőző hónap 5-éig kellett igé
nyelni az erdőigazgatóság útján. Még elképzelni is nehéz, hogyan tudta a kolozsvári 
erdőigazgatóság megszervezni a nála kincstári kezelésben levő 61 zsidó birtok áta
lányigénylésének havonta, határidőre való elkészítését.

Ezzel az igazgatási fejezetrészt is befejeztük. A visszacsatolt országrészeken ki
alakult erdészeti igazgatási szervezet üzemi és igazgatási részlegének működését is -  
a lehetőséghez képest -  megismertük. Az üzemi részleg működésével foglalkozó fe
jezetrészben azt a hatalmas munkát érzékelhettük, amit az ott dolgozó erdészek a ren

70 M O L -K -540-6143/1943. M. kir. Erdőigazgatóság, Kolozsvár.
M O L -K -543-1944-18 203.
MÓL K -184-19 4 3 -B /4 -120 509 ÉS 136 993.
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delkezésre álló rövid, 5-6 esztendő alatt az erdőgazdaság minden területén, -  a gon
dok mellett -  különösen az erdei vasútépítés, a szolgálati lakásépítés és az 
emberekről való sokrétű gondoskodás terén elvégeztek, sok megvalósult örömteli 
fejlesztést valósítottak meg, és munkájuk eredményének joggal örülhettek.

Az igazgatási részleg működésével foglalkozó utóbbi fejezetrész pedig -  röviden 
összefoglalva -  azt az elképesztő sok munkát érzékeltette, amit az igazgatási részle
gekben dolgozó erdészeknek egyrészt az utódállamoktól örökölt, rendkívül zilált bir
tokviszonyok rendezése érdekében, másrészt a zsidóerdők átvétele és kezelése terén
-  kényszerítő körülmények és lelkiismereti gondok közepette -  el kellett végezniük. 
Ők azonban munkájuk eredményének nem örülhettek. Számukra feltehetően lelkiis
mereti problémát okozott a zsidóerdőkkel kapcsolatos feladatok elvégzése. A 
zsidóerdők átengedésre kötelezésének és átvételének feltétele azonban a birtoknak a 
községi elöljáróság feladataként előírt bejelentése volt. A községi elöljáróság még 
esetleg elmulaszthatta volna a bejelentést, de annak megtörténte, és a birtok nyilván
tartásba vétele után a folyamat már nem volt megállítható. így e tekintetben az 
elsődleges felelősség a községi elöljáróságé volt, az erdőigazgatóságok igazgatási 
részlegei ezzel kapcsolatban nem marasztalhatok el. Viszont az erdészeti igazgatás 
terén, általában a törvényes rend helyreállítása és megőrzése érdekében végzett na
gyon sokrétű, hatalmas munkáért -  az üzemi részleghez hasonlóan -  ők is feltétlen 
tiszteletet és megbecsülést érdemelnek.
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6. A történet utolsó szakasza

Befejezésként, és az egész történet ellentmondásos voltának teljessé tétele érdekében 
is, nézzük a vizsgált időszak utolsó két évének emberi sorsokról szóló történetét.

Az 1942. év közepén, amikor a Délvidékkel együtt mind a négy visszacsatolt or
szágrészen befejeződött az erdészeti igazgatási szervezet kiépítése, már mindenki 
nyugodt munkáséveket remélt. 1942 októberében azonban derült égből villámcsa
pásként hatott a nagybányai erdőigazgatóságnak a földmívelésügyi miniszterhez in
tézett, 1942. október 2-án kelt jelentése, mely szerint: „ Gárdonyi László miniszteri 
tanácsos, az erdőigazgatóság vezetője szeptember 29-én 15 órakor hivatalos tényke
dés közben elhunyt. ”J

59 éves volt. A legjobb egészségnek örvendett. 1941. május 29-ével a miniszter 
még Szatmár és Ugocsa vármegyék román megszállás alól felszabadult területére és 
Szatmárnémeti m. kir. thj. város területére vármegyei vadászati felügyelőnek nevez
te ki. 16 hónappal később pedig már közhírré kellett tennie, hogy „Az elhunyt Gár
donyi Nagy László miniszteri tanácsos, vármegyei vadászati felügyelő helyébe 
Mikola András nagybányai lakost bízta meg ”

Szatmár vármegye főispánjának Gárdonyi Nagy Lászlóra vonatkozó jellemzését 
az előzőkből már ismerjük. Ez alkalomból azonban indokolt azt állománykönyvi 
törzslapjának adatai alapján kiegészítenünk: 1883-ban Rimaszombaton született. 
Gimnáziumi tanulmányainak elvégzése után először a budapesti műegyetemre, majd 
a Selmecbányái bányászati és erdészeti főiskolára iratkozott be és ott 1905-ben zára
dékolt. Két gyermeke volt: Lily 1912-ben, László 1915-ben született. Törzslapja sze
rint szakképzettsége: erdőrendezés, felmérés volt. 1910-ben ennek megfelelően az 
apatini m. kir. erdőhivatalhoz osztották be erdőrendezőnek. 1914-ben pedig a kolozs
vári m. kir. erdőigazgatóság erdőrendezője lett. Itt érte a trianoni összeomlás. Nem 
lépett a román állam szolgálatába, mégis mint mérnök országos hírnévre tett szert, 
így 1928-ban Nagybánya város erdőhivatalának élére választották meg. Ott dolgo
zott a bécsi döntésig, amikor rövidesen azután a nagybányai m. kir. erdőigazgatóság 
főnöki teendőinek ellátásával bízták meg. Hallatlan energiával és odaadással dolgo
zott az erdőigazgatóság eredményes működéséért. Nagytudású, széles látókörű, eu
rópai műveltségű, öt élő nyelvet beszélő, kiváló erdőmérnök volt. Halála nagy 
veszeteségként hatott nemcsak a nagybányai és erdélyi, hanem az egész magyar er
désztársadalomra.

Gárdonyi Nagy László halála a következő évek történéseinek baljós 
előjeleként hatott. Ezért itt most rövid időre meg kell szakítanunk a történet fonalát, 
mert olyan időszakhoz érkeztünk, amikor a bennünket körülvevő világ történéseit 
már nem lehet figyelmen kívül hagyni. Azok ismerete nélkül az események ránk 
nehezedő hatása érthetetlenné válnék.

1939-ben, amikor Lengyelország német megszállására emlékeztünk, az akkori 
események megrendítően hatottak ránk, de az a hatás nem volt tartós, mert a történ-

MOL K-184-1942-A/1-97 230.

277



tek bennünket közvetlenül nem érintettek. 1941 végén a szovjet támadásnak álcázott 
kassai bombázás, valamint a Szovjetunió elleni, azt követő magyar hadüzenet, és az 
a tény, hogy 1942-ben már a Kárpátok erdélyi szakaszán is nagy erővel folyt az 
erődítési rendszer építése, már mindenkiben aggódást váltott ki. A 2. magyar hadse
regnek 1942 júliusában a voronyezsi fronton történt bevetése, majd szeptember 5-én 
Budapest első bombázása, ezt követően, 1943. január 12-én a 2. magyar hadseregnek 
Voronyezsnél elszenvedett vészterhes veresége, ezzel együtt a hadi helyzet 
fenyegetővé válása, már országszerte súlyos aggodalmat váltott ki.

Ezek után érthető, hogy az események akkortájt nyugtalanságot keltettek az 
idősebb, elsősorban a volt román állami erdőtisztek, erdészeti alkalmazottak, de az 
anyaországbeli idősebb erdőtisztek körében is. Jövendő életük biztonsága érdekében 
egyre többen a román megszállás ideje alatt kényszerből, a hűségeskü megtagadása 
miatti elbocsátásuk következtében szabadpályán töltött idejüknek, és a világháborús 
katonai szolgálat alatti hadiéveiknek a nyugdíjba való beszámítását kérték.

A nagyszámú kérelmezőre való tekintettel a szabadpályán, vagy szolgálaton kí
vül eltöltött idő elismerésének feltételeit és az ezzel kapcsolatos eljárást már 1941- 
ben, az 1200/1941.M.E.sz. rendelettel szabályozták. A rendelet 26.§-a szerint:

-  az olyan alkalmazott részére, aki a román megszállás alatt a magyarság érde
kében kifejtett munkásságával különös elismerésre méltó érdemeket szerzett, 
valamint

-  az olyan volt magyar, illetve volt román közszolgálati alkalmazott részére, akit 
román közszolgálati állásából magyarsága miatt elbocsátottak, és a magyarság 
érdekében különös elismerésre méltó érdemeket szerzett, annak a kinevezését 
megelőzően román megszállás alatt szabadpályán, illetve nem tényleges szol
gálatban töltött ideje az illetékes miniszter, és a miniszterelnök egyetértésével, 
s a pénzügyminiszter hozzájárulásával a nyugdíjba beszámítható,

-  a második bécsi döntést megelőzően nem a keleti és erdélyi országrészen sza
badpályán, vagy szolgálaton kívül töltött idejének a nyugdíjba való beszámí
tása annak is engedélyezhető, akinek a visszacsatolt területről a visszacsatolás 
előtt ki kellett jönnie, mert a magyarság érdekében kifejtett tevékenysége mi
att a román hatóságok ellene büntető ítéletet hoztak, vagy akit büntető eljárás 
megindításának veszélye fenyegetett.

Aki a szabadpályán, vagy szolgálaton kívül töltött idejét, valamint a magyarság 
érdekében kifejtett, elismerésre méltó tevékenységét, vagy fenyegetett helyzetét hi
teles elbocsátó irattal, és -  például -  az „Erdélyi Magyar Párt” igazolásával bizonyí
tani tudta, annak szabadpályán eltöltött éveinek a nyugdíjba való beszámítását 1942- 
ben még minden további nélkül engedélyezték. 1943-ban azonban a hiteles okmá
nyokkal felszerelt kérvényhez még a 900/194l.M.E.sz.rendeletben előírt 34 pontos, 
kitöltött „Személyi lap” beküldését is előírták, annak ellenére, hogy annak bemutatá
sa a kinevezésnek is feltétele volt.

Bíró Endre, volt magyar királyi erdőmémök esetében például, akit a bécsi döntés 
után, 1941 júliusában m. kir. erdőtanácsossá neveztek ki, és erdőigazgatójának a ké
relemhez csatolt kísérő levele szerint „Ha valaki egyáltalán megérdemli, hogy a ro
mán megszállás alatt töltött egész ideje a nyugdíjba beszámítható legyen, azt Bíró
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Endre nagyon megérdemli”, az erdészeti főosztály 1942. december 19-én benyújtott 
kérelmét 1943. március 18-án azzal küldte vissza, hogy „Töltse ki a Személyi lapot 
és az okmányokkal együtt küldje be.”2

Egy másik érdekes történet: Stefány Gyula nyug. m. kir. főerdőtanácsos ugyan
csak szolgálaton kívül töltött idejének a nyugdíjba való beszámítását kérte. Beadvá
nyának sajátos hangvételű szövegét idézzük: „Engem nem az románok bocsátottak el 
állásomból és nem ők helyeztek nyugalomba, hanem magyarságom miatt áthelyez
tek Jassiba a szolgálat érdekében. Magyarságommal azonban nem tudtam össze
egyeztetni, hogy a románoknak teljesítsek szolgálatot, ezért nem mentem el Jassiba, 
hanem én hagytam el őket, mint Szent Pál, és inkább én kértem a nyugdíjazásomat, 
így az én kérelmemre nyugdíjaztak 1937-ben. 1941. június 30-án, Erdély visszacsa
tolása után kineveztek m. kir. erdőtanácsosnak, így szolgálati táblám szerint 1937. 
október 20. és 1941. június 30. között román nyugdíjasnak tűntem. Ezért az Illet- 
ményhivatal kérésemet a nyugdíj megállapításakor nem vette figyelembe. Hosszú 
időbe telt, amíg az „ Erdélyi Magyar Párt” igazolta, hogy magyarságom miatt szen
vedtem kárt. Ezt a hiteles igazolást csak 1944. januárjában tudtam benyújtani.” Ezt 
elfogadták, és végleges nyugdíját szolgálaton kívüli éveinek beszámításával állapí
tották meg.3

Az 1914-1918. évi világháború tűzharcosai érdemeinek elismeréseként az 1942. 
évi XIV. törvénycikk intézményesítette:

- a törvény 37.§-a / l /  bekezdésében a tűzharcos közszolgálati alkalmazottak ré
szére a háborúban teljesített katonai és a tényleges közszolgálati éveiknek a 
nyugddíjba való együttes beszámítását,

- a 37.§ /5/ és 111 bekezdésében pedig a tűzharcos állami közszolgálati alkalma
zottakat is megillető hadipótlékot és annak összegét.

A világháborús tűzharcos éveknek a nyugdíjba való beszámítására vonatkozó, a 
HM igazolásával alátámasztott kérelmeket minden esetben jóváhagyták. Ez ügyben 
azonban furcsa esetek is adódtak:

Szőts Ernő főerdőmérnök például 1943 februárjában a román uralom alatt szabad
pályán eltöltött idejének, valamint világháborús hadiéveinek a nyugdíjba való beszá
mítását kérte. Szabadpályán eltöltött idejének beszámításához szintén a kitöltött 
„Személyi lap” beküldésére kötelezték, világháborús katonai idejének beszámítását 
azonban az igazolt okmányokkal együtt külön folyamodványban kellett kérnie. 1944 
januárjában ismét benyújtott kérvényében világháborús katonai szolgálatát azonban, 
mivel kovásznai illetőségű volt és az ottani erdőfelügyelőségi kirendeltségen teljesí
tett szolgálatot -  a HM igazolása helyett - ,  Kovászna község által kiállított bizonyít
vánnyal és a Magyar Tűzharcos Szövetség „Igazoló jegyzék”-ével akarta igazolni, 
amit természetesen nem fogadtak el. 4

A hadipótlék tekintetében a Károly csapatkereszt, illetve a Tűzkereszt viselésére vo
natkozójogosultságnak a HM által történt igazolása alapján a hivatkozott törvény 37.§-
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ának / l /  bekezdése alapján a máramarosszigeti erdőigazgatóság kerületében szolgála
tot teljesítő vitéz Rihay János erdőmérnök részére 1944 márciusában visszamenőleges 
hatállyal 1943. május 1-jétől havi 20 P, Zimay János főerdőtanácsos részére pedig, 
ugyancsak visszamenőleges hatállyal, 1942. augusztus 1-jétől havi 10 P hadipótlékot 
állapítottak meg.5

Közvetlenül a háborús helyzet alakulásával összefüggő, elsősorban a fiatal 
erdőmérnököket érintő jelenség volt akkoriban a katonai mozgósításra való felkészü
lés, majd a katonai behívások sűrűsödése, amely 1943-ban az erdőigazgatóságok 
működésében már egyre súlyosbodó problémákat okozott.

A mozgósításra való felkészülés jegyében a háború esetén is tovább működő pol
gári szerveknek, üzemeknek, erdőigazgatóságoknak háborús személyi szükségletük 
fedezéséről tervszerűen, előre kellett gondoskodniuk. A Honvédelmi Minisztérium 
évről évre, első alkalommal, az 1942/43. évre vonatkozó, bizalmas rendeletben, 
számszerűen meghatározta a polgári szervek, erdőigazgatóságok „ meghagyási kere
té t” vagyis azt, hogy mozgósítás esetére hány személy „ meghagyását ” igényelhe
tik. A „ meghagyás ” kifejezés a második világháború időszakának volt rövid életű 
nyelvi szüleménye. Tulajdonképpen mozgósítás esetén a katonai szolgálat alóli men
tesítés akkori formáját akarták vele kifejezni.

Az erre vonatkozó HM rendelet szerint minden polgári szervnek, 
erdőigazgatóságnak a háborús polgári beosztásra, vagyis „meghagyásra” vonatkozó
lag személyenként „meghagyási igénylő lapot” és „meghagyási keretigénylést” kel
lett összeállítaniuk, és május hó 20-áig az erdészeti főosztálynak megküldeniük. Az 
erdészeti főosztály az összesített javaslatot nyújtotta be a HM-nek.

A „meghagyási” vagyis a polgári szolgálatban meghagyandó személyekre vonat
kozó javaslatban az erdőigazgatóság alkalmazásában álló, következő személyeket le
hetett név szerint, az alábbi sorrendben figyelembevenni:

-  a katonai szolgálatra történő bevonulásra tekintetbe nem vehető férfiakat,
-  a nőket,
-  a hadkötelesek közül elsősorban a 49-60 év közöttieket, másodsorban a 42-48 

éves, és végső soron a 42 évesnél fiatalabb, 29 évesnél idősebb nem katonavi
selteket,

-  a katonai szolgálat teljesítésére kötelezhető, nem hadköteles nyugdíjasokat,
-  a népmozgalmi nyilvántartók útján név szerint, vagy a hadtestparancsnoksá

gok kiutalása alapján szám- és szakképzettség szerint kijelölt férfiakat,
-  azokat a hadköteles férfiakat, akik harctéri szolgálatuknak már eleget tettek,
-  csak legvégső esetben voltak javasolhatók „meghagyásra” a csak háborús be

osztásnál figyelembejövő azok a katonaviselt férfiak, akik a személyzet belső 
átcsoportosítása útján, vagy a szabad munkapiac teljes kihasználásával sem 
voltak pótolhatók nem hadköteles személyekkel.

A HM a meghagyási javaslatokra vonatkozó válaszát határozatban közölte az 
erdőigazgatóságokkal. Akiket „meghagytak”, azok névre szóló „meghagyási iga
zolványt” kaptak, amely három hónapra mentesítette az illető személyt a katonai
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szolgálat alól. Elutasították viszont azokra vonatkozó meghagyási javaslatot, akik 
nem rendelkeztek az előírt időtartamú harctéri szolgálattal. Egyeseket elutasítot
tak azért is, mert a „meghagyási keret” kimerült, vagy az illető a HM rendelet sze
rint nem volt meghagyásra javaslatba hozható, tehát nem felelt meg a HM rende
letben e tekintetben előírt feltételeknek. Az utóbbi alapon elutasítottak helyett pót
javaslatban, vagy „Felülvizsgálati lapon” kérni lehetett más nélkülözhetetlenek 
meghagyását.

Az alkalmazottakra vonatkozó meghagyási javaslaton kívül felmentési, illetve 
mentesítési kérelmet kellett a HM-hez benyújtani a szolgálat érdekében 
nélkülözhetelen gépjárművekre (személygépkocsikra és tehergépkocsikra) is. Az ez
zel kapcsolatos feltételeket és eljárási szabályokat a honvédelmi miniszter 
63.000/eln.l.omo. 1942.számú rendelete szabályozta:

-  Felmentést csak olyan gépjárművekre adtak, melyekre az országmozgósítás 
szempontjából fontosnak ítélt tevékenység ellátásához az üzemeltetőnek fel
tétlenül szüksége volt. A felmentés hatálya minden esetben egy évre szólt, 
minden év március 1-jétől a következő év február utolsó napjáig.

-  Olyan esetben azonban, amikor a HM megítélése szempontjából a gépjármű
re az üzemeltetőnek szüksége volt ugyan, de az a honvédség további szükség
letének kielégítése szempontjából nem volt nélkülözhető, akkor a felmentést 
fenntartással engedélyezték, vagyis ha a honvédségnek arra szüksége volt, azt 
bármikor igénybe vehették.

-  Mentesítést csak olyan gépjárműre adtak, amelynél a felmentésre vonatkozó 
feltételek csak korlátozott ideig érvényesültek, vagyis ha a gépkocsira az 
üzemeltetőnek nem az egész év folyamán, hanem csak időszakosan volt szük
sége. A mentesítés hatálya nem egy évre, hanem a honvédség mindenkori ér
dekeinek megfelelően rövidebb, de legalább 3 hónapra szólt.

Az erdészeti főosztálynak a gépjárművekre vonatkozó összesített előterjesztése 
alapján a HM határozatban közölte, mely rendszámú gépkocsikat menti fel, vagy 
mentesíti a honvédségi igénybevétel alól. A felmentett vagy mentesített személygép
kocsikat csak szigorúan szolgálati útra volt szabad igénybe venni, mert nem szolgá
lati útra történő igénybevétel esetén az engedélyt visszavonták.

1944 márciusában a besztercei erdőigazgatóságnak már a lovakra és a fogatokra 
is mentesítést kellett kérnie közvetlenül a kolozsvári hadtestparancsnokságtól, ne
hogy a katonaság azokat is igénybe vegye.

1943 közepén a HM a súlyosbodó hadihelyzet miatt már oly mértékben csökken
tette a meghagyási kereteket, és növelte a katonai behívásokat, hogy az 
erdőigazgatóságoknál üzemviteli problémák jelentkeztek. A bustyaházai 
erdőigazgatóságnál például már előzetesen behívott két másik erdőhivatalvezető 
után Riedl Gyula erdőmérnököt is behívták katonai szolgálatra. Riedl Gyula akkor 
a 18 000 kat.hold kiterjedésű Királymező felsői erdőhivatal vezetőjeként nagy men
nyiségű tűzifa- és szerfa-kitermelésnek volt felelős vezetője. Ekkor az FM az 
erdőigazgatóság jelentése alapján -  arra hivatkozva, hogy egyidejűleg három 
erdőhivatal vezetőjének behívása a fatermelés és faellátás terén súlyos zavarokat 
fog előidézni -  a HM-től Riedl Gyulának nem tényleges állományba helyezését kér
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te. Ennek alapján Riedl Gyulát -  az illetékes katonai parancsnokságon való jelent
kezése után -  a katonai szolgálat alól akkor még felmentették.6

Egy másik, ugyancsak 1943 közepén történt esetben a máramarosszigeti (rahói) 
erdőigazgatóság kerületéből már korábban behívott két vezető állású erdőmérnök 
után harmadiknak Kassai Jenő segéderdőmérnököt, a havasmezői fűrészüzem 
vezetőjét is behívták katonai szolgálatra. Ekkor az erdőigazgatóság Kassai Jenő pót
lása érdekében kénytelen volt Lipták Géza segéderdőmérnököt a máramarosszigeti 
fűrészüzemhez való áthelyezésére vonatkozó F.M rendelkezést figyelmen kívül 
hagyva, őt soron kívül Kassai helyébe a havasmezői fűrészüzembe rendelni, és az 
FM-től intézkedésének utólagos jóváhagyását kérni.7

1943 végén még súlyosabbá vált a helyzet. Batta Bertalan erdőmérnök 1943. áp
rilis végén szerelt le a katonaságtól. Amikor április 30-án Rahón, 
erdőigazgatóságánál szolgálattételre jelentkezett, a gyertyánligeti erdei vasút 
üzemvezetői teendőinek ellátásával és az ottani erdőhivataltól független vasúti 
üzemvezetőség megszervezésével bízták meg azzal, hogy majd a gyertyánligeti vas
út továbbépítési munkáit is neki kell vezetnie. Fél évvel később, 1943 végén azon
ban a Honvéd Térképészeti Intézet parancsnoksága őt ismét behívta rendkívüli fegy
vergyakorlatra. Ő akkor a máramarosszigeti (rahói) erdőigazgatóság kerületében már 
a negyedik behívott üzemvezető volt. Bobok György a tiszaközi fűrészüzem, Kassai 
Jenő a havasmezői fűrészüzem vezetője, és a havasmezői (leordinai) vasútüzem 
vezetője is katona volt. A havasmezői és a vasérvölgyi vasútüzemet egyedül vitéz 
Rihay János erdőmérnök vezette, holott ezek mindegyike külön-külön is embert pró
báló feladat volt.

Ekkor az erdőigazgatóság bejelentette, hogy a behívott négy erdőmérnök hiánya 
már áthidalhatatlan problémát okoz az erdőigazgatóság működésében. Erre az FM 
erdészeti főosztálya -  arra hivatkozva, hogy a gyertyánligeti vasútüzem, amelynek 
Batta Bertalan az üzemvezetője, fontos szerepet játszik a honvédség faellátása terén 
is, ezért ő nélkülözhetetlen -  a HM-től Batta Bertalannak nem tényleges állományba 
helyezését kérte. A HM a kérést -  a Térképészeti Intézetre háruló nagy fontosságú, 
országos jelentőségű, határidős munkákra hivatkozva -  elutasította. Az elutasítás ki
egészítéseként közölték, hogy Lipták Géza karpaszományos őrmestert -  ismerve a 
vele kapcsolatban Kassai Jenő behívásával előidézett problémát -  már méltányossá
gi okból nem hívták be a rahói erdőigazgatóságtól.8

A katonai behívásokkal kapcsolatban ennek az időszaknak még egy 
különlegességéről is érdemes megemlékezni. A behívás és a katonai szolgálat az 
erdőigazgatóságoknál jelentkező üzemviteli gondok mellett a behívott erdőtisztek 
számára anyagiakban is súlyos problémát okozott, mert a behívottak a katonai szol
gálat alatt polgári illetményben nem részesülhettek.

Zseltvay Aladár erdőmérnök például attól kezdve, hogy 1942. november 5-én a 
feketetiszai erdőhivataltól behívták katonának, és Kolozsvárott kellett katonai szol
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gálatot teljesítenie, az erdőigazgatóságtól fizetést nem kapott. Szolgálati lakást szá
mára a honvédség nem biztosított, ezért a lakás rendkívül magas bérleti díját és an
nak fűtését is neki kellett fizetnie. így csekély zászlósi fizetéséből nagyon nehezen 
tudott megélni. Ezért az FM erdészeti főosztályát kérte, hogy a törvényesen neki já 
ró 40 űm3 I. osztályú bükk tűzifajárandósága terhére 28 űm3-t a kolozsvári 
erdőkincstári faraktárnál utaljanak ki részére, hogy ezzel anyagi gondjait meg tudja 
oldani. Az erdészeti főosztály e beadvány alapján adta ki 100.309/1942.1/A sz. rende
letét, amely szerint a rendkívüli katonai szolgálatra bevonult erdőtisztek számára ter
mészetbeni járandóságukat ki kell adni, mivel az nem minősül illetménynek.í}

Egy másik, már 1944 januárjában előfordult esetben a katonai szolgálat ideje alatt 
a polgári illetmények kifizetésére vonatkozó tilalomra hivatkozva a Központi Illet- 
ményhivatal a Csíkszeredái erdőigazgatóságtól katonai szolgálatra bevonult Pechtol 
István és Festő Szabó László segéderdőmérnököknek még az 1943. évi karácsonyi 
segélyét is visszafizettette.10

Bizonyára sok hasonló esetről lehetne még beszámolni, de talán e néhány történet 
is jól érzékelteti az 1943 végére Kárpátalján, a többi visszacsatolt területen és orszá
gosan is kialakult helyzetet.

A katonai behívásokkal kapcsolatos téma lezárásaként érdemes felidézni ez ügyben 
az FM és a HM között lefolyt utolsó vitát, az ennek kapcsán felmerült adatok 
megőrzése érdekében is: Az erdészeti főosztály a már rendkívül súlyossá vált helyzet
re való tekintettel 1944 közepén teljes körű, minden erdőigazgatóságra kiterjedő felmé
rést végzett az erdészeti alkalmazottak katonai igénybevételére vonatkozóan.11 Ennek 
eredményeként megállapították, hogy 1944 közepén -  a HM alá rendelt munkaszolgá
latos törzseknél munkavezetőként dolgozó erdőmérnököket figyelmen kívül hagyva -  
országosan 78, a leginkább igénybevett kárpátaljai és erdélyi erdőigazgatóságoknál ös
szesen 40 erdőmémök, ez utóbbiak 273 (Kárpátalján 145, Erdélyben 128) főnyi összes 
erdőtiszti létszámának 14,7 %-a teljesített tényleges katonai szolgálatot. Emiatt egy 
erdőmémökre sok helyen két funkciót kellett bízni, erdőhivatal-vezetőnek egyúttal 
vasút-üzemvezetői feladatot is el kellett látnia. A szakemberek ezt a megterhelést nem 
bírják. Ezért az erdészeti főosztály -  a fatermelést és a faellátást veszélyeztető 
erdőmémökhiányra hivatkozva -  a miniszter útján 1944. május 25-én kelt levélben kér
te a HM-től, hogy a jövőben mellőzzék erdőmérnökök behívását, a nélkülözhetetlen 
erdőmérnököket pedig helyezzék nem tényleges állományba. (Sajnos a miniszteri át
iratban a kárpátaljai és erdélyi arányra nem hivatkoztak.)

A HM válaszában közölte, hogy a honvédség összesen 87 erdőmérnököt vesz 
igénybe, ebből azonban 33 fő a munkaszolgálatos törzseknél a fatermelést és faellá
tást szolgálja, így csupán 54 főt vesznek igénybe kizárólag katonai célokra. A Mér
nöki Kamara nyilvántartása szerint az országban összesen 808 erdőmérnök van, en
nélfogva a honvédség katonai célra az összes létszámnak csak 6,7 %-át veszi igény
be. Mivel egyetlen foglalkozási ág sincs, amely katonai szolgálatra ily csekély mér-
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tékben lenne igénybe véve, a behívott erdőmérnökök igénybevételétől nem tudnak 
eltekinteni.12

Ez a válasz csak október 8-án érkezett. így ezt csak „Irattárba” lehetett helyezni. 
Tehát ezt a szakaszt lezárva áttérhetünk e fejezet záró időszakának, az 1944. év tör
ténetének tárgyalására.

Kárpátalján az 1944. év az ungvári erdőigazgatóságnál igazgatóváltással 
kezdődött. Radó Gábor miniszteri tanácsos, erdőigazgató, aki 1941. április 16-án 
vette át Maróthy Emiltől az erdőigazgatóság vezetését, 1943. december 23-án, 56 
éves korában, saját kérésére, nyugdíjba ment. Majdnem három évig állt az 
erdőigazgatóság élén. Kiváló vezető volt. Sokat tett az erdőigazgatóság fejlesztésé
ért. O volt az egyetlen a három kárpátaljai erdőigazgató közül, aki -  erdőtiszti és 
erdőőri lakások, erdőhivatali épületek építésével -  meg tudta oldani a csehszlovák 
időkből örökölt, túlságosan nagy erdőgondnokságok kettéosztását és szakszemélyze
tének feltöltését. Utódjának rendezett állapotban adta át az erdőigazgatóságot 1944. 
január 1-jén. Emlékének tartozunk azzal, hogy élettörténetét, szakmai pályafutását 
röviden áttekintjük.

Radó Gábor 1887-ben Militicsen, Bács-Bodrog megyében született. Erdőmérnöki 
tanulmányait Selmecbányán végezte, oklevelét 1912-ben szerezte meg. 1912-től 
1914-ig a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál mint erdőmérnökjelölt teljesített szolgála
tot. A világháborúban 1914. augusztus 1-jétől 1918. november 16-ig, 5 hadiéven át 
teljesített katonai szolgálatot. Ezért Károly csapatkereszttel tüntették ki. 1920-ban 
már m. kir. erdőmérnökként a diósgyőri erdőgazdasághoz került, és 1928-ban a 
diósgyőri m. kir. erdőhivatal vezetésével bízták meg. 1932-ben a debreceni 
erdőfelügyelőség vezetőjévé, 1939-ben a debreceni erdőigazgatóság főnökévé ne
vezték ki. Innen került 1941-ben az ungvári erdőigazgatóság élére, főerdőtanácsosi 
minőségben.13

Rendkívül művelt, több nyelvet beszélő, kiváló szakember volt. 1943 májusában 
a Nemzetközi Erdészeti Központ Fafelhasználási Bizottságának Strezában tartott 
ülésén ő képviselte Magyarországot. Erről az ülésről részletes jelentésben számolt 
be. Többek között felhívta a figyelmet a darmstadti műszaki főiskola cellulózvegyé
szeti tanárának kutatási eredményére, mely szerint a nyárfák fája cellulózipari szem
pontból a lucfenyőével teljesen egyenértékű. Ennek alapján rámutatott a nyárfának a 
magyar erdőgazdaság, és főleg a magyar Alföld mező- és erdőgazdasága, de a nem
zetgazdaság szempontjából is nagy jelentőségére és jövőjére. Sajnos a későbbi erdé
szeti krónikák nem emlékeztek meg róla. Ezért nem tudjuk, mikor halt meg és hol 
van eltemetve, pedig megérdemelné, hogy emlékét a szakma ébren tartsa.14

Utóda Rochlitz Béla főerdőtanácsos lett. Ő 1889. szeptember 5-én 
Fenyvesvölgyön, Ung megyében született. Erdőmérnöki tanulmányait Selmecbá
nyán végezte, s oklevelét 1914 novemberében szerezte meg. 1912 decemberétől a 
bustyaházai m. kir. erdőhivatalnál mint díjtalan erdőmérnök-gyakornok, majd 1918
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júliusától segéderdőmérnökként a besztercebányai m. kir. erdőigazgatóságnál teljesí
tett szolgálatot. A csehszlovák megszállás után az állami szolgálatból elbocsátották. 
Ekkor a ghimesi (Nyitra vm.) gróf Festetich hitbizományi uradalom szolgálatába állt, 
és ott több mint 10 éven át dolgozott. A csehszlovák hatóságok állandó zaklatása mi
att 1933-ban kénytelen volt az anyaországba költözni, és itt a Festetich hercegi hitbi- 
zomány keszthelyi erdőgazdaságának vezetését vette át. Ebből a szolgálatából 1943. 
április 1-jével saját kérelmére felmentették, és hercegi uradalmi erdőtanácsosként 
nyugdíjazták. 1943. június 30-án m. kir. főerdőtanácsossá nevezték ki, és egyidejű
leg az ungvári erdőigazgatósághoz osztották be szolgálattételre. 1944. január 1-jén 
vette át az érdőigazgatóság főnöki tisztét Radó Gábortól. 15

Az ungvári igazgatócserét követő hónapokban a helyzet vészjóslóan tovább 
romlott. 1944. március 19-én a németek megszállták hazánkat. Leválttatták a szabadu
lás útját kereső Kállay-kormányt, és az őket kiszolgáló Sztójai Dömét, volt németor
szági magyar követet, neveztették ki miniszterelnöknek. Ezt követően országszerte, de 
különösen a visszacsatolt országrészeken nagymértékben nőtt a katonai behívások szá
ma. Áprilisban a máramarosszigeti erdőigazgatságnak már 11 erdőmémöke teljesített 
katonai szolgálatot, az előzőkben említetteken kívül már Palotay István főerdőmérnök 
erdőrendező, Reisz Ferenc és Bubb Gyula erdőhivatal-vezető erdőmémökök és Dobó 
Jenő gyertyánligeti vasútüzem-vezető erdőmérnök is katona volt.16

A helyzet ijesztő romlását legjobban az erdészeti főosztály két, Valamennyi 
erdőigazgatóságnak kiadott rendelete jelzi: Április 17-én körrendeletben utasították 
az erdőigazgatóságokat, hogy a helybeli közigazgatási hatóságokkal együttműködve 
esetleges kibombázásuk esetére legsürgősebben biztosítsanak az igazgatóság, az 
erdőfelügyelőségek és erdőhivatalok számára szükségelhelyezési lehetőséget. A júni
us 13-án, HM rendelet alapján kiadott körrendeletben pedig az erdőigazgatóságokat 
már fedett árokrendszerű óvóhelyek előkészítésére utasították.17

Ilyen körülmények között, 1944. június végén a második igazgatócserére is sor 
került, Marosvásárhelyen. Az erdélyi igazgatási szervezetben elsőként kinevezett 
erdőigazgatót, Kovács Jenő főerdőtanácsost Szy Dénes, kaposvári erdőigazgató pót
lásaként áthelyezték Kaposvárra, mert Szy Dénesre az erdészeti főosztályon volt 
szükség. Kovács Jenő utódjául vitéz Borsay Ferenc erdőtanácsost Budapestről, az er
dészeti főosztályról helyezték át Marosvásárhelyre erdőigazgatónak.

Borsay Ferenc 1898-ban a Pozsony megyei Nagyborsán született. Erdőmémöki 
oklevelét 1923-ban Sopronban szerezte meg. (Eredeti neve Zvácsek Ferenc volt, 
valószínűleg az 1930-as években magyarosított.) Pályafutását napidíjas 
erdőmérnökként a gödöllői és a miskolci erdőigazgatóságnál kezdte. 1929-ben a 
parasznyai, 1937-ben a szentléleki, majd 1938-ban a visegrádi erdőhivatal vezetésé
vel bízták. 1941-ben már erdőtanácsosi rangban az FM erdészeti főosztályára helyez
ték át, onnan került 1944 júniusában Marosvásárhelyre erdőigazgatónak. Az 
erdőigazgatóság kiürítése után a Faforgalmi Központba, majd 1947-ben a
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MÁLLERD-hoz, s onnan az Országos Erdészeti Főigazgatósághoz került. Mi már a 
főigazgatóság erdőgazdasági főosztályán találkoztunk vele. Azt hiszem, senki nem 
tudta róla, hogy Marosvásárhelyen erdőigazgató volt, de mindenki tisztelte és szeret
te. Nagyszerű erdőművelő volt. Az 1950-es években döntő szerepe volt a csemeteter
melés fejlesztésében. Emellett nagy vadász volt. Híresek voltak a minden tavasszal 
megrendezett szalonkázásai Visegrád környékén, leggyakrabban a Lepence-patak 
völgyében és Pilisszentkeresztnél.

Meglepő módon, a helyzet folyamatos romlása ellenére az 1942. év végén ok
levelet szerzett fiatal erdőmérnökök közül 1943 második felében 7, az 1943. év vé
gén és 1944 elején oklevelet szerzettek közül pedig 1944 közepéig további 21 újdon
sült fiatal segéderdőmérnök jelentkezett szolgálattételre a legveszélyeztetettebb kár
pátaljai és erdélyi erdőigazgatóságoknál.

Ezek mi voltunk. Fiatalok és derűsek. Hallottuk ugyan a híreket, de azokat va
lahogy nem vettük komolyan. Ránk nézve azokat nem tartottuk veszélyesnek. 
Örültünk, hogy mehetünk Kárpátaljára, vagy Erdélybe, és ott, a hegyek között, 
gyönyörű fenyvesekben, bükkösökben dolgozhatunk. A nyomasztó helyzet és az 
általános rossz hangulat ellenére még az utolsó hónapokban is reménységgel te
li tenniakarással a végeken akartuk kezdeni életpályánkat. Jelentkeztünk szolgá
lattételre, és tettük a dolgunkat, amit ránk bíztak. A sok, katonai szolgálatra be
hívott idősebb, tapasztalt erdőmérnököt pótolni nem tudtuk, de a hiányt mégis 
enyhítettük.

Augusztus végén -  ismét Kárpátalján -  a harmadik igazgatóváltás is bekövetke
zett. Partos Gyula főerdőtanácsost, a bustyaházai erdőigazgatóság főnökét áthelyez
ték Budapestre, a Faforgalmi Központba. Utóda Sallak János főerdőtanácsos lett, 
akit 1941. november 20-án Szatmárnémetiből, ahol az erdőfelügyelőség vezetője 
volt, helyeztek át Bustyaházára.

Partos Gyula bácsiról szintén meg kell emlékeznünk, mert jól ismertük, és róla a 
mai erdésznemzedék is tudja, hogy ő nagy eleink egyike volt. 1889-ben Jerszegen, 
Temes vármegyében született. Középiskoláit már Nagykőrösön fejezte be. 1907-ben 
iratkozott be a Selmecbányái akadémia erdőmérnöki fakultására. Oklevelét a 
zsarnócai m. kir. erdőhivatalnál erdőrendezési gyakorlati idejének letöltése után, 
1911-ben szerezte meg. 1913-ban Nagybocskóra került, ott a faraktárt vezette. 1915- 
ben havasmezői erdőgondnok, 1920-ban a tiszabogdányi erdőhivatal vezetője, 1921- 
ben terebesfejérpataki erdőgondnok, 1924 és 1926 között kőrösmezői székhellyel 
felügyeleti tiszt, 1926-ban a Taracvölgyi Erdei Vasút üzemvezetője lett. 1934-ben az 
erdőigazgatóság központjába helyezték építésvezetőnek. Kárpátalja felszabadulása 
után m. kir. erdőtanácsossá nevezték ki, majd Blickhardt József Budapestre történt 
áthelyezése után a bustyaházai erdőigazgatóság vezetője lett. Működése alatt az 
erdőigazgatóság kerületében sok fejlesztés valósult meg: erdészházak, erdőtiszti la
kóépületek, utak, erdei vasutak épültek. Sajnos a csehektől örökölt bruszturai, 
szinevéri és a dolha-ravaszmezői nagy erdőgondnokságok kettéosztását nem sikerült 
megoldania. 1944-ben a Faforgalmi Központba, 1945 nyarán a pécsi 
erdőigazgatósághoz helyezték, 1948-ban a MÁLLERD központjába került, majd 
1953-ban az Erdészeti Tudományos Intézet osztályvezetője, 1957-től kezdve az inté
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zet igazgatója lett, s onnan ment 1959-ben nyugdíjba. Széleskörű irodalmi tevékeny
séget folytatott. Termékeny, eredményes munkásélete volt. 83 éves korában, 1972 
decemberében halt meg. Béke legyen vele!18

E három igazgatócsere valóságos indokát -  a marosvásárhelyi eset kivételével -  
sajnos teljes homály fedi. Ezekkel kapcsolatban sokféle gondolat merül fel az ember 
fejében. Esszém, elfogadható magyarázatot azonban nem lehet találni. Az esetleges 
indokok boncolgatása helyett célszerűbb folytatnunk az 1944. év történetét.

Augusztus második felében a helyzet már kezdett fenyegetővé válni. Kár
pátalján megkezdődtek, majd szeptembertől kezdve egyre gyakoribbá váltak a 
partizántámadások. Sok helyre betörtek, mindent kiraboltak. A turjapolenai 
erdőhivatal vezetőjét, Fürst Elemér erdőmérnököt halálosan megfenyegették, 
ezért kénytelen volt Perecsenybe leköltözni. A turjavölgyi erdei vasútüzem moz
donyát Turjapolenán felrobbantották, emiatt onnan a faanyagszállítás leállt. A 
szeptember folyamán végrehajtott szovjet légitámadás az Ungvár-Uzsok-i vasút
vonalat tönkrebombázta úgy, hogy az Ung völgyében a vasúti közlekedés leállt. 
Malomrét, Fenyvesvölgy, Nagyberezna, Perecseny nap mint nap bombatámadást 
kapott. Az oroszok a Dukla-i és az Uzsok-i hágót erősen támadták. Az ungvári 
erdőigazgatóság ekkor már kénytelen volt a felső részeken lakó erdészcsaládokat 
tehergépkocsijaival az anyaországba költöztetni.19 Kolozsvár már június közepén 
szőnyegbombázást kapott. Augusztus 27-én Ungvári is bombatámadás érte, és két 
erdőtiszti lakóház is megsérült.20

Szeptember 8-án pedig -  a következő, idecsatolt irat szerint -  a honvédelmi mi
niszter -  a hadihelyzet alakulása és a honvédség nagyobb arányú mozgósítása követ
keztében -  a jóváhagyott „meghagyásokat” hatálytalanította, és bejelentette, hogy a 
meghagyásukban hatálytalanított személyek bármikor behívhatok. Ezek az esemé
nyek már-már a történet befejezését jelezték.21

Ennek előjeleként a máramarosszigeti erdőigazgatóság augusztus 2-án jelentette 
a minisztériumnak, hogy az Északkeleti Hadműveleti Terület Kormánybiztosának 
közlése szerint a Honvéd Vezérkar Főnöke július 28-án kelt rendeletével Kárpátalja 
határszéli területeinek kiürítését (elnéptelenítését) rendelte el. A rendelet szerint a ki
ürítés a határ és a Csontos, Lyuta, Alsókalocsa, Királymező, Kőrösmező, 
Tiszabogdány és Havasköz vonal között fekvő területen, később kiadandó intézkedés 
alapján történik.22

Szeptember 27-én aztán a Vörös Hadsereg elérte a Tatár-hágót, és belépett Kár
pátalja területére. Ezt követően Katapán Ottó, máramarosszigeti erdőigazgató, ok
tóber 3-án jelentette a minisztériumnak, hogy az illetékes katonai hatóságok 
Kőrösmező egész határának, s emiatt a feketetiszai és a kevelei erdőhivatalok, to
vábbá a havasmezői és a vaséri erdőhivatalok teljes elnéptelenítéssel járó kiüríté
sét rendelték el.

18 Erdészettröténeti közlem ények XVII. száma, 131-136. oldal.
K ollwentz Ödön (akkor perecsenyi vasút-üzem vezető) visszaem lékezése. Kézirat a szerző birtokában.
MÓL K -184-1944-A /4-240 010. és MÓL K -184-1944-A /4-242 151.
MÓL K - l8 4 -1944-A /1-242 474.
MÓL K - l8 4 -1944-A /1-241 542.
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Tárgy- Meghagyások ri.32Í60»6 aagszüö 
:xr. földiáivá lésügyi M in iszter. tatása'.

242,474/1944.
--------- -—-----------szám.

I /A -l. Szigorúan bizalmas !
E lő a d ó-sloadónak !

A m.kir.honvédelmi m in iszter ur folyó évi szeptember 
hó 8 . -án k a it 1 .818/0m.biz.l.omo-1944.szánni átiratában közölte,hogy 

a honvédség nagyobb arányú mozgóéitása és a haidhalyzet alakulása 

következtében & polgári foglalkozásban meghagyott szamólysk agy ré

szét a honvédség részéra igénybe rasz í.

Jnnekfolytári .azonnali h a t á l l y a l  m e g s z ü n t e t i ,  a 42 évse 

/19o2.évben s z ü le t e t t /  és ennél fia ta lab b  II.értékű  munkahelyan 

meghagyott t isz tá k  és t i s z t i  v izsgát t e t t  k a r p a s z o m á n y o s o k  p o l g á r i  

foglalkozásában maghagyását.

K ivétel kópaznak azok a meghagyott személyek, akik harc 

té r i  sz o lg á la ti lappal rendelkeznek.

Az alőbbiak szer in t a meghagyásukat h a tá ly ta la n íto tt  

egyének az állománytestparancsnokság részéről azonnal bahivhatók, 
annekfolytán a m agjalölt személyek meghagyási igazolványai a polgári 
szerv vezetője részéről.azonnal bevonandók Az a csoportba tartozó 

személyek tehát bahivásuk asetén munkahelyükön v issza  nem tarthatók 
és visszatartásuk iránt e lő te r je sz té s  sem a m.kir honvédelmi minisz

ter ur’noz, sem pedig hozzám nem tehető.

jjzzal kapcsolatban elrendelem, hogy a továbbra is  mag

hagyott agyénak maghagyási igazolványai az érdekelteknek haladékta

lanul kózba3ittassenak k i,  azzal a fa lh iv á sa a l, hogy azt -  az asat- 

legas ellen őrzés végett -  állandóan tartsák maguknál.
ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

V a l a m e n n y i

.r.ardőigazgatóság,valam int a göd öllő i m .kir,állam i és koronauradalmi ardő- 
igatóaág; főnökének, a m .kir.alerdész-ezakiskolák  igazgatóinak és a soproni 

a .k ir .e r d é sz e ti kutató in téze t vezetőjének.
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&m iú r .honvédelme m iniszter v.r f  elkérése alapján egy-
- 1 ; közlöm Óimmal, hogy a polgári ezsrtak  vezetői -részéről a 

-i «í ■' "oglalkozásban meghagyott agyének namtónyleg es  állományba he- 
• y-Víj-irsa .iránt, a hadműveleti. terü leten  tartózkodó katonai állomány- 

:í;u-,í,parancsnokságok samni körülmény-ík kösö tt sem kereshetők meg. F el- 

i-év,lesül indokolt k iv é te le s  esatbsá az ily en  irányú kérelmek tárcámon 

karesztü l terjeszth etők  csak elő

Felhívom Címeit, hogy Í'öntlísk jgyében -  a magánardőgazda- 
ság.'i. vonalon i s  -  megfelelően intézkedjék s a rsnda.letamben fo g la l
takról az a lárendelt h ivatalokat és üzemeket haladéktalanul érvsoit a 

A tárcám fő fe lü g y e le te  a lá  tartozó hadi- és e lők észü let
re k ö te lezett üzemeket /v á lla la to k a t /  egyid ejű leg  ér tesíte ttem .

Budapest,1944.évi szeptember hó 13 .-án .

A m in iszter rendeletéből:

, 'f ú ^ r f h
MRSiJkWJS LÍVELTAF) • V  " "  '

Htmin*
m in iszter i osztályfőnök.

Egy héttel később pedig már a történet befejező fázisaként az egész 
erdőigazgatóság kiürítése is bekövetkezett.23 Ennek, vagyis 1944 októbere utolsó, 
nagyon nehéz napjainak leírását adja Katapán Ottónak 1944. október 15-én kelt, 
ugyancsak a minisztériumnak írt, következő beszámolója:

„A keleti hadműveleti terület kormánybiztosa október 1-én Máramaros vármegye 
főispánja útján Máramarossziget megyei város, valamint a vármegye teljes kiürítését 
rendelte el azzal, hogy’ a hatóságoknak, s a lakosságnak legkésőbb október 12-én 
reggel a várost el kell hagynia. Ezt a rendelkezést a kormánybiztos a Debrecen kör
nyéki hadi sikerek nyomán október 13-án oda módosította, hogy a kiürítést 15-éig 
kell lebonyolítani úgy, hogy> akkorra már csak azok a hivatalvezetők maradhatnak 
vissza, akikre a különféle hivatalos intézkedések során még szükség lesz.

A máramarosszigeti erdőigazgatóság személyi kiürítése, nők és gyermekek foko
zatos elszállításával már folyamatban volt és a 13-án vett rendelet nyomán az 
erdőigazgató megszervezte az egész vármegyére, valamint a máramarosszigeti köz- 
igazgatási kirendeltség területére is kiterjedő egyes szemeinek október 15-éig való 
kiürítését azzal, hogy a kincstári személygépkocsik visszatartásával ő, négy közpon
ti tisztviselő, a házipénztáros és a mellérendelt számvevőség egy tagja maradnak 
utolsóknak, és a főispán úrral együtt 15-én délelőtt hagyják el a várost. Erre azért 
volt szükség, hogy valamennyi külső hivatal és üzem a kiürítés során

23 MÓL K-184-1944-A/1-243 315.
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Máramarosszigetre érkezve az utolsó munkákról is összeállítható bérjegyzékeket le
adhassák és a béreket a munkásoknak még kifizethessék.

Minden rendben megtörtént, azonban amikor fent nevezettek október 15-én a 
délelőtti órákban elindultak, a honvédségi szervek a személygépkocsikat még a város 
határán belül igénybe vették, annak dacára, hogy az erdőigazgató kifejezetten han
goztatta, hogy azokon a ládákba csomagolt könyveknek, iratoknak a visszahagyása 
a kincstárnak igen tetemes kárt fog  okozni. Az eljáró honvédségi közeg kijelentette, 
hogy mindez nem rá tartozik, polgári szervek kiürítésének megszervezése a polgári 
hatóságok feladata, a kocsikra neki szüksége van. ”24

A történet szerint Katapán Ottó, miután munkatársairól, azok családjáról, minden 
rábízottról gondoskodott, a nehéz helyzetben saját biztonságát is veszélyeztetve, nem 
hagyta el állomáshelyét, hanem utolsónak maradt, s ezzel példát mutatott. Illendő, 
hogy -  mielőtt a történetet folytatnánk -  Blickhardt Józsefhez, Radó Gáborhoz és 
Partos Gyulához hasonlóan -  róla is tisztességgel megemlékezzünk.

Katapán Ottó 1892. február 23-án Jolsván, Gömör megyében született. 
Erdőmémöki tanulmányait a világháború kitörése előtt befejezte, és 1914. július 28- 
án bevonult katonának. A háborút 1918. július 18-áig hősiesen végigharcolta. Vasko- 
ronarenddel, katonai érdemkereszttel, katonai érdeméremmel és Károly csapatke
reszttel tüntették ki. Erdőmérnöki oklevelét 1918. július 31-én kapta meg. Polgári 
szolgálatát a miskolci m. kir. erdőigazgatóságnál 1918. október 28-án kezdte, s ott 
dolgozott mint m. kir. erdőmérnök 1923. április 24-ig. Akkor a lillafüredi 
erdőgondnokság vezetője lett. Onnan 1928-ban Isaszegre helyezték át, és m. kir. 
főerdőmérnökké nevezték ki. 1932-ben a gödöllői erdőigazgatósághoz került. 1937- 
ben erdőtanácsossá nevezték ki, és áthelyezték a miskolci erdőigazgatósághoz 
erdőgazdasági felügyeleti tisztnek. Ebből a beosztásából került 1940. október 21-én 
Rahóra, ahol az erdőigazgatóság főnöki teendőinek ellátásával bízták meg. 1942. jú
lius 1-jén főerdőtanácsossá, 1944. július 7-én miniszteri tanácsossá nevezték ki.25

Nagytudású, kitűnő szervező készségű, nagyszerű igazgató volt. Öt évi működé
se alatt az erdőigazgatóság kerületében sokirányú, sokrétű fejlesztést kezdeménye
zett és valósított meg. Többek között az ő érdeme és szervezőkészségének eredmé
nye, hogy az erdőigazgatóság székhelyének és személyzetének Rahóról 
Máramarosszigetre való áthelyezését meg tudták oldani. Ezenkívül az ő irányításával 
nagy mértékű fejlesztés valósult meg az erdőigazgatóság feltáróhálózatában, az 
erdőhivatalok telefonhálózattal való összekötésében. Az ő erőskezű, tudatos vezeté
sének volt köszönhető a rahói alerdész szakiskola felépítése, és sok egyéb fejlesztés 
is. Egyedül a csehektől örökölt gyertyánligeti, tiszabogdányi és fehértiszai túl nagy 
erdőgondnokságok kettéosztását nem tudta, vagy talán nem is akarta megoldani, 
mert annak nem tulajdonított különös jelentőséget. Sajnos erdészeti krónikáink -  
Radó Gáborhoz hasonlóan -  róla sem emlékeznek meg. Ezért nem tudjuk, meddig 
élt, mikor halt meg, és hol van eltemetve. Pedig ő igazán megérdemelné, hogy a ma
gyar erdésztársadalom ne feledkezzék meg róla.

24 MÓL K -184-1944-B /1-243 982.
A llom ánykönyvi törzslapjának adatai. Állam i Erdészeti Szolgálat archív irattárában.
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Történetünkre visszatérve, a visszacsatolt területek valamennyi erdőigazgatóságának 
története minden valószínűség szerint -  némi időeltolódással, és talán katonai agresszió 
nélkül -  ugyanúgy kiürítéssel és meneküléssel végződött, mint a máramarosszigeti 
erdőigazgatóságé.

Az ungvári erdőigazgatóságnak egy héttel később, 1944. október 22-én, az erdé
lyi erdőigazgatóságoknak viszont jóval korábban kellett menekülniük, hiszen au
gusztus 23-a után, amikor a románok megnyitották határaikat a szovjet csapatok 
előtt, Erdélyben felgyorsultak az események. Ezért a Székelyföldet már szeptember 
első hetében ki kellett üríteni. Még ilyen körülmények között is voltak elszánt, vál
lalkozó fiatalok: Auróri Sándor és Kőrös Gyula segéderdőmérnökök július 19-én sze
rezték meg oklevelüket, Auróri Csíkszeredára, Kőrös Bustyaházára kapott beosztást, 
és mindketten szeptember 12-én jelentkeztek szolgálattételre. Auróri azonban Csík
szeredára már nem tudott bemenni, mert a várost szeptember 5-én kiürítették, ezért 
Nagybányán jelentkezett.26 A marosvásárhelyi erdőigazgatóságnak szintén szeptem
ber elején kellett menekülnie. A besztercei erdőigazgatóság -  az FM 1944. október 
12-i hivatalos közlése szerint -  a hadműveletek következtében székhelyét átmeneti
leg Esztergomba helyezte át.27 Délvidéken, a szegedi erdőigazgatóság kerületébe tar
tozó országrészek és Szeged város kiürítését október 8-án délelőtt rendelték el, s az 
erdőigazgatóság székhelyét Szekszárdra helyezték át.28

A délvidéki területen az újvidéki erdőgazdasági felügyeleti tiszti körzet mégis 
már 1944 februárjában megszűnt, mert annak vezetőjét, Berzenkovits Antal 
főerdőtanácsost áthelyezték Budapestre, a minisztérium erdészeti főosztályára. Mun
katársait pedig már korábban más beosztásokba helyezték. A négy bácskai 
erdőhivatal mindegyike azonban még október elején is működött.

A máramarosi és a többi erdőigazgatóság kiürítésének előzőkben tárgyalt történe
te levéltári adatok alapján csak a kiürítés szervezési és időrendi vonatkozásait ismer
tette, emberi vonatkozásaival nem foglalkozott. A következőkben ennek az igazgató
ságok személyzetére gyakorolt hatását, emberi vonatkozásait gondoljuk végig, 
azért is, mert ez a fejezet elsősorban az emberről, emberi sorsokról szól.

A kiürítésnek más hatása volt azokra, akik az anyaországból kerültek a visszacsa
tolt területekre, és anyaországbeli otthonaikba kellett visszatérniük. Másként érintet
te azokat, akik a felszabadulás előtt is a visszacsatolt területen éltek, de az idegen 
uralom jármát nem akarták ismét felvenni, hanem az anyaországban szerettek volna 
új otthont alapítani. Ismét más hatása és következménye volt azokra, akik a felszaba
dulás előtt ugyancsak a visszacsatolt területen éltek és ott is akartak maradni.

Bennünket, akik hazulról jöttünk, és Kárpátalja, illetve Erdély álmaink szigete volt, 
a kiürítési parancs először csak reményeink elvesztését jelentette és mély keserűséggel 
töltött el. Azután ráébredtünk arra, hogy innen távoznunk kell, és valahogyan haza kell 
jutnunk. Igen ám, de vasúti közlekedés már nem volt, az igazgatóság központjáig lovas 
kocsival el tudunk jutni, de hogyan tovább? Vajon van-e az igazgatóságnak még teher-

MOL K -l84 -1944-A/1-242 732.
MÓL K -l84- 1944-A/1-243 370.
MÓL K -l84-1944-A/1-43 429.
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autója, amivel továbbmehetünk, vagy lovasszekérrel kell a hátralevő 150-200 km-t 
megtennünk, hogy hazajuthassunk? Voltak, akik felfértek a teherautókra, de voltak, 
akiknek bizony lovasszekérrel kellett elvergődniük Miskolcig vagy Debrecenig, hogy 
onnan megint több napos kínlódással tehervonatokon hazajuthassanak.

Azokat, akik kezdettől fogva a visszacsatolt területen éltek, a kiürítés minden bizon
nyal még jobban megviselte, mint minket. Ők a visszacsatolás után, mihelyt lehetett, a 
magyar nyugdíjrendszerbe való bekapcsolásukat, a megszállás alatt szabadpályán vagy 
szolgálaton kívül eltöltött idejüknek és világháborús hadiéveiknek a nyugdíjba való be
számítását kérték, és elhatározták, hogy hátralevő éveiket magyar fennhatóság alatt 
akarják eltölteni. Arra azonban nem számítottak, hogy ezért majd helyváltoztatásra 
kényszerülnek, s el kell hagyniuk régi otthonukat. Az anyaországból származók több
sége a fenyegetővé vált hadihelyzet hatására családját és ingóságait még idejében vas
úton hazaszállíttatta. Ok azonban erre nem gondoltak, ezért a kiürítés hírére első reak
ciójuk bizonyára az volt, hogy most mi lesz? Ez a probléma kisebb gondot jelentett 
azok számára, akiknek az anyaországban rokonuk vagy jó ismerősük volt, akire az át
meneti otthon biztosítása terén számíthattak. Viszont ijesztő volt a helyzet azok számá
ra, akiknek az anyaországban semmi bázisuk nem volt, így elképzelésük sem lehetett 
arról, hogy hova mehetnek. Ok minden valószínűség szerint teljes bizonytalanságban 
indultak útnak az anyaországbeliekkel együtt, abban a reményben, hogy problémájuk 
megoldásában az FM erdészeti főosztálya talán majd segítségükre lesz.

A harmadik csoportot, akik szintén kezdettől fogva a visszacsatolt területen éltek 
és ott is akartak maradni, azokat a kiürítési parancs bizonyára egyáltalán nem zavar
ta. Ők abban a hitben éltek, hogy mivel a helyi lakossággal jó viszonyban voltak, az 
ottani közösség részét alkották, ezért a kiürítés utáni helyzetben is nyugodtan a he
lyükön maradhatnak és dolgozhatnak tovább. Nem számoltak azonban a kiürítés után 
bekövetkezett eseményekkel, amikor egész Kárpátalját ellepték a Szics-gárdisták, 
akik az orosz csapatok bevonulásáig naponta kivégeztek egy-egy visszamaradt ma
gyart. A megszálló orosz csapatok pedig a helyi közigazgatás által kiadatott magyar, 
német és ruszin nyelvű falragaszos hirdetmények útján felszólították a magyar és né
met nemzetiségű férfiakat, hogy november 15-én jelentkezzenek a községházán vagy 
a polgármesteri hivatalnál. Voltak, akik a felhívást gyanúsnak tartották és ruszinnak 
vallották magukat. Sok jóhiszemű magyar férfi azonban eleget tett a felhívásnak. Az 
oroszok azonban a gyülekezőhelyen közrefogták, teherautókra rakták és elhurcolták 
őket. Sokat közülük soha többé nem látta a családja. Számukra a kiürítés ezzel a tra
gikus következménnyel járt. Emléküket Bustyaházán egy kis római katolikus kápol
na falán elhelyezett emléktábla őrzi.

Ezzel a visszacsatolt területek története végetért.A végső befejezést tulajdonkép
pen az az Országos Levéltárban őrzött sok-sok, kézzel írott levelezőlap és levél jel
zi, amelyen a menekült erdészeti alkalmazottak, erdőtisztek, üzemi tisztek, erdőőrök 
tisztelettel jelentik az erdészeti főosztálynak, hogy a hadműveletek és a kiürítés mi
att szolgálati helyüket elhagyni kényszerültek, Monostorapátiban, Egerben, Sopron
ban stb. telepedtek le, s kérik új beosztásukat.

Ezek után a történetet a két legnagyobb és legjelentősebb visszacsatolt terület, Kár
pátalja és Erdély 1944 október végi erdőtiszti állományának e kötet végéhez csatolt
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Melléklet II/ ó.sz.táblájával zárjuk. Aki ezeket a táblákat végigböngészi, még élő 
ismerősökkel és -  sajnos sokkal több -  ismerős arc emlékével találkozhat, mert ezek a 
táblák személy szerint mindazoknak az erdőmérnököknek emlékét őrzik, akik a kárpát
aljai és erdélyi erdőigazgatóságok kerületében az utolsó, nehéz napokban is álltak a 
vártán. Különös érdekessége ezeknek a tábláknak, hogy ezeken együtt van az 1940-ben 
legfiatalabb pályakezdő erdőmémök-generáció 9, s az 1943 végén és 1944 elején 
pályakezdő újonc csapat 21 tagja.

Sokuknak ugyan -  katonai behívójuk miatt -  a honvédségnél kellett helytállniuk, de 
állományilag az erdészetnél volt a helyük. Ilyen volt -  többek között -  Kassay László, 
aki 1943 végén már Tusnádfürdőn, az Erődítési Parancsnokság 114. sz. kirendeltségé
nél, Madas László pedig a vasútépítő ezrednél, a Tatár-hágói körzetben teljesített kato
nai szolgálatot. Ilyen volt még Papp László, évfolyamtársunk is, akit 1943. december
3-án Csíkszeredára neveztek ki, de -  korára való tekintettel (már 27 éves volt) -  jófor
mán kinevezésével egyidejűleg megkapta katonai behívóját és december 7-én be is kel
lett vonulnia, így Csíkszeredán gyakorlatilag nem is teljesített szolgálatot, ennek elle
nére 1944-ben is hivatalosan a Csíkszeredái erdőigazgatóság állományában volt.

A táblákon felsoroltakról itt részletesen nem emlékezhetünk meg. Annak a kilenc 
jiatal erdőmérnöknek azonban, akik a kárpátaljai igazgatási szervezet kialakulása
kor a szervezet legfiatalabbjai voltak, az eltelt 5 év alatti pályáját felidézhetjük és 
legalább róluk megemlékezhetünk. Vegyük sorba őket, s kezdjük a legfiatalabbak

Madas András: 1917-ben született. Erdőmémöki oklevelét 1940. január 22-én sze
rezte meg. Március 14-én már erdőmémök-gyakomoki kinevezését és egyidejűleg a 
bustyaházai erdőigazgatósághoz való beosztását is megkapta. Az igazgatóság központ
jában, a műszaki osztályon dolgozott. 1941. június 30-án segéderdőmémökké, majd 
1942. december 31-én m. kir. erdőmémökké nevezték ki. 1944. március 28-án 
Bustyaházáról áthelyezték Felsőszinevérre, s az egyesített Alsó- és Felsőszinevéri 
erdőhivatal vezetésével bízták meg. 1943. március 22.-től 1944. április 14-ig azonban 
a Honvéd Térképészeti Intézetnél katonai szolgálatot teljesített, ezért a szinevéri 
erdőhivatal átvételére csak késéssel tudott jelentkezni. Annál is inkább, mert Budapes
ten történt leszerelése után az akkor már hadműveleti területen fekvő Felsőszinevérre 
csak az FM által kiállított igazolvánnyal utazhatott.29 Az erdőhivatal átvétele után -  
csodás környezetben -  Felsőszinevéren dolgozott 1944 októberéig, az erdőigazgatóság 
kiürítéséig. Az ottani munkásokkal, emberekkel kiépített jó kapcsolatában bízva nem 
menekült el, ott maradt. Orosz fogságba került, és csak 1947 júliusában térhetett haza.

Szörényi Béla: 1916-ban született. Erdőmémöki oklevelét 1940. június 28-án szerezte 
meg. Erdőmémök-gyakomokká 1940. augusztus 16-án nevezték ki. Őt is egyidejűleg a 
bustyaházai erdőigazgatósághoz osztották be. 1941. december 27-én segéderdőmémökké, 
majd 1943. december 31-én m. kir. erdőmémökké nevezték ki. 1944 októberéig, az 
erdőigazgatóság kiürítéséig az igazgatóság központjában teljesített szolgálatot.

Batta Bertalan: 1915-ben született. Erdőmémöki oklevelét 1938. január 8-án szerez
te meg. 1938. május 16-tól 1939-ig Debrecenben, az akkori szóhasználat szerint havidí
jas „alfás” vagyis Alföldfásító mérnökként dolgozott. 1939. október 15-én erdőmémök-
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gyakornokká nevezték ki, és az ungvári erdőigazgatóság kerületében a nagybereznai 
erdőfelügyelőségi kirendeltséghez osztották be, 1939. december 13-án a rahói 
erdőigazgatóság kerületébe helyezték át és erdőmémök-gyakomokként a nagybocskói 
fűrészüzem vezetésével bízták meg. 1940. december 31-én segéderdőmémökké, 1942. 
december 3 1-én m. kir. erdőmémökké nevezték ki. 1943. május 29-én ugyancsak a rahói 
erdőigazgatóság kerületében a gyertyánligeti erdei vasútüzem vezetésével bízták meg. Ez 
idő szerinti katonai pályafutásának történetét az előzőkből -  1943 végén a Honvéd Tér
képészeti Intézethez történt behívásáig -  már jól ismerjük. A Térképészeti Intézetnél csak
1944. szeptember 11-én szerelték le. Az erdőigazgató azonban 1944 május elején, ami
kor értesült arról, hogy Reisz Ferenc erdőmémök, aki 1942 óta a fehértiszai erdőhivatal 
vezetője volt, hősi halált halt, ideiglenesen megbízta a megüresedett fehértiszai 
erdőhivatal vezetésével, s egyben kérte ehhez a minisztérium jóváhagyását. A minisztéri
um az erdőigazgató intézkedését jóváhagyta, és 1944. május 28-án hivatalosan is áthe
lyezték Máramarosszigetről Tiszabogdányba, s megbízták a fehértiszai erdőhivatal veze
tésével. Katapán Ottó véleménye szerint ezt a megbízatást az erdőigazgatóság szolgála
tában töltött 5 évi munkájával, szorgalmával és rátermettségével kiérdemelte!30 Mivel 
azonban csak szeptember 11-én szerelték le a katonai szolgálatból, május elején Fröhlich 
Pált helyezték ki az erdőigazgatóság központjából Tiszabogdányba. Amikor aztán szep
tember 16-án szolgálattételre jelentkezett, Fröhlich Pál megbízása lejárt, és Batta Berta
lan nemcsak névlegesen, hanem tevőlegesen is átvette a fehértiszai erdőhivatal vezetését. 
Az utolsó időkig ott dolgozott. -  Ma már sajnos ő is azok közé tartozik, akiknek az emlí
tett táblákon már csak az emlékével találkozhatunk, mert az 1956 őszi forradalom és sza
badságharc alatt fiatalon, 41 éves korában Budapesten, a Széna téren hősi halált halt. 
Egy ellenséges golyó eltalálta és kioltotta termékeny, színes, gazdag életét.

Riedl Gyula: 1914-ben született. Erdőmémöki oklevelét 1939. május 1-jén szerez
te meg. Erdőmérnök-gyakomokká 1939 decemberében nevezték ki. Őt is a bustyaházai 
erdőigazgatósághoz osztották be. Az igazgatóság központjában teljesített szolgálatot.
1940. december 31-én segéderdőmémökké nevezték ki. Továbbra is a központban dol
gozott. 1942 júliusában Bustyaházáról Királymezőre helyezték át, és az ottani 
Királymező-felső erdőhivatal vezetésével bízták meg. 1943. december 31-én m. kir. 
erdőmérnökké nevezték ki, továbbra is, egészen 1944 októberéig Királymezőn dolgo
zott. O is sajnos azok közé tartozik, akiknek már csak az emlékével találkozhatunk, mert 
2005. augusztus 1-jén, életének 91. évében minden halandók útján elment közülünk. 
Augusztus 25-én búcsúztunk el tőle második otthonában, a Wagner Károly Erdészeti 
Könyvtárban. Mindig kedves, mindig jókedvű, mindig segítőkész firmánk volt. Mindan
nyian szerettük és tiszteltük. Emlékét is szerettei őrizzük.

Nádudvary Jenő: 1913-ban született. Erdőmémöki oklevelét 1940. június 28-án sze
rezte meg. Már augusztus 19-én kinevezték erdőmérnök-gyakomokká és a rahói 
erdőigazgatósághoz osztották be. Az igazgatóság központjában teljesített szolgálatot.
1941. július 1-jén segéderdőmémökké léptették elő, majd október 23-án Rahóról a besz
tercei erdőigazgatóság kerületébe, Borgóprundra helyezték át és megbízták a borgói- 
felső erdőhivatal vezetésével. 1943. július 1-jén m. kir. erdőmémökké nevezték ki. 1944
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októberéig, az igazgatóság kiürítéséig, 3 éven át csodás környezetben, Borgóprundon 
teljesített szolgálatot.

Danis János: 1912-ben született. Erdőmérnöki oklevelét 1939. június 26-án szerez
te meg. 1939. december 10-én nevezték ki erdőmémök-gyakornoknak, s akkor a sze
gedi erdőigazgatósághoz osztották be, akkori szóhasználattal „alfás”, vagyis alföldfásí- 
tó mérnöknek. Három héttel később, december 25-én Szegedről áthelyezték, őt is 
Bustyaházára. Az erdőigazgatóság központjában teljesített szolgálatot. 1940. december 
3 1-én segéderdőmémökké nevezték ki. 1942 novemberében Bustyaházáról áthelyezték 
Dolhára, és -  az erdőigazgatóságnál végzett majdnem 3 évi kiváló munkájának elisme
réseként -  az ottani erdőhivatal vezetésével bízták meg. 1942. december 31-én m. kir. 
erdőmémökké nevezték ki. 1944. október végéig dolhai erdőhivatal-vezetőként teljesí
tett szolgálatot.

Sass Barna: 1912-ben született. Erdőmémöki oklevelét 1939. május 1-jén szerezte 
meg. Erdőmémök-gyakornokká 1939 decemberében nevezték ki és egyidejűleg a huszti 
erdőfelügyelőséghez osztották be. 1940. december 31 -én segéderdőmémöki kinevezést 
kapott. 1942. szeptember 26-án a „Csíki Magánjavak” erdőgazdaságához, az új bélbori 
erdőhivatal megszervezésére rendelték ki. 1942. december 31-én m. kir. erdőmémökké 
nevezték ki. Behívták katonának, onnan 1944. április 6-án szerelt le. Ekkor a „Csíki Ma- 
gánjavak”-hoz szóló kirendelését megszüntették, visszatért a huszti erdőfelügyelőségre, 
majd májusban Bisztika Gézával helyet cserélve áthelyezték Nagybereznára. Az ottani 
erdőfelügyelőségi kirendeltség vezetője lett, és végig ott dolgozott.

Kollwentz Ödön: 1912-ben született. Erdőmérnöki oklevelét 1935-ben szerezte 
meg. 1935-től 1939-ig napibéres, „alfás”, alfÖldfásító erdőmérnökként Debrecenben 
dolgozott. 1940 júniusában m. kir. segéderdőmémökké nevezték ki és a bustyaházai 
erdőigazgatósághoz osztották be. Ott az igazgatóság központjában dolgozott. 1942 
januárjában m. kir. erdőmérnöki kinevezést kapott, egyúttal áthelyezték az ungvári 
erdőigazgatóság kerületébe és a csontosi erdőhivatal vezetésével bízták meg. 1944 
januárjában Csontosról Perecsenybe helyezték át, s a turjavölgyi erdei vasútüzem és 
faraktár vezetésével bízták meg. A Túrja völgye 1944-ben a közvetlenül felette levő 
Róna-havasra ledobott partizánok támadásai következtében már nagyon veszélyes 
terület volt. Augusztus végén, amikor Turjapolenán egy mozdonyt is felrobbantottak, 
az erdészcsaládokat biztonságosabb területre költöztették. Kollwentz Ödön azonban 
ott maradt végig, az erdőigazgatóság kiürítéséig.

Zádor Alfréd: 1910-ben született. Erdőmémöki oklevelét 1934-ben szerezte meg. 
Erdőmérnök-gyakomokká 1939. október 2-án nevezték ki. December 10-én a gödöllői 
állami és koronauradalmi erdőigazgatósághoz osztották be. Alig két héttel később, de
cember 25-én Gödöllőről áthelyezték az ungvári erdőigazgatóság kerületébe és a feny- 
vesvölgy-malomréti erdőhivatal vezetésével bízták meg. 1940. december 31-én 
segéderdőmémökké, majd 1941. december 29-én m. kir. erdőmérnökké nevezték ki. 
Kéthetes gödöllői szolgálat után öt éven át, az erdőigazgatóság kiürítéséig, Malomré
ten, Kárpátalja egyik legszebb erdőhivatalánál teljesített szolgálatot. Valószínűleg ő 
volt az első erdőmérnök, aki Kárpátaljára került, és azon kevesek egyike volt, aki vé
gig ugyanazon a helyen dolgozhatott. 1944 augusztusában az 1944/45. évi „megha- 
gyás”-ára vonatkozó FM javaslatot a HM elutasította, így szerencsés véletlennek
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köszönhető, hogy a kiürítés előtt nem hívták be katonának, és kárpátaljai pályafutását 
az ungvári erdőigazgatóságnál fejezhette be és nem a fronton.31

A felszabadult Kárpátalja első pályakezdő fiatal erdőmérnökei után legalább fel
sorolásszerűen emlékezzünk meg Kárpátalja és Erdély utolsó, pályakezdő fiatal 
erdőmérnökeiről is:

1943 második felében szolgálattételre jelentkeztek:
Bobok György (Máramarosszigeti eig., Tiszaközi fűrészüzem), Festő-Szabó Lász

ló (Csíkszeredái eig.), vitéz Gyetvay György (Bustyaházai eig.), Hantó Endre (Csík
szeredái eig.), Horváth Endre (Marosvásárhelyi eig.), Káldy Józ.s^/XMarosvásárhelyi 
eig.), Madas Pál László (Nagybányai eig.).

1944-ben a mi évfolyamunkból huszonegyen jelentkeztünk szolgálattételre: Agfal- 
vi Imre (Máramarosszigeti eig., feketetiszai felső eh.). Bulyovszky Miklós (Huszti ef.), 
Ecsedy Sándor (Ungvári eig., csontosi eh.), Futó László (Bustyaházai eig.), Gillay Jó
zsef(Huszti ef.), Hackel Emil (Csíkszeredái eig.), Halász Aladár (Ungvári eig., hátmegi 
eh.), Kiss Gyula (Máramarosszigeti eig.), Marton Tibor (Csíkszeredái eig.), Medvey Ti
bor (Máramarosszigeti eig.), Ortutay Iván (Nagybányai eig.), Papp László (Csíkszere
dái eig.), Paulik József (Besztercei eig.), Púm Gyula (Nagybányai eig.), Sáli Emil (Ma
rosvásárhelyi eig.), Sváb Imre (Ungvári eig.), Szovják Jenő ( Máramarosszigeti eig.), 
Szőke Andor (Ungvári eig., lyutai eh.), Szőnyi László ("Besztecei eig.), Tóth Béla (Besz
tercei eig.), Tuskó László (Marosvásárhelyi eig.).

A mi csapatunkból Ecsedy Sándor és Szovják Jenő rövid történetét a róluk való 
megemlékezés jegyében érdemes megörökíteni:

Ecsedy Sándor az oklevél megszerzése után az ungvári erdőigazgatósághoz kapott 
beosztást. Rövid ideig az igazgatóság központjában dolgozott, 1944 első felében pedig 
már Fürst Elemér beosztottjaként a turjapolenai erdőhivatalnál szolgált. Pfandler Mi
hálynak, a csontosi erdőhivatal vezetőjének 1944. június 1-jén vasúti balesetben bekö
vetkezett halála után az erdőigazgató megbízta őt a csontosi erdőhivatal vezetésével. Au
gusztus elején a budapesti első utász zászlóaljhoz behívták katonának. Ekkor Rochlitz 
Béla, az akkori erdőigazgató -  felmentése érdekében -  a következő indokolással kérte 
az erdészeti főosztály intézkedését: ,£csedy Sándor, mint a termelés szempontjából 
egyik legfontosabb csontosi erdőhivatal vezetésével megbízott erdőmérnök, a hadműve
leti terület kiürítésre kijelölt részén olyan munkakört tölt be, amelyben -  különösen a 
mai viszonyok között, amikor az erdészeti személyzet nagy része teljesít katonai szolgá
latot -  teljességgel nélkülözhetetlen és a személyzethiány, valamint a megbénult közle
kedési lehetőségek következtében az erdőigazgatóság által nem pótolható. ”32 Az erdé
szeti főosztály a felmentésére vonatkozó kérést a HM-hez továbbította, bevonulását 
függőben tartották, így október 20-án velünk együtt menekülhetett Ungvárról.

Szovják Jenőt az oklevél megszerzése után a komáromi erdőigazgatósághoz osztot
ták be. Ott azonban nem jól érezte magát, annyira műszaki kötődésű volt, hogy 1944 
március végén a MÁV mérnökök létszámába való felvételét kérte. Ezt a komáromi 
erdőigazgató jelentette az erdészeti főosztálynak, és azt javasolta, hogy ne engedjék őt
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a MÁV-hoz, hanem valamelyik erdei vasútüzemnél kapjon beosztást. Az erdészeti 
főosztály 1944. május 8-án kirendelte őt a máramarosszigeti erdőigazgatósághoz, ahol 
május 18-án jelentkezett szolgálattételre és a műszaki osztályra, a mélyépítészethez 
osztották be.33 Ott dolgozott végig, az erdőigazgatóság kiürítéséig.

Ezek után, végül szomorú kötelességként, még a visszacsatolt országrészek hősi 
halottairól is meg kell emlékeznünk. Két hősi halottunk, Lukácsffy Péter és Sváb 
Imre Kárpátalján haltak meg. Két másik hősi halottunk, Reisz Ferenc és Bugledits Jó
zsef pedig 1944-ben Kárpátaljáról vonultak be katonának és a fronton haltak meg. 
Van még egy hősi halottunk, Púm Gyula. Őt nem szolgálati helyén, Erdélyben érte a 
halál, nem is közvetlenül onnan indult utolsó útjára, de ő is hősi halott volt, és annyi
ra közel állt hozzánk, 14 éven át annyira együtt voltunk, hogy tartozunk az ő emlé
kének is azzal, hogy róla is megemlékezzünk.

Lukácsffy Péter 1912-ben Székelykeresztúron, Udvarhely megyében született. 
Erdőmérnöki oklevelét Sopronban, 1937. junius 28-án kapta meg. 1938. január 3-tól 
1939. október 13-ig „alfás” mérnökként a szegedi erdőigazgatóságnál dolgozott.
1939. október 14-én erdőmérnök-gyakomokká nevezték ki, és a kecskeméti 
erdőfelügyelőséghez osztották be. 1940. december 31-én segéderdőmérnöki kineve
zést kapott. 1941. szeptember 18-án Kecskemétről az ungvári erdőigazgatóság kerü
letében a poroskői erdőhivatalhoz helyezték át és az ottani erdőhivatal vezetésével 
bízták meg. 1942. julius 20-án m. kir. erdőmérnökké nevezték ki. 1944. január 24-én 
Poroskőről az ungvári erdőigazgatóság központjába, majd onnan július 15-én 
Hátmegre helyezték át és az ottani erdőhivatal vezetésével bízták meg.

Hátmeg Munkácstól keletre, mintegy 25 km-re fekvő, legfeljebb ezer lelkes, kis ru
szin község. Lukácsffy Péteren, Rátkay Károlyon, az erdőhivatal üzemi segédtisztjén és 
annak feleségén, Vasvári Hugó főerdőmémökön, a Latorca Rt. hátmegi erdőgondnokán, 
valamint a falubeli tanító házaspáron kívül csak a csendőrőrs 6-8 tagja, vagyis összesen 
kb. 12-14 magyar ember volt a községben. Péter az estéket Rátkayékkal beszélgetve, 
vagy legtöbbször a csendőrőrsön töltötte, azokkal szokott kártyázni.

Szeptember 21-én este is ott volt. Az utcai szoba közepén álló asztalt körülülték. Pé
ter az ablaknak háttal ült, beszélgettek és kártyáztak. Nem tudni, pontosan mikor tör
tént, este 10 óra tájban lehetett, amikor a Péter háta mögötti ablaktáblán keresztülzúdu
ló géppisztolysorozat ijesztő ropogása riasztotta fel őket. Partizántámadást kaptak. Az 
asztal mellől valamennyien felugrottak, védekező állásban a falhoz támaszkodtak, s 
ketten felszaladtak a padlásra. Egyedül Péter nem állt fel. Lebukott a székről. A gép
pisztolysorozat telibe találta, az ő hátán, gerincén ment keresztül, azonnal meghalt. A 
partizánok bizonyára fegyvert és lőszert akartak a csendőröktől zsákmányolni, ezért tá
madták meg őket. A csendőrök azonban a padlásról viszonozták a tüzet, így azok elme
nekültek. A csendőrök közül senki sem sérült meg, de Lukácsffy Péter, alig 4 évi kár
pátaljai, alig két havi hátmegi szolgálat után, életének 33. évében hősi halált halt.34

MÓL K - l8 4 -1944-A /1-238 560.
A magyar erdésztársadalom az Erdészeti Lapok 1944. októberi számában, a 424. oldalon em lékezett m eg róla. 
Ennek zárómondata: „Áldozata legyen m agvetés, em léke áldott.”
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Szaktudásával és szorgalmával mindig példát mutatott. Megalkuvást nem ismerő 
hazaszeretete közismert volt. 1944. szeptember 22-én a hátmegi temetőben a refor
mátus egyház szertartása szerint helyezték örök nyugalomra. Temetésén az 
erdőigazgatóság részéről Mankovich Rezső főerdőtanácsos, az erdőhivatal felügye
leti tisztje, Kellner János számtanácsos és én vettem részt. Az erdőigazgatóság kiürí
tése előtti utolsó hónapra engem bíztak meg a poroskői erdőhivatal vezetésével. A 
történtekről így értesültem.

Sváb Imre: 1921-ben Baján, Bács megyében született. 1939-ben az egyetemre 
együtt iratkoztunk be, a harmadik szigorlatot 1943. október 21-én együtt tettük le. Az 
erdőmérnöki oklevelet is együtt kaptuk meg. Őt is az ungvári erdőigazgatósághoz 
osztották be. Ő már 1943 decemberében szolgálatba állt az erdőigazgatóság központ
jában. Én csak 1944. július 1-jén jelentkeztem ott szolgálattételre, s attól kezdve 
szabadidőnkben mindig együtt voltunk. Október 20-án azonban, amikor Ungvárról 
az utolsó karavánt is útnak indították, Imre bejelentette, hogy ő nem jön velünk. Sen
kit nem bántott, senkit nem sértett meg, nincs oka, hogy elmeneküljön. Ott maradt. 
Megtakarított pénzét rámbízta, hogy a szüleinek juttassam el.

Szőke Andor, szintén évfolyamtársunk volt, 1944-ben az ungvári erdőigazgatóság 
lyutai erdőhivatalánál szolgált. Ungvári származású fiú volt, a szülei is Ungváron 
laktak. A meneküléskor ő sem jött velünk, ott maradt. A háború alatt minden kapcso
lat megszakadt Kárpátaljával, évekig nem tudtunk semmit sem Sváb Imréről, sem 
Szőke Andorról. Sok évvel később, 25 éves évfolyam-találkozónkon, amikor már 
kárpátaljai barátaink is eljöhettek, Szőke Andor is hazajött, s elmondta, mi történt 
Sváb Imrével. Már ottlétünkkor tudtuk, hogy Imre beleszeretett az egyik 
számvevőségi leányba. Tulajdonképpen ezért nem jött velünk, a lánnyal akart marad
ni, feleségül .akarta venni. A leány anyja azonban ellenséges szemmel nézte ezt a 
kapcsolatot, annak véget akart vetni. Ezért röviddel az után, hogy az oroszok bevo
nultak Ungvárra, Imrét valami kitalált rágalmakkal feljelentette a katonai parancs
noknál, aki a feljelentést készpénznek vette, elfogatta Imrét, és kihallgatás, minden 
eljárás nélkül kivégeztette. Teljesen ártatlanul hősi halált halt. Lukácsffy Péter emlé
két az egyetem főépületének aulájában elhelyezett emléktábla őrzi. Sváb Imréről, 
mint hősi halottról azonban senki sem tudott. 2006 májusában benyújtott, még élő 14 
évfolyamtársunk aláírásával megerősített tanúsítványunk alapján az egyetem rektora 
hozzájárult, hogy Sváb Imre neve is megörökítessék az egyetem hősi emléktábláján

Bugledits József 1910-ben született Sopronban. Erdőmérnöki oklevelét 1941. jú
nius 26-án szerezte meg. 1938-tól 1941-ig többször behívták rendkívüli fegyvergya
korlatra. 1942. január 19-én segéderdőmémökké nevezték ki és a rahói 
erdőigazgatósághoz osztották be. Végig a rahói, illetve a máramarosszigeti 
erdőigazgatóság központjában szolgált. Onnan 1944-ben feltehetően behívták kato
nának, a frontra küldték és ott -  a hírek szerint -  hősi halált halt.

Reisz Ferenc 1910-ben született. Erdőmémöki oklevelét 1935. október 7-én szerezte 
meg. 1936. január 1-jétől 1939. október 13-ig a pécsi püspöki uradalomnál segédtisztként 
teljesített szolgálatot. 1939 októberében m. kir. erdőmémök-gyakornokká nevezték ki.

MÓL K -l84 -1944-A/1-237 382.
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1940. november 15-én a rahói erdőigazgatósághoz osztották be, s annak központjában 
dolgozott. 1940. december 31-én segéderdőmémökké, majd 1941. december 29-én m. 
kir. erdőmémökké nevezték ki. 1942. november 18-án Tiszabogdányba helyezték át és a 
fehértiszai erdőhivatal vezetésével bízták meg. Onnan 1944. január 16-án a VIII. utász 
zászlóaljhoz behívták katonai szolgálatra és 1944. április 13-án Győrben hősi halált halt.35

Púm Gyuláról hősi halottaink között azért is meg kell emlékeznünk, mert életének 
a visszacsatolt Erdélyhez kötődő szakaszát eddig mindannyiunk előtt homály fedte. Az 
FM erdészeti főosztályának az Országos Levéltárban őrzött iratai alapján azonban ma 
már tudjuk, hogy a nagybányai erdőigazgatóság 1944. július 3-án jelentette az FM-nek, 
hogy Púm Gyula segéderdőmérnök 1944. június 30-án szolgálattételre jelentkezett és 
a hivatalos esküt letette, s az eskübizonyítványt az erdőigazgatóság felterjesztette a 
minisztériumnak.36 Az erdészeti főosztály szeptember 19-én utasította az 
erdőigazgatóságot, hogy az eskübizonyítványon kívül Púm Gyula szolgálati és 
minősítési táblázatát is terjessze fel. Az erdőigazgatóság október 4-én keltezett levél
ben a kért iratokat is megküldte a minisztériumnak.37 -  Ezek szerint egyértelmű, hogy 
Púm Gyula szolgálatát a nagybányai erdőigazgatóságnál 1944. június 30-án kezdte, és
-  az erdőigazgatóság október 4-én keltezett leveléből következőleg -  legalább október
4-ig ott volt. A menekülés után, október végén Sopronban, az ottani tüzérlaktanyába 
vonult be katonának, és kálváriája akkor kezdődött.

Sopronból Hajmáskérre vezényelték, majd december 10-én tüzérkiképzésre ki vit
ték Németországba. A kiképzőtáborból 1945 februárjában többen megszöktek és ha
zaindultak. Sok éhezés és szenvedés után hazajutottak. Itthon azonban a nyilasok el
fogták és egy légelhárító üteghez osztották be őket. 1945 tavaszán, néhány nappal a 
háború vége előtt Cseh-Komáromban egy szovjet repülőtámadás alkalmával a táma
dó gépet nem tudták lelőni, a gép zuhanórepülésbe kezdett, s ekkor Gyuszi is talála
tot kapott és hősi halált halt. Haláláról szülei, hozzátartozói hivatalos értesítést soha 
nem kaptak, annak történetét csak felkutatott katonatársai mondhatták el. Sírját is 
testvérbátyja csak hosszas keresés, életben maradt katonatársainak felkutatása révén, 
azok segítségével találta meg. -  Emlékét mindig szeretettel őrizzük!

* * *
A máramarosszigeti, és a többi erdőigazgatóság kiürítésével, s az igazgatóságok 

személyzetére gyakorolt hatásának, tragikus következményeinek végiggondolásával, 
és a hősi halottakról szóló megemlékezésekkel kiteljesedett az az ellentmondásos 
kettősség, amit e kötet bevezetőjében említettünk: Az időszak elején, 1939-1940-ben, 
Kárpátalja és Erdély visszacsatolásakor a csodás környezetben való munkakezdéssel 
és folyamatos munkával járó, minden erdész szívét-lelkét eltöltő örömöt, és a biztos 
jövő reményét néhány év elteltével a háború réme, majd a kiürítés és menekülés mi
atti elkeseredés és reményvesztettség váltotta fel. így most indokolt nótánk szövegé
nek egy félmondattal való kiegészítése, hogy: Szép idő voltfj ó  idő volt, kár hogy el
múlt, ja j de kár, hogy így zárult ez a szép időszak!

36 MÓL K-184-1944-A /1 -240 104.
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7. Erdészemlékek

A visszacsatolt országrészeknek közel 70 évvel ezelőtti iratok kutására alapozott, 
előzőkben tárgyalt erdészettörténetét -  annak élővé és színesebbé tétele érdekében -  
Kárpátalján, illetve Erdélyben szolgált, még élő hat erdőmérnöknek az akkori időkre 
és történésekre való visszaemlékezéseivel zárjuk:

Dr. Kollwentz Ödön: Két évem a csontosi erdőhivatalnál. 1940 júniusában ke
rültem Kárpátaljára, amikor m.kir.segéderdőmérnöki kinevezéssel a bustyaházai 
erdőigazgatósághoz osztottak be. Ott, az erdőigazgatóság központjában szolgáltam 
két évig, és 1942 januárban az ungvári erdőigagatóság csontosi erdőhivatalához he
lyeztek át, s az erdőhivatal vezetésével bíztak meg. A csontosi erdőhivatalt 1942 feb
ruárjában vettem át Zádor Alfrédtől, a szomszédos erdőhivatal vezetőjétől. Ő koráb
ban az erdőmérnökhiány miatt a malomréti és a csontosi erdőhivatalt is vezette.

Az erdőhivatal épülete a falu szélén, az Ungvár-Uzsok-i országút mellett helyez
kedett el. Az út másik oldalán, az úttal párhuzamosan a MÁV vasútvonala húzódott, 
azon túl, szintén az úttal párhuzamosan az Ung-folyó medre volt. Erdőhivatal
vezetői lakás akkor még Csontoson nem volt, ezért eleinte a hivatali épület egyszo- 
ba-konyhás vendéglakrészét foglaltuk el. Az erdőhivatal átvétele után Csontos falu 
szélén, a görög katolikus templom mellett épült az új, téglafalas, kétszobás, 
fürdőszobás, konyhával, kamrával és terrasszal kiegészített, szép erdőhivatal-vezetői 
lakás, melyben két évig laktunk családommal együtt.

Az erdőhivatal központjában rajtam kívül az irodai erdőőr (Felsőbányái Tibor), és 
egy magyarul jól beszélő ruszin írnok (Hrunyánszki János) teljesített szolgálatot. Az 
irodai erdőőr lakása a hivatali épület udvari szárnyában volt.

Az irodaépület mellett egy kocsislakás, egy istálló 2 lóval, és kocsiszín volt. A ko
csiszínben személyfogat, szánkó és egy szekér is volt. A fogatot ellenőrző útjaimra 
vettem igénybe, egyébként a lovak a szekérbe fogva faanyagszállítást végeztek. Az 
üzemi kocsis magyar ember volt, Szabó Jánosnak hívták. Az erdőhivatalnak három 
vasútállomási rakodója volt; Csontoson, Sóslakon és Domafalván. Ezek közül csak a 
csontosi rakodónak volt külön vezetője, a sóslaki és a domafalvai rakadó kezelését 
és elszámolását az illetékes kerületvezető erdészek látták el.

Az erdőhivatal 14 400 hektár kiterjedésű kerülete Csontos és Nagyberezna között, 
öt község, Csontos, Sóslak, Knyahinya, Domafalva és Zábrogy határában terült el. Öt 
erdészkerületre oszlott: Csontosnak nagy erdőterülete volt, ezért ott két erdészkerü
let létesült, a másik három kerület Sóslak, Knyahinya és Domafalva határában terült 
el. A kerületvezető erdészek közül két ruszin, két anyaországbeli és egy kárpátaljai 
magyar erdész volt. A két ruszin erdész is jól beszélt magyarul, a magyar erdészek is 
a munkával kapcsolatos utasításokat ruszinul el tudták mondani, így nyelvi nehézsé
günk nem volt. Gondot okozott azonban az, hogy a kerületvezetőkkel telefonkapcso
latunk nem volt, velük csak küldönc útján tudtunk érintkezni.

Cseh üzemterv alapján gazdálkodtunk. Ezt a magyarul jól beszélő írnokunk for
dította le magyarra. Az erdőhivatal területéről megvoltak az 1880-as években készült
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kataszteri térképeink is. Ezeken jól látható volt a csehszlovák uralom alatt végzett 
erdőpusztítás. Az úgynevezett cseh földreform során meredek hegyoldalakon irtották 
ki az erdőket, és osztották ki a községek lakói között. Néhány évig tartó 
mezőgazdasági művelés alatt a terület teljesen elkopárosodott, aztán a műveléssel 
felhagytak, és visszamaradtak a kopár hegyoldalak. Jól érzékelhető volt ez a pusztí
tás Knyahinya község határában, ahol az erdők valamikor egészen a községig 
húzódtak le, a „reform” után azonban az egész hegyoldal kopárrá vált.

Erdeink a Keleti-Beszkidek 1200-1300 méter magas déli nyúlványain, 20-45 fokos 
meredek hegyoldalakon elterülő közép- és magashegységi erdők voltak. Alul, a hegy lá
bánál a nyírrel elegyes kocsánytalan tölgyeseket a bükkösök, majd feljebb a fenyvesek, 
nagyrészt jegenye fenyvesek követték, a hegyvonulat lapos hegytetőin aztán a fenyvesek 
havasi rétekkel és legelőkkel váltogatták egymást. A rétek biztosították a személyzet il
letményföldjeit, így anyagilag nem jártak rosszabbul, mint az anyaországbeliek.

A cseh üzemterv természetes felújításra alapozott gazdálkodást, a tölgy és a fenyő 
esetében egyenletes bontást, a bükknél csoportos felújítást írt elő. A két év alatt, amíg 
ott szolgáltam, csak a bükk és a jegenyefenyő esetében alkalmaztunk természetes fel
újítást, a tölgynél viszont, mivel rendkívüli fahasználatokat kellett végeznünk, kapa 
utáni makkvetéses felújítást alkalmaztunk. A makkot Keiner Rudolftól szereztük be. 
A bükk esetében az 1940. évi nagy széldöntés miatt az üzemtervi előírást csak rész
ben lehetett tartani. A csoportos bontás csak az újulatcsoportok felszabadítását céloz
ta. A széldöntött bükkösök felújítása -  a gyér újulat miatt -  szintén kapa utáni makk
vetéssel történt. Érdekes volt, hogy a széldöntött fák koronájának egy része életben 
maradt, mert a gyökérzet nem szakadt ki teljesen a talajból. így táplálékkal el tudta 
látni a fát, sőt néhol még makktermést is hozott, ami a döntött anyag feldolgozása 
után -  bár hézagos, de egészséges -  újulatot eredményezett. A hézagokat szintén ka
pa utáni makkvetéssel pótoltuk. Az alacsony vadlétszámnak köszönhetően a bükk 
makktermés nem szenvedett kárt, s az erdősítésben sem volt érzékelhető vadkárosí
tás. A jegenyefenyvesekben egyenletes bontást alkalmaztunk. A végvágás utáni hé
zagokat saját, a Csontos II. erdészkerületben levő, 1 holdnál valamivel nagyobb cse
metekertben nevelt csemetékkel pótoltuk. Nevelővágást, gyérítést elegyetlen 
erdőkben nem végeztünk. Itt a természetes kiválasztódás érvényesült. Megkezdtük a 
Knyahinya-i kopárok beerdősítését is. A falunak az országúihoz közeli szélén mint
egy 2 hektárnyi területet bükkcsemetékkel beerdősítettük.

A fahasználat terén legfontosabb feladatunk az 1940. évi óriási vihar által okozott 
széldöntés feldolgozása volt, ami az üzemtervi előírásokat teljesen keresztülhúzta. 
Az üzemterv az évi fahasználatot 56 000 m3-ben írta elő. 1940-ben a vihar mintegy 
155 hektár öreg bükköst tépett ki tövestül. Amikor én Csontosra kerültem, a széldön
tött faanyagot kb. 115 hektáron már feldolgozták, abból mintegy 50 000 űm3 bükk tű
zifa száraz csúsztatókon leközelítve egy 8 km hosszú völgy felső végén tárolt. Első 
feladatom az volt, hogy ezt az 50 000 űm3 tűzifát vasútállomási rakodóra szállítsam 
le. A feladat megoldásához az erdőhivatal átvétele után azonnal hozzá is kezdtem. El
rendeltem a tűzifának szekérfúvarral a vasútállomási rakodóra való leszállítását. A 
néhány hónap alatt így végzett munka eredményeként megállapítottam, hogy a teljes 
mennyiségnek ily módon történő leszállítása 4 évet venne igénybe.
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Ekkor elhatároztam, hogy a 8 km hosszú völgyben vízi úsztatót építek, és a ma
radék tűzifát azzal visszük le. A völgyben folyó patak az úsztatóhoz szükséges víz
mennyiséget szolgáltatta, így hozzákezdtünk a vízi úsztató, vagy helyesebben úszta- 
tóvályú építéséhez. Wappel József, a kerületvezető erdész a munkára előre felkészül
ve 150 embert beszervezett a munka elvégzéséhez. Radó igazgató a munkát azzal a 
feltétellel engedélyezte, hogy egy hónap múlva a fa úsztatása meginduljon. így meg
feszített munkával 4 hét alatt -  a tápcsatornákkal együtt -  elkészült a 8 km hosszú 
úsztatóvályú. Ennek alsó végén mintegy 20 méter hosszú, 2 méter magas bakokra he
lyezett kidobót építettünk, ezen 4 méterenként a csatorna oldalán nyitható-zárható 
nyílásokat készítettünk, és ezek nyitásával-zárásával az úsztatott tűzifa kidobódott a 
rakodóra. Az ott összegyűlt anyagot szekérfuvarral az állomási rakodóra szállítottuk, 
és viszonylag rövid idő alatt az 50 000 űm3 tűzifa vagonba rakása is befejeződött.

Ezt követően már az üzemtervben előírt fahasználatok kerültek sorra. Ehhez vál
lalkozót soha nem alkalmaztunk. Munkásgárdánk az erdőhivatal területén levő öt 
község lakóiból szerveződött. A falubeli ruszinok között mindig akadt, aki a vezér 
szerepét elvállalta. Azzal megbeszéltem a feladatot, megállapodtunk a termelés egy
ségköltségében, aztán ő gondoskodott a megfelelő számú munkásról. A munka meg
kezdése előtt az emberek a munkaterületen, vagy annak közvetlen közelében, ha a 
közelben forrás volt, akkor a mellett, fából köralakú kalibát építettek maguknak szál
láshelyül. A kaliba közepén a tűz számára a helyet elkerítették, s az emberek lábuk
kal a tűz közelében, sapkával a fejükön a kaliba szélén feküdtek. A tűzet felváltva 
táplálták. Annak füstje a kaliba tetején szállt ki. A kalibaépítők számára egy napszá
mot számoltak el, közben a többiek már hozzákezdtek a döntéshez.

A végzett munkát a kerületvezető erdésszel együtt vettük át, s a kerületvezető ezt 
bérjegyzéken elszámolta. A munkások bérét a bandavezér vette fel és ő számolt el a 
munkásokkal, ő gondoskodott a munkások élelmezéséről és egyéb szükségleteik 
beszerzéséről is. Az ezzel kapcsolatos kiadásokat keresetükből levonta, hasonlókép
pen saját illetménye címén a kereset 5-10 %-át is. A munkabér kifizetését az 
erdőigazgatóságtól kiküldött számvevőségi tisztviselő végezte, a kerületvezető és az 
én jelenlétemben. A bérfizetés a munkások számára mindig ünnepnap, a Hangya szö
vetkezet számára pedig aratási nap volt, mert a pálinka bőven fogyott.

1943 tavaszán Radó Gábor erdőigazgatónk felhívott telefonon, hogy keressek 
egy kb. 10 000 darab talpfa termelésére megfelelő állományt. A sóslaki kerületben 
volt is egy erre alkalmas, de még nem egészen vágásérett állomány. Erről beszámol
tam igazgatónknak, s ő máris utasított, hogy mielőbb kezdjük meg a munkát. 
Fatermelő munkásaink voltak, de a talpfafaragáshoz nem értettek. Ezért a sóslaki 
kerületvezető erdésznek, Király Lajosnak útra kellett kelnie, hogy Székelyföldről 
hozzon talpfafaragókat. A helyi munkásokkal azonnal hozzákezdtünk a kitermelés
hez, és mire Király Lajos a szakértő székelyekkel visszaérkezett, azok is hozzákezd
hettek a talpfafaragáshoz, és rövidesen el is készültünk a szükséges mennyiségű 
talpfa termelésével.

Még néhány érdekes helyi esetről és emlékről is be kell számolnom: A munkások 
részére a központtól több ízben ruhaszövetet is kaptunk. A halinaanyaghoz szokott 
ruszinok azonban a ruhaszöveten, illetve az arra vonatkozó utalványon gyorsan túl
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adtak. A 3 méter szövet vásárlására jogosító utalványt néhány kupica pálinkáért el
adták, s ők inkább ünnepeltek.

A csontosi két esztendő emlékezetes számomra a knyahinyai tífuszjárvány miatt 
is. Érdekes módon a ruszinok a kiütéses tífusszal szemben teljesen ellenállók voltak. 
1943-ban Knyahinya községben tífuszjárvány tört ki, ezért a községet a külvilágtól 
teljesen elzárták. A járvány ellenére a faluban haláleset nem történt. Az ottani 
kerületvezető erdész is ruszin volt, neki sem esett semmi baja. A járvány idején egy 
alkalommal a fertőzött községen kellett áthajtanom kocsival, hogy a kerület erdeibe 
el tudjak jutni. Nem kevés izgalommal, megállás nélkül hajtottam keresztül a falun, 
és hála Istennek, semmi bajom nem esett.

Csontos körjegyzőség központja volt. 1943-ban egy zsidó orvost helyeztek ide, 
hogy az üldözés elől mentsék. Ilyen eset is előfordult itt, az akkor már teljesen kifor
dult világban. Mi jól jártunk, mert nagyszerű orvost kaptunk.

A csontosi ruszinok görög katolikusok voltak. Plébánosuk hibátlanul beszélt ma
gyarul, a szentmisét azonban természetesen ruszinul tartotta. Fából készült kis temp
lomuk a falu szélén, kis dombtetőn állt, az erdőhivatal épülete és újonnan épült illet
ménylakásom között. A nép akkor még nem volt bolsevikfertőzött, így vasárnapon
ként szinte az egész falu népe ott volt a másfél óráig tartó istentiszteleten.

Magam, hacsak tehettem, az erdőket jártam. Már 1942 februárjában is azzal kezd
tem a munkát, hogy sorjában végigjártam az erdészkerületeket, hogy megismerjem a 
kerületvezetőket és az erdőket. Később is hetenként legalább 3 napot külszolgálaton 
töltöttem, jártam az erdőket. Hegyet természetesen sem kocsival, sem szánnal nem, 
csak gyalog lehetett bejárni. Ezért a kocsit, vagy a szánt rendszerint késő délutáni 
időpontra meghatározott érkezési helyre rendeltem, hogy az egész napos fárasztó gya
loglás után hazafelé már azzal mehessek. -  Felejthetetlenek voltak a frissen behavazott 
vidéken napsütésben, csillogó szűz hóval fedett völgyi utakon szánkóval végigjárni az 
erdőket. Szép emlékű, örömteli időszak volt az a 2 év, amíg ott dolgozhattam.

Utolsó évem Kárpátalján, a perecsenyi vasútüzemnél 1944 január elején Radó 
Gábor erdőigazgató utasítására a csontosi erdőhivatal vezetését át kellett adnom 
Pfandler Mihály erdőmémök utódomnak, s engem áthelyezett Perecsenybe, és a 
Turjavölgyi Állami Erdei Vasút (TÁEV) vezetésével bízott meg. Már az 
üzemvezetőség átvétele napján keményen fel kellett lépnem, mert a Perecsenyből in
duló esti járat mozdonyvezetője erősen italos állapotban akart elindulni a szerelvény
nyel. Minthogy Kiss Zoltán állomásvezető és az én parancsomra sem adta át a moz
dony vezetését, a csendőrség segítségét vettem igénybe, és azzal szállíttattam le a 
mozdonyról. Ez az intézkedés nagyban elősegítette a vasúti személyzet korábban 
erősen megromlott fegyelmének helyreállítását.

A vasútüzem átvételekor az üzem vontató- és gördülőanyag-állománya három német 
és egy magyar gyártmányú gőzmozdonyból, az anyagszállításra 40 darab rönkös és 30 
darab tíztonnás platókocsiból, a munkásszállításra egy fedett, két oldalt padokkal ellá
tott kéttengelyes vasúti kocsiból állt, valamennyi kézi fékekkel volt ellátva. Az 
üzemvezetőség számára egy „Tátra” gyártmányú vágány gépkocsi, a pályafenntartás ré
szére pedig egy motoros hajtány és egy motorkocsi állt rendelkezésre. Ez utóbbiak a pá
lya felügyeletét és -  szükség esetén -  a hibák gyors kijavítását tették lehetővé.

303



A perecsenyi állomás területén a forgalmi irányítók és az üzemvezetőség iroda
épülete mellett jól felszerelt karbantartó műhely és mozdonyszín biztosította a forga
lom zavartalanságát.

A forgalom irányítását Kiss Zoltán üzemi tiszt, állomásvezető által összeállított, 
és az erdőhivatalokkal egyeztetett grafikus menetrend alapján végeztük. A saját há
lózattal létesített közvetlen telefonkapcsolat biztosította az erdőhivatalok vagonigé
nyeinek a kért időre történő kiállítását, és a vasút biztonságos közlekedését, mert a 
távbeszélőhálózatba nemcsak a vasúti létesítmények, hanem az erdőhivatalok is be 
voltak kapcsolva. Az erdőhivataloktól leszállított, főként bükk tűzifa, nagyrészt a 
perecsenyi „Bandin” falepárlóüzembe, a tűzifa többi része, és a bükk rönkanyag az 
erdei vasútállomás melletti faraktárba került lerakásra. Az onnan történő továbbszál
lításuk az erdőigazgatóság diszpoziciói alapján történt. A Németország számára fenn
tartott bükk hámozási rönköt a német átvevő rendkívül gondos átvizsgálás és átfor
gatás után vette át. Az átvett anyagot soronkívül kellett továbbítanunk, mert az hábo
rús célt, repülőgép-légcsavargyártást szolgált.

A mozdonyok fűtése 50 cm hosszúra darabolt bükk tűzifával történt, amelyet há
rom célállomáson tároltunk. A mozdonyok vízszükségletét arra alkalmas helyen, a 
vasútvonalat keresztező patakok biztosították, ahonnan a mozdony 2 m3-es víztartá
lyát ejektorszivattyúval töltötték fel.

A vasútüzem és a pálya állapotának, s a vasútüzem működési feltételeinek meg
ismerése után felkerestem a vasútüzem által kiszolgált erdőhivatalok, a perecsenyi, 
turjaremetei, poroskői és a 
turjapolenai erdőhivatalok 
vezetőit. Velük az anyagszállí
tással kapcsolatos eddigi tapasz
talatokat és a jövőbeni 
zökkenőmentes együttműködés 
feltételeit beszéltem meg. Ezt 
követően összehívtam a vasút 
forgalmi személyzetét és ismer
tettem velük az üzemi fegyelem
mel kapcsolatos követelménye
ket, s azok áthágása esetén kilá
tásba helyezett pénzbüntetést. A 
szakvizsgával nem rendelkező 
mozdonyvezetők és motoros 
járművezetők részére kötelező 
volt a képesítő vizsga letétele, 
ami 1944. július 25-én meg is 
valósult. Mindkét jármű vezeté
sére képesítő vizsgát én is siker
rel letettem.

Ezek után a vasútüzemben az 
anyagszállítás és a pályafenntar
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tási munkák 1944. augusztus 20-áig zökkenőmentesen folytak. Augusztus 20-án 
Perecsenyt légitámadás érte, s ez aztán mind gyakrabban ismétlődött. Egyik délelőtt 
a vágányközök gyomlálásával kapcsolatos tereprendezést végző napszámosok mun
káját zavarta meg egy orosz repülőgép, amely gépágyújából egy sorozatot adott le az 
állomásra és az ott dolgozó munkásokra. Szerencsére senki sem sérült meg, mert 
mindenkinek sikerült az óvóhelyeket elérni.

Augusztus végén, vagy szeptember elején, a pontos dátumra nem emlékszem, az 
erdőigazgatótól szóbeli utasítást kaptam, hogy a javítóműhely legértékesebb gépeit 
szereltessem le, és azokat a Lillafüredi Erdei Vasút (LÁEV) üzemvezetősége címére 
vasúton szállíttassam el. A javítóműhely személyzete a munkát -  minden ellenállás 
nélkül -  lelkiismeretesen elvégezte, így a leszerelt gépeket még az Ungvár-Uzsok-i 
vasútvonal lebombázása előtt sikerült a MÁV-tól igényelt fedett kocsiban, az anyag
raktáros kíséretében, a LÁEV részére eljuttatni.

Szeptembertől kezdve a hegyekben rejtőzködő partizánok száma jócskán 
megnövekedett. Ezt a sötétedés után fellőtt piros és zöld színű rakéták növekvő száma 
jelezte. A partizánok a hegyekből mind lejjebb ereszkedtek. Ennek első jele a fehér szí
nű rakéták megjelenése, majd a turjapolenai erdőhivatalnál felterhelésre kiállított szerel
vény mozdonyának felrobbantása, és az erdőhivatal vezetőjének, Fürst Elemér 
erdőmémöknek, több alkalommal történt, életveszélyes megfenyegetése volt. Ennek kö
vetkeztében október elején a turjapolenai erdőhivataltól a fanyagszállítást le kellett állí
tanunk, s ezután már csak az alsó erdőhivatalok, a poroskői, turjaremetei és a perecsenyi 
erdőhivatal faanyagának leszállítása folytatódott. A mozdonyok és a gördülőanyag üze
melése mind nagyobb nehézségbe ütközött. Ennek ellenére a forgalmi és a karbantartó 
üzem dolgozói szinte az utolsó pillanatig lelkiismeretesen dolgoztak.

A szeptemberi légitámadás az Ungvár-Uzsok-i vasútvonalat tönkretette. Ezért a 
közlekedés leállt. Ennélfogva az erdőigazgatóságnak azt az ígéretét, hogy ingósága
ink elszállítására a MÁV-tól vagonokat fognak szerezni, nem lehetett megvalósítani.

Október 15-én, vasárnap, sikerült gépkocsival feleségem, és a nem sokkal koráb
ban született kislányom látogatására Ungvárra utaznom. Ekkor, ebédidőben, olvasták 
be a rádióban Horthy kormányzó úr fegyvernyugvásról szóló proklamációját. Ez va
lamennyiünket váratlanul ért, és önként felmerült bennünk a kérdés, hogy ez vajon 
milyen hatással lesz a falvak népére. Arra gondoltunk, hogy ez az oroszok iránti 
szimpátiatüntetést fog kiváltani. Az új helyzetre való tekintettel igyekeztem mielőbb 
vissza Perecsenybe. Sikerült aznap délután gépkocsival visszautaznom. Az útközben 
áthaladott településeken mindenütt teljes volt a nyugalom.

Perecsenybe érkezve egyenesen a vasútüzembe siettem. Ott egy század katona 
várta a szerelvény kiállítását, amellyel a kapott parancs szerint Turjapolenára kellett 
őket szállítanunk. Kérdésemre a századparancsnok elmondta, hogy a legénység a 
proklamációról nem hallott, s ezt nem is szándékozott a tudomásukra hozni. A nyilas 
hatalomátvételre és a háború folytatására való tekintettel a századparancsnok utasítá
sára a szerelvényt a katonák részére kiállítottuk.

A hadihelyzet gyors romlása következtében az újonnan, nemrég kinevezett Rochlitz 
Béla erdőigazgatótól október 16-i keltezéssel, 37-főn./1944.sz. alatt a következő sze
mélyre szóló iratot kaptam: ,^ z  északkeleti hadműveleti terület kormánybiztosának
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100.442/1944.számú rendelete értelmében az ungvári m.kir.erdőigazgatóság és az alá
rendelt hivatalok és üzemek működésüket a mai nappal megszüntették. Ennek következ
tében az Ön hivatali beosztása is a mai nappal megszűnt. Felhívom, hogy> a 
M.kir.Földmívelésügyi Miniszter Úr 242.785/1944.1/A-l számú rendelete értelmében a 
m.kir.földmívelésügyi minisztérium erdészeti főosztályánál további szolgálattétel végett 
azonnal jelentkezzék.

ATÁEV személyzetéből csak az anyagraktáros és én jeleztem, hogy nem kívánok 
eddigi munkahelyemen maradni. Ezért a munkahely elhagyása előtt a páncélszek
rényben őrzött bizalmas iratokat meg kellett semmisítenem, a páncélszekrényt nyit
va kellett hagynom, a pénztárkönyvet pedig lezárva az erdőigazgatóság pénztárosa 
részére, a pénzkészlettel együtt, át kellett adnom. A személyzet, és családtagok leg
szükségesebb ingóságai elszállításához az erdőigazgatóság saját járműveivel gondos
kodott, egészen Esztergomig. Ott az alerdészképző szakiskolában, rövid pihenő után, 
elbúcsúztunk egymástól, s ezzel ért véget a négy évig tartott kárpátaljai erdészeti 
kincstári szolgálatom.

Dr. Madas András: Három történet Bustyaházáról és Felsőszinevérről.
Bartha Lajos búcsúztatása: Délután ledőltem egy kicsit, majd az elmúlt hét min

den porát egy tele kád fürdővízben lubickolva áztattam ki magamból. Egyszer csak 
zaj, beszéd, zörgés hallatszik: Megjött Berci, Tuskó Feri, Maróthy Laci a Tarac 
völgyéből, majd röviddel utána Szederjei Ákos Szinevérről és Danis Jancsi Dolháról. 
Mind betódultak a fürdőszobába, egyik a másik szavába vág:

-  Gyerekek, mi lesz ma este?
-  Hogyan búcsúztatjuk Lajos bácsit?
-  Kellene egy kis műsort csinálni....
-  Le kellene írni az itteni működését, a mókás eseteket, és így kavarogtak a gon

dolatok, míg egyszer csak Berci kezdi mondani az első strófát.
Egyszerre mindenkinek egy sor gondolata, ötlete támadt. Én elfelejtettem kiszáll

ni a kádból, úgy vágtunk egymás szavába, míg szépen kezdett kikerekedni a vers, a 
rigmus, a maga frisseségében, elevenségében, sziporkázó humorában, Lajos bácsi 
iránti szeretetben. Órákon át szövegeztünk -  közben kihűlt a fürdővizem, míg kiszáll
tam végre és kikerekedett egy 200 soros, impozáns óda, amelynek minden 
csipkelődése, megjegyzése egy-egy konkrét személyre, asszonyra vagy kollégára vo
natkozott, akik valamilyen formában zaklatták, vagy sürgették, vagy éppen kellemet
lenkedtek Lajos bátyánknak, de megénekeltük alkotásait is, ahogy illett. Még annak 
is, aki nem is ismerte a szereplőket, a helyzetet, élvezetes lehet elolvasni ezt a megha
tározhatatlan műfajú szellemi csipkelődést, amelynek előadása sem volt mindennapi.

A leírt verset aztán dramatizáltuk, ami azt jelentette, hogy az egyes verssorokat, 
attól függően, hogy mit akartunk hangsúlyozni, hol a versmondó mondta el egyedül, 
hol a második sorban már bekapcsolódott a következő hang, a harmadik sorban a 
harmadik, míg a verssor végén az egész kórus zúgta a szöveget. így egy-egy sor 
mondás, félelmetes erőt, hangsúlyt kapott. A szövegben 1, 2, 3, 4, 5 számokkal jel
zem a versmondók, a kórus, és a kar szövegét, úgy ahogy visszaemlékezem az 
előadásra.
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De lássuk a szöveget úgy, ahogy Hibbey Berci megőrizte:

Rímes búcsúztató Bartha Lajos bácsitól 
Bustyaházáról történt áthelyezésekor 

1942 novemberében

Rímbe szedte: Hibbey Albert 
Elmondták: Danis János 

Hibbey Albert 
Madas András 
Maróthy László 
Szederjei Ákos és 
Tuskó Ferenc
Lajos bácsi tisztelői, ifjú legény barátai

1 Harminkilenc márciusán 
Hosszú, álnok rabság után 
Felszabadult Kárpátalja.

Kórus Csatakürtök megharsantak 
Gépfegyverek, ágyúk zúgtak, 
A kelő nap szép sugarát 
Honvéd szurony verte vissza!

1 Jött ide sok jó honszerző: 
Honvéd, postás és a jegyző. 
Kárpátoknak rengetege,
Fája, vadja, zeg-zug völgye, 
Nem maradt ám az sem árva:

1,2 Elsők közt jött meg gazdája.
1 ,2,3 Alig eszmélsz jobbra-balra,
1,2 ,3 Itt a magyar erdőgazda.

Kórus Viszavettek minden tanyát, 
Ungvári, Rahót, Bustyaházát.

1 Bustyaháza, Bustyaháza, 
Hányszor voltál álmunk vágya! 
Talabor és Tiszparton 
Holdsugár ömlik el a tájon.
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Kórus
Fortissimo

1 Piano

2

3

3

Kezet fog a sok jó erdész, 
Mindegyikük munkára kész.
Jött fűrészes, jött a gondnok, 
Küldte őket: Eger, Szolnok 
Rendező és építész,
Privátus, vagy államerdész.

Jöttek innen, jöttek onnan, 
Egymást soha nem ismerték 
Mégis nagyon megbecsülték,
És munkájuknak nyomába, 
Fellendült Bustyaháza.

De az ősi magyar átok 
Bajt és veszélyt hozott rátok, 
Színe-javát el-el marta,
Többi után most megy Bartha.

Elmegy, most megy a jó Bartha!

Lajos bácsi emlékezzél,
Egy szép reggel, hogy kimentéi 
S feltűrt gallérral mogorván 
Járkáltál a Tisza partján, 
Csobogott a Tisza habja 
Nézelődtél jobbra, balra 
Öreg, rozzant gyárépület 
szemed előtt kastéllyá lett.
Lakja azt majd sok kolléga, 
Kiknek eddig nem volt háza.

Garázs, benne a sok autó,
Tiszti szálló és kaszinó.
Ott egy raktár, itt egy utca,
No lesz itt sok herce-hurca! 
így lesz újjá Bustyaháza!

Mindez Neked nem volt elég 
Hajtott a vágy, a székely vér. 
Kimentéi a rengetegbe 
Itt a sok fa, de hogy jön le?
Jó erdésze még csak akad,
De ha megindul az ég árja 
Hová bújjék szegény pára?
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1

Kórus

1

2

3

Mi hiányzott, mind megláttad, 
Gondolatban kiformáltad:
Ide ház kell, oda vasút,
Híd emide, oda meg út”

Átmentéi a másik völgybe, 
Kalocsára, Szinevérre.
Ökörmező sem maradt el,
Dolha, vasút oda is kell.
A terv már kész, jön a munka, 
Beültél az irodádba,
Millió rajz, ezer akta,
Éjjel nappal köztük Bartha!

Pénz is volna, de nincs anyag 
Munkások is hiányzanak.
Tégla, cement, olaj, patkó

Zárolt anyag, nem kapható!

Sok kétkedő búsan inti:
„Nem lesz ebből most már semmi.” 
Csak Bartha Lajos nem ijedt meg 
Budapestre váltott jegyet.
Zárolt anyag, nem kapható?
S mégis meghozza az autó.

Anyag megvan, ember kéne,
Az is meglesz, egye fene!
Bár nem értett a nyelvükön,
Jött az ember, mint az özön!
Szupp és Tancer, Leitner az ács, 
Kismarjai, ki kell még más?

Csúszik a föld Tereseibe,
Nem jó hozzá ruszin keze,
Nem értenek földmunkához, 
Jöjjenek hát kubikosok!

De mindez még nem volt elég, 
Egyre nő a sok nehézség.
A sok baj, gond ellenére 
Egyre épül Bartha terve.
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5 Mikor minden legyőzve már, 
Áll a sok ház és a raktár 
Most jön mire nem gondoltál, 
számításból mit kihagytál:

1 Megindul a lassú menet
1,2 Minden tagja csak kesereg
1,2. 3 Nem mond senki köszönetét,

Kórus Panaszt aztán annál többet!

1 „Lakásom jó, azt nem mondom, 
De nincs készen az istállóm!”

2 „Istálló van, nincs benn kályha, 
Kárát jó tehenem vallja!”

3 „Lakásom van, semmi hiba, 
Csak nem jó a villanymotorja, 
Két lányt tartok télbe-nyárba, 
Egyik fúrt a vizet hordja!”

4 S ha még csak a férfi népség, 
Most jön az igazi nehézség:

1 Csendes munkás magányodba
1,2 Reggel, délben, túlórába,
1 ,2 ,3 Kikelt arccal és harsogva

Kórus
fortissimo

Asszony-had tör irodádba!

4 Az okosa mosolyogva, 
Belibben és kérdi szépen: 
„Lajos édes, ugye meglesz?”
Ő meg csak int: „természetes.”

5 Másik beront: „Hallja Bartha 
Megyek a minisztériumba!
Ez már mégis csak hallatlan: 
Kacsám ólja lakhatatlan! !”
Lajos mondja: „Menjen, menjen” 
Ez sem lesz meg, no sohasem.
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1
1,2

Kórus
fortissimo

1
1,2
1,2,3

Kórus
fortissimo

1

2

3

5

Keserűség jön még sorba,
A sok közül ím egy példa:
Három éve fekvő akta 
És ráírja: „Sürgős, még ma!”
Ez is még csak mind elmenne, 
Mulasztását így fedezte.

Sok nehézség ellenére 
Épült sok ház, épült egyre 
Kúszott a sín a völgyekbe 
Kifogás itt mi lehetne?

Hopp, már megvan, ott egy sínszeg. 
„Sínszeg sárba, elherdálva? 
Taracvölgyből tűnjön Bartha!”

Bár bundája bokáig ér,
Jön majd még a kutyára dér!

Vádolhattak, gáncsolhattak,
Fűt-fát fejedre szórhattak,
Amit egykor megálmodtál,

Valóság már, készen ott áll!

Újjáépült Bustyaháza, 
Taracköznek irodája 
Vasút megy be Tereseibe 
Új ház van a Porkulecbe 
Kobilec és a Borkút,
Kész a sok feltáróút.

Munkás kezed siklott tova, 
Kész már Kraszna és Bobruka, 
Királymező kis főváros, 
Erdészháza mind lakályos. 
Vasút tör a Tancsinecbe, 
Bertyánkába és Plájszkába.

Bárhova mész, csupa csoda: 
Németmokrán új iroda, 
Atmehetsz a másik völgybe: 
Kalocsára, Szinevérre.
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4 Könnyű itt sem volt a dolog
Hetven Pengő a jó homok. 
Sok laikus fejét rázza:
„Lajos, hát ez rémes drága!” 
De aki a házat lakja 
Áldva-áldja, ki alkotta.

1 Sors könyvében meg van írva:
1, 2 Sajnos itt hagysz minket, Bartha.
1 ,2 ,3  De nem, de nem, hallga, hallga,
1, 2, 3, 4 Lomb suttogja, fenyves zúgja,
1, 2, 3, 4, 5 Folyó habja mind azt mondja,
1, 2, 3, 4, 5, 6 Hegy és völgy visszhangozza:

Kórus Itt van Bartha, éljen Bartha! ! !
forte, fortissimo

A kórus előadását nagy éljenzéssel, tapssal fogadta a társaság; úgy tűnt, mintha 
Bartha Lajos bátyánk kemény arcvonásai is megenyhültek volna, és mintha egy 
könnycsepp arról árulkodott volna, életében egyszer, egy pillanatra, ő is meghatódott 
a feléje sugárzó szeretettől.

Legszebb emlékem a felsőszinevéri Ozera-tengerszem
1944 tavaszán a katonaságtól leszereltem, és zsebemben a szinevéri 

erdőhivatalhoz szóló kinevezésemmel Bustyaházára, az erdőigazgatósághoz utaz
tam. Onnan kocsival felmentem a 80 km-re fekvő Felsőszinevérre, a történelmi Ma
gyarország határterületébe.

Szép, meleg áprilisi nap volt. Élveztem a tavaszi napfényt, a civil életbe, az erdé
szethez való visszatérést. A lovak vígan poroszkáltak az úton, forgalom alig volt a 
félreeső vidéken. A Talabor szűk völgyén áthaladva kitárult előttem a Kárpátok 1600- 
1800 m magas Kamionka-Negrovec hegyvonulata, amelyen át tört magának utat, és 
alakította ki medrét egykor, a hegyképződések geológiai korában, a Talabor.

Aztán elérkeztünk Alsószinevérre. Itt a völgy a Kamionka és a Negrovec hegy
csúcsai között rendkívül összeszűkül. A Talabor mellett csak egy kocsiút fér el. A ko- 
csiúttól jobbra a Negrovec, balra a Kamionka csúcsáig meredek hegyoldalak húzód
nak. Kiérve a hegy szorosból a Talabor két ágra szakad, a hegyoldalak enyhébb lejté- 
sűek, és a 800-1000 m magas vízválasztó 22 km hosszon az erdőhivatal, és egyben a 
történelmi Magyarország határa. A határon túl ismét 1600-1800 m magas hegylánco- 
lat húzódik.

Kiérve a szűk hegyszorosból a kocsi balra fordult, Felsőszinevér felé. Megpillan
tottam egy fekete gólyát, amint lassan körözve ereszkedett alá a pisztrángokban gaz
dag Talaborra. Talán halászni akart, vagy költőhelyet keresett. Olyan megkapó volt a 
kép, hogy egy pár percre megfeledkeztem a háborúról, és arra gondoltam, hogy az 
élet szakadatlan láncolata -  Isten rendelése szerint -  minden katasztrófa és krízis kö
zepette is folytatódik tovább.
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Felsőszinevéren -  Szederjei Ákos, az erdőhivatal előző vezetőjének áthelyezése 
után -  ideiglenesen Répás Román üzemi tiszt vezette egy évig, példás rendben, a hi
vatalt, de hallottak már az én jöttömről, és vártak az erdőhivatal munkatársai. A hi
vatalos formaságon hamar túljutottunk, átvettem az erdőhivatal vezetését. Eközben 
megemlítettem, hogy legelőször a lakott helyektől távoleső, szinte elrejtett Ozera- 
tóhoz szeretnék elmenni.

Pár nap múlva az egyik erdésszel elindultam a köves úton. Majd egy ösvényen be
kanyarodtunk az erdőbe. Hallgatagon ballagtunk felfelé, egy nagy eséssel zuhanó vi
zű patak mentén egy gyalogösvényen. A patak hirtelen eltűnt, bővizű forrássá alakult 
át, mi pedig tovább kapaszkodtunk felfelé, egy keskeny nyomon a sűrű fenyvesben. 
Egyszercsak vége lett a kapaszkodónak, egy pár lépés után lélegzetelállító fényözön 
látványa fogadott bennünket. Előttünk vakító fehéren az Ozirnya 1700 m magas, hó
födte csúcsa tükröződött a tengerszem vizében. Felejthetetlen látvány volt! Percek 
kellettek, amíg magamhoz tértem. A tó közepén parányi, néhány négyzetméternyi kis 
sziget húzódik meg. Megkíséreltük körbejárni a tavat, de ösvény nem vezetett a part 
mentén, a sziklás hegyoldal és az itt-ott a víztükörig lenyúló luc- és jegyenyefenyők 
a továbbjutást nem tették lehetővé.

A tó víztükrének tengerszint feletti magassága 989 méter. A tengerszem körülbe
lül 10 000 évvel ezelőtt keletkezhetett, erősebb földmozgás, kisebb földrengés követ
keztében. Ez hatalmas szikla- és földtömeget sodort a szűk völgybe, ami aztán gát
ként elzárta a befolyó patakokat. Ez a nem tömör halmazállapotú gát a víztükörnek 
körülbelül 2 atmoszférára emelkedő nyomása miatt utat keresett magának, és forrás
ként jelent meg 60 méterre a víztükörtől. Az idők folyamán a befolyó patakok és a 
kifolyó forrásvíz mennyisége állandósult, egyensúlyba került. A tengerszem vízszint
je -  a lehulló csapadéktól függően -  a 3 métert is elérheti. A víztükör felülete körül
belül 7 hektár, legnagyobb mélysége 22 méter. A tengerszem gazdag pisztrángban, 
mely itt 9 cm-re nő meg.

Amióta a tengerszem a Szovjetunióhoz, illetve Ukrajnához tartozik, számos le
genda, mesébe illő történet látott napvilágot. A szinevéri tó a ruszin nép zarándokhe
lyévé kezd kialakulni. Egy ilyen, ma már élővé váló legendát érdemes megörökíteni:

Valamikor, a régmúlt időkben, ezek a hegyek egy gazdag gróf birtokai voltak. A 
hegyvidék embereinek nála kellett dolgozniuk. Őrizték a teheneket, juhokat, kaszálták 
a hegyi réteket. A grófnak volt egy gyönyörűszép leánya, úgy hívták, hogy „Szin”. Az 
ő szemében tükröződött vissza a Kárpátok egének minden szépséges árnyalata.

Egyszer a gróf elhatározta, hogy ellenőrzi, miként dolgoznak a favágói a hegyekben. 
Amíg a gróf a favágók munkáját ellenőrizte, leánya virágot szedett a réten. Egyszercsak 
csodálatos citerahangokat hallott, s elindult a hangok irányába. A réten egy ifjút talált, 
aki a juhokat őrizte és a citerán játszott. Amint az iíjú a lányt meglátta, abbahagyta a ci- 
terázást. „Ki vagy te?” kérdezte csodálkozva. „Én Szin vagyok. Ezek az erdők és hegyek 
az édesapámé. De te ki vagy?” „Én Vér vagyok, a gróf pásztora.” A lány kérte, hogy 
játszón tovább. Az erdőben messze hangzottak a csodálatos dallamok.

Rövid idő múlva a fiatalok ismét találkoztak. Szerelmesek lettek egymásba, de már 
csak titokban találkozhattak, mert a gróf tudomást szerzett arról, hogy a lánya egy egy
szerű pásztorba szeretett bele, ezért megtiltotta, hogy még egyszer találkozzanak. De a
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szerelmet nem lehet emberi akarattal szabályozni. Amikor Vér tovább játszott a citerá- 
ján a lánynak, a gróf megparancsolta szolgáinak, hogy Vért öljék meg. Ezért amikor is
mét játszott a citeráján, a mélységbe lökték, és egy hatalmas sziklát görgettek utána. 
Amikor Szin megtudta a szörnyű hírt, az erdőn keresztül elszaladt arra a helyre, ahon
nan a sziklát rágörgették szerelme holttestére, és szakadatlan sírni kezdett, amíg 
könnyeiből a völgyben egy tó nem keletkezett. Ezt a tavat aztán az emberek a két sze
relmes fiatalról „Szinevér” tónak nevezték el. -  Eddig tart a legenda. Most egy hatalmas 
méretű fenyőoszlop áll a tó partján, egymást átölelő férfi és nő belevésett képével.

Most pedig térjünk vissza a legendák világából az 1943 áprilisi valóságba. Amint 
visszafelé menet ereszkedünk lefelé, egy felfelé törekvő 4 fős társaság irányából han
gokat hallok. Ki járhat itt idegen, ahol még a madár is ritkán jár? Egymáshoz köze
lebb érve, az egyik hang ismerősnek tűnt. Egyszerre ismertük fel egymást. Bubb 
Gyuszi volt, aki 4 és fél évig volt évfolyamtársam az egyetemen. Nagyon megszeret
tem őt, gyakorlatilag együtt végeztünk Sopronban. Sorsunk később is összefonódott. 
Csendes, halkszavú, szilárd erkölcsi alapokon álló, megbízható jóbarát volt. A hábo
rú folyamán behívták ütegéhez, és most itt állomásoznak a közelben. Hallott a 
szinevéri tó szépségéről és rábeszélte társait, hogy jöjjenek át ide. Meghívtam őket a 
lakásomba, de nem maradhattak. Egy kettőnkről készült fénykép maradt meg emlé
kül, amint a házam küszöbén üldögélünk és beszélgetünk.

Emberi sorsok Kárpátalján az utolsó időben. 1944. október 6-án még megtartot
tam az aradi vértanúkról az emlékbeszédet az országzászlónál, gyér hallgatóság előtt. 
Ebben többek között a következőket mondtam: „... Megindult a magyarok menekü
lése Kárpátaljáról. Ha egyetlen magyar erdőmérnökként is, de én itt maradok, hogy 
legyen valaki, akitől az oroszok számonkérhetik a magyar erdőmérnökök tevékeny
ségét, magatartását.

1944. október 15-én megtörtént Horthy kiugrási kísérlete, majd Szálasi uralomra 
jutása. Megszakadtak a kapcsolatok az ország belsejével. Rajniss Béla erdőmérnök -  
kollégám volt Bustyaházán -  aggódó édesanyámat így tájékoztatta levelében utolsó 
találkozásunkról:

Kedves fia, Dodi, jó barátom volt Bustyaházán. Ami elhatározását illeti, ve
lem azt közölte, hogy azért marad ott, mert nem hagyja ott veszélyben az embereit, 
akik -  Rajniss levele szerint -  úgy csoportosultak körülötte, mint a legerősebb bás
tya körül szoktak ostrom idején.

Az állami szervezetek, így az erdőigazgatóságok is, utasítást kaptak, hogy szerve
zetten ürítsék ki Kárpátalját, ami meg is történt. A szovjet hadsereg a román átállás 
után viszonylag gyorsan haladt előre a Székelyföldön Debrecen irányába, és nagy 
erőkkel készült megmérkőzni az összevont német és magyar erőkkel. A háború egyik 
legnagyobb páncélos ütközete volt kibontakozóban. A magyar erők Csapnál egy hó
napig nagy erőfeszítéssel tartották a vonalat, hogy biztosítsák elsősorban a 
Székelyföldről a biztonságosabb Szlovákiába visszavonuló magyar és német alaku
latok útját, akiket Debrecen térségében már nem tudtak számításba venni.

Kárpátalját a német-magyar vezetés politikailag és katonailag már leírta. A szov
jet vezetés még nem tárta fel kártyáit. Kárpátalján 3-4 hétig politikailag és katonai
lag légüres tér keletkezett. A községekben a ruszinokból, volt Szics-gárdistákból,
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esetenként lumpen elemekből „helyi vezetőségeket” hoztak létre, amelyek hol a 
csehszlovák zászlót, hol a kék-sárga ukrán zászlót vonták fel a zászlótartóra. Az ér
telmesebb emberek azt gondolták, hogy Kárpátalja visszakerül Csehszlovákiához, az 
ukrán érzelműekről viszont nem lehetett tudni, hogy mit akarnak. Az ottani magya
rok sorsa megnehezült, sőt esetenként életveszélyessé vált. Fegyver volt az emberek 
kezében, hol egy magyar vasutast lőttek agyon, aki nem akart ajtót nyitni, hol az 
egyik faluban éjszaka a magyar kocsmárost lőtték le.

Ez idő tájt egy magyar tanítónő megszólított engem az utcán: „Maga miért maradt 
itt a magyarok közül? Maga október 6-án olyan beszédet mondott az országzászlónál, 
hogy azt hihetik, maga egy beépített ember, és megbízása van. Erre nem gondolt?” Er
re valóban nem gondoltam. Aztán beidéztek a községházára, és megkérdezték, hogy 
hol van a golyós fegyverem? Ők nem tudtak magyarul, én nem tudtam ruszinul. Hirte- 
lenében nem is tudtam válaszolni, és valami olyasmit mondtam, hogy nekem nincs go
lyós fegyverem. Erre azt mondták, hogy a járásbíróságon kértem és kaptam engedélyt 
golyós fegyver tartására. Akkor emlékezni kezdtem, hogy amikor utoljára Sopronban 
voltam, mindent hazavittem, a puskát is. Ez azonban számukra együgyű, elfogadhatat
lan érvelés volt. Éreztem, hogy komoly életveszélybe kerültem.

Ekkor belépett egy tanító formájú ember. Megkérdezte tőlük, hogy mi folyik itt, 
és megkérdezte a nevemet. Rövid beszélgetés zajlott le közöttük, majd felém fordul
va a következőket mondta: „Magát itt azonnal elbocsátják és nyugodtan mozoghat 
akárhova, senki sem fog magához egy szót sem szólni. Ha minden magyar úgy visel
kedett volna, mint maga, akkor nem lett volna szükséges, hogy idejöjjünk.” Isten 
megsegített a legnehezebb pillanatban!

Időközben megszervezték a szovjet katonai közigazgatást, és falragaszokon kötelez
ték a magyar és német nemzetiségű, 16-50 évjáratú férfiakat, hogy 1944. november 15- 
én jelentkezzenek a községházán. Akik jelentkeztek, fogollyá nyilvánították, és azonnal 
útbaindították úgy, ahogy voltak. Az asszonyok az ügyről semmit nem tudtak, csak egy 
idő után kezdték keresni a férjüket, várták őket ebédre, de azok már meneteltek úgy, 
ahogy voltak. A patikus például fehér köpenyben, egyenesen a patikából. Ugyanaznap 
hívták össze egész Kárpátaljáról az általuk megbízott községi vezetőket, és megszavaz
tatták velük, hogy kérik Kárpátaljának a Szovjetunióhoz való csatolását.

Én mindezekről nem tudtam, mert 15-én nem voltam Szinevéren, úton voltam 
Bustyaházára. Este értem oda. Egyenesen bementem Kampi Ivánhoz, a ruszin 
erdőigazgatóhoz, akivel jó barátságban voltam. Ő elmondta, hogy a magyarokat már 
mind elvitték fogságba, s azt tanácsolta, hogy másnap menjek vissza Szinevérre, ott 
mindenki ismer és szeret engem, az emberek bizonyára mellém állnak.

Egész éjjel gyalogoltam, kb. 50 km-t, és november 16-án reggel értem vissza 
Szinevérre. Ott az NKVD tisztje már átfésülte a terepet azok összegyűjtésére, akik a 15-i 
felhívásra nem jelentkeztek. Velem szóba sem állt. Egy katona kíséretében átküldött 
Ökörmezőre. Ott az NKVD tisztje, amikor jelentették neki, hogy engem hoztak, 
Szinevérről behívatott két embert, s azokat részletesen kikérdezte rólam. Aztán behívott 
engem. Nagyon udvarias volt, és azt mondta, hogy a szinevéri emberek elmondása alap
ján tulajdonképpen el kellene engednie engem, de ehhez nincs joga, be kell küldenie 
Szolyvára. Egy katona kíséretében átküldött oda, s a szolyvai lágerben már fogoly vol
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tam. így lettem én is hadifogoly. December 6-án délelőtt kétezer kárpátaljai magyar fo
gollyal együtt a Vereckei-hágóra kaptatva eszembe jutott a búcsúzó utolsó sóhajtása: 

„Elindultam szép hazámból,
Híres kis Magyarországból,
Visszanéztem félutamból,
Szememből a könny kicsordult.”

Ahogy lassan leereszkedtünk a Sztrij folyó völgyébe, élet és halál mezsgyéjén ha
ladva egy idegen világba, valószínűtlen messzeségbe tűnt el lassan a haza, a család, 
szerelem, házasság, egész addigi életünk!

Dr. Kassay F. László: Az 1939-1944.évi időszak emlékei.
Lengyelországi tanulmányutam 1939-ben. Még jó, nyugodt időben, 1939-ben 

nyertem el az Akadémia külföldi ösztöndíját egy lengyelországi nyári gyakorlatra. 
Budapestre kellett utaznom, ott a minisztériumban kaptam meg a lengyel minisztéri
umnak címzett kirendelést. Hazai társam Király Gáspár volt. A rendelvénnyel a ke
zemben hazautaztam apámhoz Vámosgyörkre, ahol megfelelő útiruhát vettem ma
gamra, s az egész csomagom elfért egy közepes nagyságú bőröndben. Király Gáspár
ral már nem tudom, hogy hol találkoztunk, de végül is sikerült a meghatározott 
időben, 1939. július első napjaiban felszállnunk az akkor már magyar-lengyel közös 
határon áthaladó gyorsvonat első osztályára, amelyre szólt a kirendelésünk. Nagyon 
élveztük az ismeretlen tájon keresztül történő utazást. Végül is Varsóba érkeztünk. 
Ott már várt bennünket egy fiatalember a lengyel földmívelésügyi minisztériumból. 
Ő bevitt bennünket a minisztérium vendégházába, majd másnap értünk jött, és vele 
ismét a minisztériumba mentünk. Az érintkezés nyelve a német, illetve a francia volt. 
Ezeket én meglehetősen jól beszéltem. így megtudtuk, hogy az első két hétre 
Bialoviezsára megyünk az ottani nagy őserdő megismerése céljából, onnan leme
gyünk a Kárpátokba, egy ottani erdőgondnokságba, szintén két hétre, ezután átme
gyünk a Krakkó közelében levő Kielce-i erdőigazgatóságba, ahol eltöltjük a még 
hátralevő időnket. Innen megyünk vissza Varsóba, ahol megírjuk a beszámolónkat, 
majd onnan vissza Magyarországra. Ez bizony csodálatos programnak ígérkezett!

Egy napot töltöttünk Varsóban, bejárva az akkor nagyon szép, régi várost. 
Vezetőnk türelmesen vezetett bennünket végig a város nevezetességein. Este vacso
rára hívott meg bennünket, ahol jól beboroztunk. Másnap kikísért a pályaudvarra, és 
felszálltunk a Bieloviezsára induló gyorsvonatra. Ez azonban csak este indult, így há
lókocsijegyet kaptunk. Szépen lepihentünk, és nagyot aludtunk. Olyan nagyot, hogy 
másnap reggel a kalauz azzal riasztott fel bennünket, hogy megérkeztünk 
Bieloviezsára, és már keresnek bennünket. Alig tudtuk felkapkodni a ruhánkat, és a 
poggyásszal együtt kiugrani a vasúti kocsiból, mert a vonat már ment is tovább. Ben
nünket pedig az állomáson vártak a többi ösztöndíjasok. Két dán és egy horvát 
erdőmérnök-halIgató lett a társunk teljes nyári ott-tartózkodásunk alatt. A dánokat 
Christian Jörgensennek és Viggo Göhmek hívták, a horvát nevére nem emlékszem. 
Velük volt a helyi erdőgondnok is. Vele bekocsiztunk a városban levő szállásunkra, 
majd az erdőgondnokságra. Ott megismertették velünk a programunkat, amely a 
bieloviezsai erdészet minél alaposabb áttekintése volt.

316



Délután összebarátkoztunk a dánokkal 
(a horvát nem volt valami barátságos). Az
tán másnap megindultunk a hatalmas 
őserdő megismerésére. Ott akkor még 
bőven éltek bölények, nem tudom, a hábo
rú után maradt-e belőlük. Az uralkodó mű
velési ág a szálaló gazdálkodás volt. így 
tudták megőrizni a több mint százéves ál
lományt. Megőriztem egy képet egy 55 
méter magas, jó 2 méter átmérőjű fáról.
Maga a bieloviezsai őserdő több mint 
százezer hektár volt, szinte tiszta fenyves.
Benne elszórtan voltak a műveléshez 
szükséges utak és épületek

Bieloviezsán töltöttünk, vidám hangu
latban, több mint két hetet, amely állandó 
utazással és erdőismerkedéssel telt el. Es
ténként a szobánkban beszélgettünk és iszo
gattunk a dánokkal. A szomszéd szobában A , T_

, , , A B ielowiezsa-i őserdő raonasa. Foto: Kassay
egy lengyel tarsasag lakott, akik ránk zör
gették az ajtót, majd amikor azt kinyitottuk,
fenyegető magatartással követelték, hogy hagyjuk abba a mulatozást, mert ők nem tű
rik, hogy németek dorbézoljanak náluk. (Társalgásunk nyelve ugyanis német volt.) Jó 
időbe telt, amíg meggyőztük őket, hogy mi nem németek, hanem dánok és magyarok 
vagyunk. Ekkor aztán megváltozott a viselkedésük és keblükre öleltek bennünket.

Hamar eltelt a két hét, és három lett belőle. Aztán elutaztunk együtt a Kárpátok
ba, mégpedig Zagorszkba, az ottani erdőgondnoksághoz. Ez nagyjából szemben le
hetett a mi ungvári erdőigazgatóságunkkal. Ott nagy kirándulásokat tettünk a havasi 
erdőkbe, megismertük a szép fenyveseket. Fenn voltunk egy kb. kétezer méter ma
gas hegy tetején, ott aludtunk egy vadászházban. Kora hajnalban keltünk, s alattunk 
az egész tájat felhő borította. A felhők felett a hegycsúcsok látszottak. Aztán lassan 
eltűntek a felhők, és látható lett az alattunk levő gyönyörű táj.

Kárpáti hetünk egyébként különösebb esemény nélkül telt el. Onnan utaztunk a 
Krakkó közelében levő Kielcébe. Ez a vidék különleges mészkőtáblákat rejt magá
ban, s ezek alatt vannak a nagy sóbányák, mint például a Wieliczka-i hatalmas sóbá
nyatermek, melyeket az erdőgondnok megmutatott nekünk. Lenn, a talaj színe alatt, 
kb. 150-200 méter mélyen maradtak meg ezek a hatalmas sóbarlangok, melyek fö
lött a sókristályok mint cseppkőkristályok jelennek meg. A Kielce környéki erdők 
egészen más fafaj összetételűek, mint a kárpáti erdők. Itt sok a lombfa, különösen a 
tölgy, kőris és a szil. Művelésük helyenként szálaló üzemmódban volt látható, de vol
tak tarvágásos részek is. Sok kisebb keskeny nyomtávú vasúti kirándulást szerveztek 
számunkra, miközben folyamatos ugratásokkal szórakoztattuk egymást. A lengyel 
erdészek nagyon készségesek és barátságosak voltak. Számomra emlékezetes maradt 
az erdőgondnok leányával, Ewa Guzikowskával útközben franica nyelven folyt,
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filozofikus tartalmú beszélgetésünk. Ők vala
hol Oswieeim (Auswitz, a későbbi haláltábor) 
mellett laktak, és sorsuk ugyancsak ismeretlen 
maradt számomra.

Közben eltelt az idő. Egyszercsak megjött 
az értesítés, szakítsuk félbe a Kielce-i tanul
mányutat, és utazzunk fel Varsóba, mert erősen 
háborús lett a levegő. A vonaton erről a lengye
lekkel beszélgettem. „Nem félünk a 
németektől. Erős hadseregünk van, és szétmor
zsoljuk a németeket, ha meg mernek támadni 
bennünket” -  mondta a kérdezett lengyel úr, 
tele öntudattal.

A Földmívelésügyi Minisztériumban elszá
moltunk, és beszámoltunk a tanulmányúti ta
pasztalatainkról, megköszöntünk minden jót és 
szépet, amit kaptunk. Augusztus vége volt már, 
és közben lezárták a német-lengyel határt, így 
a két dán barátunknak, akik közül az egyik egy 
lengyel menyasszonyt is vitt magával, már 
nem jutott vonatjegy. Nagy szerencsével ők 

kerülővel, Finnország felé repülővel indultak haza. Mi pedig, Király Gáspárral felka
paszkodtunk a Kárpátalján keresztülvezető vonat kocsijaira, elbúcsúztunk vendéglá
tóinktól, és elindultunk hazafelé. 1939. szeptember 1-jén, az utolsó pillanatban értem 
haza szülőfalumba, Vámosgyörkre.

Kárpátaljai emlékeim. Kárpátalja az én életemben csak egy egyetemi tanulmányúi
hoz, és egy nyári gyakorlathoz kötődik. Azt azonban állítom, hogy a táj szépségében , 
az erdők nagyszerűségében a visszacsatolt országrészek között Kárpátalja az első he
lyen áll. Még hallgató koromban volt egy tanulmányi kirándulásunk, tanárainkkal, 
Modrovich Ferenc, Fekete Zoltán és Győrfi tanár urakkal Kárpátaljára, amikor az ung
vári erdőigazgatóság vezényletével ismertük meg az Ung-völgyi és a Latorca-völgyi 
erdőket, melyek között megragadták fantáziánkat a faanyag kiszállítás hegyi módsze
rei, a víztartalékoló, folyókat elzáró gátak, és a velük összefüggő úsztató- és csúsztató- 
építmények, mint kizárólag ezen a vidéken elterjedt módszerek. Víz, víz és víz! Ez 
jellemző Kárpátaljára. Útközben sok szép falut és várat láttunk. így ismertük meg az 
Ung folyó felett emelkedő Nevicke, majd Munkács várát. Valahol itt a környéken volt 
az a Széchényi-uradalom, ahol a szép kastélyon kívül, a grófi birtokon tartott bölénye
ket is láttuk. Utunk mellett szebbnél-szebb ősi magyar templomokat, és remek épüle
teket is szemlélhettünk. Az útvonal azonban zárt, és az idő ekkor korlátozott volt.

Ugyanezen a nyáron módom volt a Latorca Rt.-nél nyári gyakorlatra menni. A 
Latorca Rt. központja Munkács volt. Onnan bejárhattam a Vereckei-szorost, Bereg
szásztól Volócig, és közben Szolyvát, ahol engem nagyon megragadott az ott 
működő falepárló üzem, melynek alapján később megépítettem az én (kicsiny) 
Nova-i falepárlóüzememet. Munkácsról vezényelt ki minket a Latorca-központ mé
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résekre, le a Tiszához közeli tölgyesekbe, valamint fel, a Nagyszöllős és Huszt kör
nyéki kisebb erdeibe, ahol terepi méréseket végeztünk. Társam akkor Munkácson 
Kautzky Emil barátom volt. Meglepődtünk a munkácsi zsidók népviseletén, amely 
különös ruházat volt, amelyben a nagyszakállú zsidó férfiak vallási érzelmeiket ki 
tudták élni. Sajnos, amint kiderült, később a nyilasok nagy részüket elpusztították.

Vasárnaponként gyakran feküdtünk ki Munkácson a Latorca partjára, és élveztük 
az ottani levegőt. Aztán alkalmunk volt elutazni a vizek világába, fel a folyók völ
gyén, majd egészen Rahóig, az ottani erdők megismerésére, és az ottani völgyzáró
gátak megcsodálására. A nyár sok szép vidék megismerésével, és az ottani falvak 
szépségének csodálatával hamar elmúlt.

A Kőrösmező környéki gazdag síterepek megismerésére ugyanazon a télen Gyu
ri öcsémmel merész tervet valósítottunk meg. Kértünk az erdészettől egy megfelelő, 
télre felszerelt, fűthető menedékházat fent a havasokon. Ki is utaltak nekünk egyet, 
valahol a Pietrosz alatt, kb. 1800 méter magasságban. Vonattal érkeztünk 
Kőrösmezőre, s onnan indultunk sílécekkel felszerelve a nekünk adott térképvázlat 
segítségével, déli 11 óra körül a mintegy 14-15 km-es mászótúrára. Jól megizzadva 
végül elértük a menedékházat, ahol elő volt készítve a tűzifa és a főzőedények szá
munkra. Ezek segítségével hamarosan, amikor már esti 5 óra volt, megfőztük a teán
kat, s a szalonnás rántottát és megebéd-vacsoráztunk. Hamar elnyomott bennünket az 
álom. Másnap aztán kimentünk síelni. így éltünk ott vagy három napig. Amikor már 
annyira elfogyott az élelmünk, hogy csak étcsokoládét tudtunk enni a tea mellé. így 
aztán a hét végén felkerekedtünk, és a kőrösmezői erdőgondnoknak köszönetét 
mondva vonatra ültünk, majd hazautaztunk apámhoz, Vámosgyörkre. Szép emlékem 
maradt ez a kirándulás Gyuri öcsémről is.

Erdélyi emlékeim a magánkiutazások, az egyetemi közös tanulmányutak és a 
nyári gyakorlatok, valamint a katonai be- és kivonulások töredékeiből tevődnek ösz- 
sze. Tulajdonképen az utóbbiakkal kezdődött, amikor 1942-ben csapatunk téli gya
korlatra vonult ki Tusnádfurdőre, ahol síoktatásban részesültünk. Ekkor láttam 
először a Tusnád feletti Szent Anna-tavat. Meredek úton lehetett felmászni a valami
kori vulkán tetejére, onnan a hegyet borító fenyvesen kérészül leszállni a tenger
szemhez, majd azt megcsodálva visszajutni a Tusnádfürdő előtti országúira és a 
fürdőre. A fürdőnél lenn is van egy tó, amit különböző neveken (Alsó-tó,Csukás-tó, 
stb.) emlegettek. E tó felett, az országút alatt állott az Etel-villa, ahol később laktam, 
amikor 1944 tavaszán, mint kiképzett erődítési mérnököt hadapród- szakaszvezető-, 
majd őrmesterként, idehelyeztek.

Már előbb, az 1940. évi nyári gyakorlaton is megfordultam itt, mégpedig úgy, 
hogy engem nyári gyakorlatra Görgényszentimrére helyeztek, ahol Maron főmérnök 
volt az egyik erdőhivatal vezetője, a másiké pedig Mátyás Vilmos. Itt fordultak meg 
akkor Illyés Zoli és Jaszenovics Laci évfolyamtársaim is. Utóbbi a bukaresti erdész 
karról Erdély visszacsatolásakor jött át hozzánk.

A görgényi hegyek, rajtuk a híres Laposnya-i, volt román királyi vadász- és 
üdülő-kastély volt az első csoda, amit a görgényi kisvasúttal, aztán saját lábon fel
mászva megközelítettünk, előbb mi nyári gyakorlatosok, majd többször, a gondnok
ság két családjával együtt jó sokan, hogy a pisztrángtenyészetet bámuljuk, és ott
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megsüssük a híres parázson sült pisztrángjainkat. A kifogott kisméretű pisztrángokat 
kibelezés után parajlevélbe burkoltuk, aztán agyaggal vettük körül, és így tettük be a 
jó sok tűz maradékába, ahol azok megsültek. így mintegy fél óra alatt friss sült piszt
ráng állt rendelkezésre. Ezt fehér borral és megfelelő magunkkal hozott salátával fo
gyasztottuk el.

Aztán tovább másztunk a királynő kastélyáig. Ez ónémet stílusban, fából gondos 
munkával épült nagy ház volt, ahol az ottani erdész volt a gondnok. Ennek felesége 
vezetett körül bennünket a pompásan bútorozott szobákon.

A görgényi fakitermeléseket mi 
többször ellenőriztük, és a nyert fa
anyag számbavétele, és kiszállításá
nak, a csúsztatok javításának meg
szervezése volt a dolgunk. De még 
több más feladatunk is volt. Ezek 
közül legnevezetesebb a Sepsiszent- 
györgyön rendezett vadászati kiállí
tásra szánt görgényi trófeák összeál
lítása és leszállítása volt, az ottani 
Székely Múzeumba, amit Mátyás 
Vilmos vezetése alatt én, és a közben
odaérkezett Tivadar öcsém végez- . + .. . c ,. . ^ ^. °  A sepsiszentgyörgyi Szekely Muzeum. Foto: Kassay
tünk, Vilmos megelégedésére. Ezen
kívül a Szászrégenben működő fűrészüzembe is gyakran utaztunk le, az odavezető kis- 
vasúttal. Szászrégen nagyobb helység, inkább város, amely a bevásárlások színhelye volt. 
Az odavezető kisvonat „luxuskocsijában” viszonylag kényelmesen utaztunk Görgény- 
szentimrére, mert ott volt az erdészeti szakiskola is, a székházként működő kastélyban.

Görgényszentimrén sok szép napot töltöttünk. 
Én munka után sok időt töltöttem Maron Puszi-val, 
a Görgény I. gondnok leányával, akivel aztán a nyá
ri gyakorlat után elvesztettem a kapcsolatot. Tartós 
barátságot őriztem meg a Mátyás családdal. Ez a 
kapcsolat évtizedekig, Mátyás Vilmos haláláig, tar
tott. Ő aztán Sopronban élt, miután mint kutató er
dész kiváló dolgokat alkotott. Ő alkotta meg a má
ig legjobb, Erdélyt ismertető Panoráma könyvet: 
„Utazások Erdélyben” Ennek nekem dedikált pél
dányára ezt írta: „Amíg a nap süt az erdélyi égen, s 
míg Isten van az égben, Erdély örökké Magyaror
szág lészen....” Ez a könyv román engedéllyel a 
legkiválóbb ismertetője lett Erdélynek.

Ugyancsak emlékezetes utam volt Görgény- 
szentimre-Laposnya-kastély-Mező-havas-Szováta- 
Medve-tó gyalogtúra a nyári gyakorlat végén. Jó 
kora reggel felmentem kisvasúttal egészen a

A Székely Múzeum egyik 
dolgozószobájában Kassay László 
Mátyás Vilmossal. Fotó: Kassay
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laposnyai kastély közelébe, onnan fel a kastélyig. Majd onnan elindultam a Mező
havasra. Ez, hajói emlékszem 1700 méter magas. Fenn már nem voltak erdők, csak 
borókabokrok. A kilátás: az egész körtáj, lenn a völgy mélyén van Szováta. Oda to
rony iránt legyalogoltam, mígnem elértem a községet, majd ott lenn már este volt, 
amikor bekopogtam egy nagyobb házba, s ott éjjeli szállást kértem. Az akkori turiz
mus még ezt jelentette. Kaptam is szállást. Még valami vacsorát is adtak, azt hiszem, 
az juhtúró és szalonna, meg tej volt. A házbeliek csodálkozva hallották, honnan jövök, 
de amikor megtudták, hogy erdész vagyok, nagyra nőtt a tiszteletük. Másnap kimen
tem a tóra, és élveztem a Medve-tó meleg vizét. Összesen két éjszakát töltöttem ott, 
miközben bejártam a helységet, de sokat voltam a vízben is. Aztán úgy emlékszem, 
valami alkalmi fuvarral utaztam el Szászrégenig, és vissza Görgényszentimrére, a szo
kásos erdei vasúton. Ez a kis kaland beleivódott az emlékezetembe.

Volt ekkor még egy szép hegymászásom, amikor Sponták Ernő erdőmérnök kol
légával és feleségével az Ünőkőre (2280 m magas) másztunk fel. Ez a hegycsúcs 
Beszterce-Naszód megyében fekszik, kb. 20 km-re délre a Nagy-Pietrosztól. Nehéz 
kapaszkodást igényelt, mígcsak elértük a csúcsot. De onnan a teljes Északkeleti- és 
Délkeleti-Kárpátok csúcsaira csodálatos kilátás nyílt. A csinos fiatalasszony nagyon 
derekasan bírta ezt az utat. Sajnos velük ezek után nem találkoztam, így sorsuk isme
retlen maradt.

Erdélyi emlékeim sorában leghosszabban a katonakoromban történtekre emléke
zem. Miután a budai Hajógyári-sziget északi csücskében fekvő, és az „Első utász 
zászlóalj” keretébe tartozó 1. utász század 1. szakaszának 1. rajába soroltan az 
1942/43. évben megkaptam a megfelelő vízenjáró, robbantó, erődleküzdő és 
erődítési mérnöktiszti kiképzést, 1944 márciusában kihelyeztek Tusnádfürdőre, az 
ottani 14-es (később 114-esre átkeresztelt) erődítési századhoz, vagy ahogy azt civi
lek felé hívták, „kirendeltséghez” A zászlóalj parancsnoka Makay százados, a szá
zad parancsnoka Bálint-Nagy Zoltán főhadnagy volt. Ez az egység tartotta kézben 
a Délkeleti-Kárpátokban épülő erődök létesítését, így a Békás-szorosi, Úz-völgyi, 
Gyímesfelsőloki, Kászoni, Ojtozi, Tusnádi, Nagyajtai erődöket, melyek úgynevezett 
völgyzárak voltak. Mint az erődítési század (kirendeltség) egyetlen képzett erődítő 
mérnökét, engem küldtek ki valamennyi erőd építési feladatait végző civil vállalatok 
munkájának ellenőrzésére, vagyis arra, hogy az erődök úgy, és ott épülnek-e, amint 
azt a tervek előírják, és arra, hogy olyan anyagokat és annyit használnak-e fel, mint 
azt a tervek előírják. Azt is ellenőriznünk kellett, hogy annyi anyag érkezik-e, 
amennyi szükséges, és annak felszállítása a völgyzárak helyére megfelelő módon tör
ténik-e. Ezen érdekes munka végzése közben persze az erdészeti szempontok lehet
séges figyelembevételét is nézni kellett, mivel a völgyzárak mindenütt erdőrészek 
kivágása után épültek.

Amíg ez a munka tartott, megismertem az egész Székelyföldet. Sok-sok 
bensőséges barátságot kötöttem az ottani emberekkel. Élveztem a székely falvak 
vendégszeretetét. Megismertem a kárpáti erdők gazdálkodási világát. Bizony ez 
mind feledhetetlen szép időt és emléket rejt ma is bennem!

Maga az erődítési egység székhelye Tusnádfürdőn volt, s a Csukás-tó feletti Etel- 
villa volt a lakásom. Ez is örökre élő emlék számomra. Ha szabad időm volt, fel
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másztam a szemközti hegyre, ott hanyatt feküdtem a zöld réten, és álmodoztam Er
dély további sorsáról. Sajnos nem sokáig tartott ez a szép idő, mert augusztus 25-én 
kivontak minket onnan, egészen Parajdig, ahol csak néhány napig tartózkodtunk. In
nen küldtek vissza engem futárként Sepsiszentgyörgyre, már a front alatt, amikor 
majdnem ott maradt a fogam, de végül is sikerült a küldetés, amiért katonai elisme
rést kaptam. Ezzel azonban erdélyi emlékeim véget értek.

Dr. Tóth Béla: Besztercei szolgálatom emlékei. A besztercei erdőigazgatósággal
1943 tavaszán, IV.éves tanulmányutunkon kerültem kapcsolatba. A nagyon jól sikerült, 
rendkívül gazdag, élmény dús tanulmányúton a táj, az erdők, a megismert szakmai te
vékenység mély benyomást gyakorolt rám, és mivel akkor már egyetemi tanulmánya
ink közelgő befejezése után sorra kerülő elhelyezkedés kérdése foglalkoztatott, az az 
elhatározás érlelődött meg bennem, hogy a besztercei erdőigazgatóságnál próbálok el
helyezkedni. Erre az elhatározásra az is késztetett, hogy államerdészeti ösztöndíjas 
erdőmémök-hallgatóként államerdészeti szolgálatra vállaltam kötelezettséget.

így az erdélyi tanulmányútról Sopronba visszatérve, levélben megkerestem a 
besztercei erdőigazgatóságot, jelezve, hogy 1943 őszén várhatóan erdőmérnöki ok
levelet szerzek, és az erdélyi tanulmányúton szerzett benyomásaim nyomán szíve
sen vállalnám a besztercei szolgálatot, ha ott szükség lenne rám. Megkeresésemre 
szinte postafordultával jött a válasz: Szívesen fogadnak, még abban az esetben is, 
ha 1943 őszén netalán nem sikerülne befejeznem egyetemi tanulmányaimat. Ilyen
képpen elhelyezkedésem már hónapokkal az erdőmérnöki oklevél megszerzése 
előtt megoldódott.

1943. november 2-án, alig 10 nappal az oklevél megszerzése után, jelentkeztem 
szolgálattételre a besztercei m. kir. erdőigazgatóságnál. így kerültem én, az Alföld 
legfátlanabb vidékéről a Keleti-Kárpátok csodálatos szépségű tájaira. Bár ezt a 
lehetőséget csupán egyetlen évig élvezhettem, szakmai kötődésem tekintetében ez az 
egy év a továbbiakban is meghatározó jelentőségűvé vált. A beilleszkedést, a szak
mai gyakorlati munkakezdést megkönnyítette az, hogy a soproni baráti körből szin
tén a besztercei erdőigazgatósághoz kapott beosztást két volt évfolyamtársam: Paulik 
József 1943 decemberében, és Szőnyi László 1944 júliusában.

A munkakezdés után hamarosan észrevettem, hogy az erdőigazgatóság központ
jában szakemberhiány van. Egyes szervezeti egységek szakszemélyzet hiányában 
szinte működésképtelenek voltak. Az erdőrendezőség például, ahova én beosztást 
kaptam, amikor ott munkába álltam, csupán a vezetőből és két rajzolóból állt. De
cember közepén idekerült Paulik József, egykori évfolyamtársam is. November vé
gén azonban az erdőrendezőség vezetője eltávozott az erdőigazgatóságtól, így én 
kaptam ideiglenes megbízást a csonkán maradt, mindössze 4 főből álló 
erdőrendezőség vezetésére, Stieber Lajos főerdőtanácsos felügyeleti tiszt felügyele
te alá rendelve. Ez a kényszerhelyzet 1944 tavaszáig tartott, amikor Wilde Kálmán, 
korábbi naszódi erdőhivatal-vezető, kapott megbízást az erdőrendezőség vezetésére.

Csonka létszámú volt az építésvezetőség is. Ennek vezetője a román uralom alatt 
szolgált, és a felszabadulás után helyén maradt Fixek Ernő erdőtanácsos volt, mellet
te azonban csak egy középfokú végzettségű építési szakember és egy műszaki rajzo
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ló volt. 1944 nyarán az építésvezetőség Szőnyi László, egykori évfolyamtársunkkal 
kiegészült 4 főre. Szőnyi Laci mindjárt konkrét feladatot kapott, ő lett a Szálva- 
völgyi műút építésvezetője.

A besztercei erdőigazgatóság sajátos helyet foglalt el a visszacsatolás révén meg
nagyobbodott Magyarország erdőigazgatóságai között: Ez ugyanis túlnyomórészt 
nem állami erdőt kezelt, hanem a naszódvidéki 44 román község tulajdonát képező, 
az 1890:XIX.tc által államerdészeti kezelésbe vett „naszódvidéki erdők” kezelését 
látta el. (Állami tulajdonú erdőket az erdőigazgatóságnak csak a megye déli részén, 
az erdélyi Mezőségen levő nagysajói erdőhivatala kezelt.)

Az erdőigazgatóság, mint a naszódvidéki nem állami erdők államerdészeti 
kezelője, gazdálkodásáról a 44 község hivatalos képviseletét ellátó Beszterce-Naszód 
vármegyei törvényhatóság felé számolt el. A gazdálkodás tiszta jövedelmét évenként 
a törvényhatóságnak utalta át, amely azt a tulajdonos községek között osztotta el. Er
re az erdőigazgatóságnak befolyása már nem volt. Az általános gazdálkodási elveket 
az államszámviteli előírásoknak megfelelően érvényesíteni kellett, de szigorú takaré
kossági elvek alkalmazása nem volt kötelező. így például sorra épültek új, korszerű 
erdészlakások, üzemi szállók, tiszti szállók, egyéb építmények, és meglehetősen 
nagy szabadság érvényesült a kiküldetési költségek elszámolása terén is.

A naszódvidéki erdők javarésze a Radnai-, az Ilvai-, a Borgói- és részben a Kele
men-havasokban terült el. Az erdőigazgatóság által kezelt erdőterület -  emlékezetem 
szerint -  kereken 263 000 kat.hold, ezenkívül mintegy 50 000 kat.hold havasi legelő 
volt. Az erdőgazdálkodás sajátos feladata volt a lakosság megélhetésének alapját 
képező havasi legelők megőrzése. Az erdő ugyanis a számára különösen kedvező 
ökológiai adottságok közepette természetes magvetéssel igyekezett állandóan ter
jeszkedni, az erdőhatárba benyúló havasi legelők rovására. Ezért az erdőhivatalok 
feladata volt az erdő természetes terjeszkedésének visszaszorítása a havasi legelők 
területének megóvása érdekében.

Havasi legelő -  fenyőerdő átmenet a Radnai Kolibicai fenyőerdő-részlet.
havasokban. Fotó: Tóth Fotó: Tóth
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Az erdők mintegy 70 %-a fenyves volt. A magasabb régiókban csak fenyvesek 
(főleg lucosok) voltak. A mintegy 30 %-nyi lombos erdő főleg a folyóvölgyeket és 
az alacsonyabb középhegységi területeket foglalta el. A magashegységi fenyvesek ál
talában kiváló minőségűek. A nehéz terepviszonyok következtében sok helyütt 
fellelhetők voltak még őserdőszerű természetes luc- és jegenyefenyő állományok, 
kevés erdeifenyő is. A magashegységi állományok azonban nagyobbrészt már mes
terséges felújításból eredő lucfenyvesek voltak.

Az állami kezelésbevétel előtti rablógazdálkodás elsősorban a jól megközelíthető 
lombos erdőket érintette. Ezek állapota ennek megfelelően igen vegyes volt. A fel- 
tártság hiányában nehezen megközelíthető helyeken viszont kiváló minőségű lombos 
állományok, elsősorban szép bükkösök voltak. Ezek minőségére jellemző, hogy 
1944-ben a minisztérium az igazgatóság feladataként előírta 40 000 m3-nyi bükk há- 
mozási rönk kitermelését, amit az erdőigazgatóság teljesített is. Egy ilyen rendelteté
sű bükkös vágásterületének kijelölését és fatömegbecslését én is feladatul kaptam. 
Emlékezetem szerint az így vágásra kijelölt erdőrészletben 28 000 m3 fakészlet volt, 
de arra már nem emlékszem, hogy ebből mennyi hámozási rönköt termeltek ki.

Az erdőigazgatóság felügyelete alá tartozó erdőket elvileg 11 m.kir.erdőhivatal 
kezelte. 10 erdőhivatal a „naszódvidéki erdők”, és 1 erdőhivatal (a nagysajói) a 
kincstári erdők kezelését látta el. A 11 erdőhivatal közül valójában csak a következő 
8 erdőhivatal működött: az ilvai (Kisilva), a szamosvölgyi alsó (Dombhátfiirdő), a 
szamosvölgyi felső (Óradna), a naszódi (Naszód), a szálvavölgyi (Naszód), a borgói 
felső (Borgóprund), a borgói alsó (Borgóprund), és a sajói (Nagysajó) 
m.kir.erdőhivatal. Önálló szervezete nem volt az aranyosbesztercei (ennek erdeit a 
szamosvölgyi felső erdőhivatal kezelte), a dornavölgyi (erdeit a borgói alsó 
erdőhivatal kezelte), és a rebravölgyi erdőhivatal (erdeit a szálvavölgyi erdőhivatal 
kezelte). Ez utóbbi 3 erdőhivatal erdei már a Kárpátok külső, Moldva-Bukovina 
felőli oldalán helyezkednek el. Ezért feltételezhető, hogy ezeket a román uralom ide
jén a moldvai és bukovinai erdőhivatalok kezelték.

Az erdőhivatalok feladata volt az 
erdőművelési munkák, a csemeteterme
lés (általában apró vándorcsemetekertek- 
ben), az erdősítés, az erdőápolás (gyérí
tés), valamint az erdővédelmi, főleg 
őrzési feladatok elvégzése. A fakiterme
lést és szállítást, sőt az értékesítést is a ro
mán uralom alatt, 1926-ban létrehozott 
„Regna fakitermelő szövetkezet” végez
te. Az erdőrendezőség kijelölte a vágáste
rületeket, ezeket jegyzőkönyvileg kiter
melésre átadta a „Regna”-nak. A 
jegyzőkönyvben az üzemterv szerint vág
ható fatömegen kívül választék-előírást is 
kellett rögzíteni, mert például a háborús 
helyzet közepette különösen fontos tűzifa

Nyári reggel a dornavölgyi gátnál. 
Fotó: Tóth
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termelését a kitermelő vállalkozók nem szívesen vállalták, mert a hatósági árszabá
lyozás következtében a tűzifatermelés ráfizetéses volt. A fatermeléssel és szállítással 
kapcsolatos minden feladat a „Regna”-t terhelte.

Az erdőgazdasági szakszemélyzet feladata és kötelessége volt a kitermelés és 
szállítás ellenőrzése a talajvédelem és a kíméletesség érvényesülése szempontjából, 
valamint a tarvágás végrehajtásának a kijelölt egész területen való ellenőrzése, mert 
gyakori volt, hogy a kitermelő vállalkozók a kijelölt területnek kevésbé jövedelmező 
részét állva hagyták, holott ezt nem lehetett megengedni. Követelmény volt továbbá 
a vágásterületnek oly mértékű rendbe tétele, hogy az újraerdősítés akadálytalanul 
elvégezhető legyen. A kitermelt faanyagot az erdőhivatali szakszemélyzet, vagyis a 
kerületvezető erdészek, felvételezték, majd ezt az erdőigazgatóság tőáron leszámláz
ta a „Regna”-nak, s ebből adódott az igazgatóság gazdálkodásának bevételi tétele.

Az elvégzendő feladatokhoz mérten az erdőhivatalok létszáma meglehetősen szű
kös volt. Például a mintegy 70 000 kat.hold kiterjedésű erdőt kezelő ilvai erdőhivatal 
központi személyzete az erdőhivatal-vezető mellett 1 fő irodai erdészből és 1 fő ad
minisztrátorból állott. Rajtuk kívül erdész képzettségű kerületvezető erdészek és 
szakképzettség nélküli erdőkerülők voltak még a területen. Az erdőkerülők a védel
mi szolgálaton kívül a vágások felvételezésében és az erdőművelési munkákban is 
közreműködtek.

Az erdőrendezőség -  a létszámhiány és a szükséges felszereltség hiánya miatt -  
klasszikus értelemben vett erdőrendezési tevékenységet nem tudott végezni. Az erdők 
egészére rendelkezésre álltak a román uralom alatt készült, kiváló minőségű üzemter
vek, az üzemtervi térképek, erdőleírások, s a fatömeg- és a növedékadatok is jól hasz
nálhatónak bizonyultak. Minthogy a mi szolgálati időszakunkban a legfőbb 
erdőrendezői tevékenység a vágástervek elkészítése, a vágásterületek kijelölése, azok 
jegyzőkönyvi átadása és a határvonalak helyszíni kijelölése volt, Paulik Józseffel 
együtt szinte mindig a terepet jártuk. A terepi közlekedés lófogattal vagy lóháton lett 
volna lebonyolítható, a terepviszonyok folytán azonban szükségszerűen a gyaloglás 
volt a legfontosabb közlekedési eszköz. Ezért általában gyalog jártuk a terepet.

A háborús helyzetre való tekintettel évenként kétévi vágásterület véghasználata 
volt kötelező. Ez a mi tennivalónkat számottevően megnövelte. A hadihelyzet alaku
lása aztán előtérbe helyezte a kárpáti erődvonal építését is, ami a Kárpátok vonalán 
rengeteg műszaki létesítmény építését jelentette. Ezekkel kapcsolatban a honvédség 
számos kisebb-nagyobb területű erdőirtás (tüzelő nyiladékok, megtévesztő irtások 
stb) végrehajtását írta elő. Ezeket katonai térképeken vonalzóval jelölték ki, nem 
törődve a terepviszonyokkal, ezért a terepen kijelölendő határvonalak hegyet-völgyet 
kereszteztek, s a kijelölési munkát rendkívül nehézzé, fáradságossá tették. Ráadásul 
a hadihelyzet rosszabbodása miatt a munka annyira sürgőssé vált, hogy a kijelölése
ken már február-március folyamán ember magasságú hóban is kellett dolgoznunk. A 
rendes üzemi vágásterületek kijelölését március végén kezdtük, s ez folyamatosan 
tartott szeptember végéig, vagyis gyakorlatilag Észak-Erdély kiürítéséig.

A munkával kapcsolatban sok kedves és érdekes emlékem, élményem maradt. Besz
tercére érkezésem után mindjárt másnap megkaptam az első komoly terepi feladatot: 
Istvánffy József erdőigazgatónkkal együtt kimentünk a borgói alsó erdőhivatal területén
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1700 méter magasan fekvő „Repede- 
völgyi” vágásterületre. Az út magashegysé
gi részét természetesen gyalog tettük meg. 
Később tudtam meg, hogy erdőigazgatónk 
a magashegységi állóképességemet igyeke
zett ezzel próbára tenni, mert tudta, hogy al
földi származású vagyok, így magashegy
séget korábban alig járhattam. A próbát de
rekasan kiálltam, ami bizonyos fokú elis
merést váltott ki irányomban a továbbiakra 
nézve is. A mintegy 120 kat.hold kiteijedé- 
sű vágásterület leégett, lehet hogy felgyúj
tották. A kivágott fák jó része is ott égett, il
letve a kitermelt szálfák még napok múlva 

A tűz-égeUe^Repede-vagás. ^ izzottak. Első gyakorlati erdészélmény
ként nem volt lélekemelő látvány. Máig is 

szörnyen lehangoló kép él bennem ezzel kapcsolatban. A feladat, amit igazgatónktól kap
tam, a leégett terület felmérése és a térképre való berajzolása volt. Ezt meg is oldottam.

Következő feladatom a már említett bükk hámozási rönk termelésre kijelölt állo
mány helyszíni kijelölése és állományfelvétele volt az Ilvai-havasokban, ahol akkor 
már térdig érő hó volt. A továbbiakban több kisebb terepi jelölési és felvételezési fel
adatom volt még a tél folyamán. 1944 februárjában az erődrendszerrel kapcsolatos 
vágásterület-kijelöléseket kellett megkezdenem, részben a Borgói-, részben az Ilvai- 
havasokban. Ezzel a munkával áprilisban elkészültem, de akkor már a rendes évi vá
gásterületek kijelölése is folyt.

A terepviszonyokra és az időjárási körülményekre jellemző, hogy helyenként még 
április végén is térdig érő hóban dolgoztam. A 
munka augusztus végéig folyt. Ekkortájt bekö
vetkezett a románok átállása a szovjet oldalra.
Bár a vágásjelöléseket tovább folytattuk, en
nek a munkának az értelmetlensége egyre 
nyilvánvalóbbá vált. Utólag különösnek tűnik, 
hogy a vidéki román lakosság részéről ellensé
ges megnyilvánulásokat ebben az időben sem 
tapasztaltunk, mintha a helyzet hirtelen, várat
lan változásának jelentőségét ekkor még ők 
sem fogták volna fel a maga teljességében.

Egyébként a terepi munka során az egy
szerű román környezettel napi kapcsolatban 
voltam. Román segédmunkásaim voltak, ve
lük jártam  az erdőt, gyakran kettesben, több 
esetben az is előfordult, hogy román család 
volt a szállásadóm. Ezekről csak jó  emlékeim 
vannak.

Erdőbecslés a porkoji „hámozási 
rönkerdő”-ben. Fotó: Tóth
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Mai szemmel emlékezve, elképesztő méretű vágásterületeket kellett kijelölnöm. 
Egyik alkalommal az egész völgységet jelöltem ki, a völgyet szegélyező hegygerin
cen körbehaladva. Emlékezetem szerint az így kijelölt, összefüggő vágásterület 320 
kat.hold volt. Az ilyen területek korábban feltáratlan őserdő jellegű erdők voltak, ad
dig számomra elképzelhetetlen méretű fákkal. Az egyik borgói erdőhivatalban emlí
tették, hogy a XX. század elejéről találtak feljegyzést 50 m3-es jegenyefenyőről. Én 
ilyet nem láttam, de elképesztő faóriásokat annál többet.

A nagyszerű erdők látványa, valamint a csodálatos táj élménye hatására mun
kám fáradságos jellege gyorsan felejtődött, és a turistaszenvedély lett rajtam úrrá. 
Paulik József barátom is hasonló feladatokat végzett, hasonló turistaszenvedéllyel 
átitatva. így 1944-ben már kora tavasszal úgy szerveztük munkánkat, hogy egész 
héten végeztük a vágásjelölést, szombaton valamelyik tisztiszállóban találkoztunk, 
és túltéve magunkat a heti fáradalmakon, vasárnaponként még egy-egy kiemelt 
jelentőségű turisztikai látványosságot céloztunk meg. Ehhez fizikailag egyre job
ban hozzáedződtünk. így például előfordult, hogy a heti 5 napos munka fáradalma
it félretéve vasárnapi ráadásként az 5 napi munkatúrát egy 60 km-es gyalogtúrával 
toldottuk meg. így adódtak olyan hónapok, amikor 300-320 km-t gyalogoltunk he
gyi terepen.

A hétvégi kirándulásaink sorában Paulik Jóskával együtt így jutottunk el leg
szebb, leginkább élménydús túránkhoz, a Korongyos és az Ünőkő megmászásához. 
Kirándulásunk célja eredetileg nem az Ünőkő, hanem a jóval könnyebbnek ígérkező 
túra, ugyancsak a Radnai-havasok tömbjéhez tartozó, kb. 1900 m magas Korongyos 
volt. Erről a viszonylag alacsonyabb hegycsúcsról az a hír járta, hogy azon sok szép 
havasi gyopár van. Kirándulásunk fő célja is a havasi gyopár gyűjtése volt.

Amikor a szemet gyönyörködtető, pompás lucos erdőkből az erdőhatár fölé értünk, 
kb. 1800 méter magasságban, a havasok tömbje kisebb-nagyobb egyenetlenségekkel, 
csúcsokkal tarkított fennsíkszerű terepet mutatott. Ebből a fennsíkszerű tömbből emel
kedtek ki a Radnai-havasok csúcsai, és innen eredtek a hegység folyóvölgyei.

Úgy déltájban érkeztünk fel a Korongyosra. Ott havasi gyopárt ugyan egy szálat 
sem találtunk, de lenyűgöző, egészen különleges látványt nyújtott a bennünket min
den irányban körülvevő, szinte végeláthatatlan, gyakorlatilag összefüggő, legfeljebb 
itt-ott kisebb füves foltokkal megszakított, ibolyás-rózsaszínű, teljes virágzásban 
pompázó havasi törpe Rhododendron-mező.

Ebben gyönyörködve a Korongyos tetején megpihentünk, majd elővettük a háti
zsákunkból elemózsiánkat, és megebédeltünk. Eközben zavartalanul élvezhettem a 
látóhatárnak számomra annyira kívánatos tágasságát, végtelenségét, és csodálhattam 
a hegytömbből sorozatban kiemelkedő, 2000 m körüli, vagy afölé emelkedő hegy
csúcsokat, köztük a különösen feltűnő, szabályos kúpalakú Ünőkőt, amely a Radnai- 
havasoknak és egyben Magyarországnak -  a 2305 m magas Nagy Pietrosz után -  má
sodik legmagasabb, 2279 méter magas csúcsa volt.

A Korongyos tetején falatozva úgy tűnt, hogy az Ünőkő nincs is messze tőlünk, 
csupán egy tágasnak tűnő völgykatlant a tető peremén körbekerülve, kisebb hegy
csúcsok karélyán kell végigmennünk. Minthogy az Ünőkő megmászása további tú
raterveink között úgyis szerepelt, elhatároztuk, hogy ha már úgyis itt vagyunk a kö-
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zelében, ezt a kézenfekvő lehetőséget 
nem hagyjuk ki, annál is inkább, mert a 
júliusi délutánok amúgy is elég hosszúak 
ehhez.

Csupán azzal nem számoltunk, ami a 
gyakorlott magashegységi túrázó előtt jól 
ismert, hogy a magashegységi tiszta 
levegőben, és ottani körülmények között, 
a távolságoknak szemmel való becslése 
nagyon csaló! így aztán a közelinek tűnő 
Ünőkőt csak mintegy 4-5 órányi gyalog
lás után, délután 5 óra tájban értük el. Rá
adásul az Ünőkő kúpjának felső része an
nyira meredek volt, hogy az utolsó mint
egy 200 métert csak négykézláb, hason 
csúszva, kapaszkodva, kb.fél óra alatt 

tudtuk megtenni. De végre fenn voltunk az Ünőkő hegycsúcsán! Minden fáradságot 
megért az onnan kitárulkozó csodálatos panoráma, valamint az, hogy az út nagy ré
szét végig Rhododendron-virágmezőn végighaladva tehettük meg! A tekintet szinte 
„korlátlan” láthatárt foghatott át, benne a Radnai-havasok legmagasabb, 2305 méter 
magas csúcsát, a Nagy Pietroszt is, melyet az erdélyi országrész visszacsatolása után 
„Horthy-csúcs”-nak neveztek el. A látvány annyira lenyűgöző volt, hogy alig tudtuk 
ott hagyni az Ünőkőt. így is késő este volt, amikor 9 óra tájban leértünk 
Radnaborberekre, majd Óradnára, az ottani erdőhivatal üzemi szállójába

Most, hogy ezt a visszaemlékezést leírom, és 63 év elteltével még mindig sok ap
ró részletre visszaemlékezem, és szinte „elevenen” átélem az Ünőkő-túra felejthetet
len élményeit, több évtizedes szakmai pályafutásom különleges ajándékát, „legyen 
érte hála a Mindenhatónak” !

A vasárnapi kirándulásokat követően, hétfőn mindig visszautaztunk Besztercére. 
Ott összeállítottuk a következő heti munkaprogramot, természetesen ismét hétvégi 
találkozással. Később Szőnyi László barátunk is csatlakozott hozzánk, amikor ezt az 
ő térbelileg és szakmailag is más irányú elfoglaltsága lehetővé tette. Ilyenformán 
Beszterce-Naszód vármegyének szinte minden turisztikai, természeti látványosságát, 
kirándulási célpontját végigjártuk.

Ezzel kapcsolatban meg kell emlékeznem a rugalmas vezetői bölcsesség igen ta
nulságos példájáról. Hétvégi kirándulásainkról tudomást szerzett Istvánffy József 
erdőigazgatónk is. Magához hivatott, kifaggatott hétvégi kirándulásainkról, majd el
rendelte, hogy ezeket is hivatalos útként számoljuk el. Egyetlen kikötése az volt, 
hogy szakmailag is nyitott szemmel járjunk, s a látottakról, tapasztaltakról az illeté
kes erdőhivatal-vezetőnek számoljunk be, hiszen ő ezekre a helyekre jó, ha évente 
egyszer eljut.

Ennek az igazgatói állásfoglalásnak útiszámláimat illetően komoly pénzügyi kö
vetkezményei voltak. Az akkor érvényes útiszámla-szabályzat értelmében a napidíj 7 
Pengő volt. A közforgalmú közlekedési eszközök menetdíján kívül elszámolható volt
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a bérelt fogaton megtett út díja is, kilométerenként 1 Pengővel. A bérelt fogat igény- 
bevételéhez nem kellett egyéb igazolás, mint az útiszámlában le kellett vezetni a „bé
relt fogattal megtett” útvonalat, és annak km-hosszát. Ezt az erdőrendezőség 
ellenőrizte, részben az üzemtervi térképek alapján, a hivatalos igazolást pedig Huszár 
Károly felügyeleti tiszt, mint a kiszállások elszámolásának felelőse, igazolta. Azt 
nem vizsgálta senki, hogy az elszámolt útvonal fogattal egyáltalán járható volt-e. így 
utaztam fel bérelt fogattal az Ünőkő 2279 méter magas csúcsára, amit az igazgatói 
utasításnak megfelelően el is számoltam. A „bérelt fogatokénak köszönhetően 1944 
márciusa és augusztusa között havi 800-1000 Pengő útiszámla-térítéshez juthattam.

Havi segéderdőmérnöki fizetésem -  az illetményföld-megváltással együtt -  312 P 
13 fillér, ezenkívül az évi illetmény fa-járandóságom 38 űm3 tűzifa volt, amelyet 
Besztercén 50 P/űm3-ért el lehett adni. A háborús viszonyok ellenére ez a kezdő fi
zetés olyan értékű volt, amelyet csak sokkal később, már mint „eredményes” szak
ember tudtam utolérni.

Maga Beszterce kellemes, gazdag 
szász város volt. Ugyanakkor érződött a 
szászok ridegsége. Ennek ellenszenves 
voltát az fokozta, hogy 1944 márciusában 
Besztercén is teljessé vált a német meg
szállás. 1944 tavaszán a szovjet hadsereg 
Jassi-i áttörése, majd a németeknek a 
Krímből való kiszorítása után a Kárpátok 
közelébe került a front, s ezzel a vidék 
közvetlen háborús hátországgá vált.
Besztercén kívül a környékbeli, a folyó- 
völgyi síkságon fekvő falvak lakossága is 
szász volt. A magyarok a vármegye déli, 
már inkább a Mezőség falvait lakták. A 
románok elsősorban a 44 naszódvidéki 
községben éltek zárt tömbben, ezen kívül 
kis szórványokban is voltak. Keserű tréfásan az ottani etnikai arányokat saját tapasz
talataim alapján a következőképpen jellemeztem: Beszterce-Naszód vármegye elne
vezésében „Beszterce” jelenti a szász arányt, „ Naszód” a román, a kettő közötti 
„kötőjel”a magyar lakosság arányát. Sajnos!... A három etnikum társadalmilag is 
élesen elvált egymástól, s a magánéletben sem keveredett.

Elérkeztünk a történet végéhez: A románok átállása után az események felgyor
sultak. Az országutak azonnal megteltek szekereken menekülő dél-erdélyi szászok
kal, majd csakhamar követték őket a Székelyföld-i magyar menekülők. Az ország
utak, a vonatok telve voltak velük. Szeptemberben ennek ellenére Besztercén a hiva
talos magyar közigazgatás részéről még említést sem lehetett tenni a menekülésről, 
különösen pedig a kiürítésről. így történhetett, hogy még szeptemberben is tovább 
végeztük a vágásjelöléseket, s így adódott, hogy a „kiürítési parancs” kiszálláson, 
Kisrebrán ért. Ott kellett irányítanom az erdőigazgatóság menekítésre szánt holmija
inak, ezek között a legféltettebb értéket képviselő eredeti kataszteri térképeknek az
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erre a célra rendelkezésünkre bocsátott két fedett tehervagonba való berakását. A 
szállítmány nagy részét a Besztercéről elmenekült munkatársak személyes holmijai 
képviselték.

Besztercéről október 6-án jöttem el, de Besztercére visszamenni már nem tudtam. 
Személyes holmijaimat is Szőnyi Laci csomagolta össze és küldte el Kisrebrára, az
zal az üzenettel, hogy nem tanácsos Besztercére mennem, mert ott minden „hadra 
fogható” férfit a helyi „védelem” céljára azonnal igénybe vesznek. Fájó szívvel 
hagytam el első, nagyon szívemhez nőtt szolgálati helyemet.

Akkor már az elutazás is bonyodalmas volt. Az ágyúzás már egészen közelről hal
latszott. Két nappal később már Kisrebrát is elfoglalták az oroszok. Azokban a na
pokban került orosz-román kézre Kolozsvár és Nagyvárad is. így vasúti szerelvé
nyünk kényszerűségből nagy kerülővel Dés-Nagybánya-Szatmárnémeti vonalon ha
ladt. Itt a vasútvonalak már annyira zsúfoltak voltak a menekülő szerelvényekkel, 
hogy a továbbhaladás csaknem kilátástalanná vált. Kb. egy heti várakozás után még
is sikerült továbbhaladnunk Fehérgyarmatig, miközben lezajlott a debreceni harcko
csicsata. Itt a visszavonuló németek -  általános pusztítási gyakorlatuknak 
megfelelően -  robbantással mozgásképtelenné tették szerelvényünket. Menekített 
holmijainkat ugyan magánházaknál elhelyeztük, de a háború befejezése után, 1945 
őszén Fehérgyarmatra visszatérve, szomorúan kellett megállapítanom, hogy minden, 
amit Fehérgyarmatig elmenekítettünk, mind eltűnt, közöttük a sehol másutt, semmi 
másra nem használható kataszteri alaptérképek is. így a menekített holmik sohasem 
érkeztek meg a menekítési célként kijelölt Egerbe.

Ezek után a menekülést tovább folytattuk, hol katonai járműveken, hol meg gya
log Csapig. Ott még találtunk közlekedő tehervonatot, így onnan Csap-Kassa- 
Sátoraljaújhely-Miskolc útvonalon Budapestig már tehervonaton utazhattam. A nagy 
kerülőt azért kellett megtennünk, mert a győztes debreceni csatát követően az egész 
Tiszántúl az oroszok kezére került. Október legvégén értem Budapestre. A miniszté
riumtól -  erdélyi menekült státusban -  a szombathelyi erdőigazgatóság zalaegersze
gi erdőfelügyelőségére kaptam ideiglenes beosztást.

Halász Aladár: Két rövid történet Kárpátaljáról.
Nyári gyakorlatunk Kőrösmezőn. Akkoriban az egyetemen a negyedik szemeszter 

után kötelező volt minden hallgatónak a nyári hónapokban valamelyik 
erdőgondnokságnál 4-6 hetet gyakorlaton tölteni. Én a negyedik szemeszter után, 1941- 
ben Bajaszentistvánba, a kalocsai érsekség uradalmába, 1942-ben pedig Púm Gyuszi ba
rátommal együtt a rahói erdőigazgatósághoz kaptam beosztást. Bajaszentistvánban is 
sokat láttam és tanultam, nagyon kedves ember volt a főnököm is, de életem legszebb, 
maradandó emléke mégis az 1942. évi nyári gyakorlathoz kötődik.

1942. július 1-jén jelentkeztünk Rahón, az erdőigazgatóságon, s ott -  hajói  em
lékszem -  a személyzeti osztályvezetőhöz kellett mennünk, tőle kaptuk meg a beosz
tásunkat. Mindkettőnket Kőrösmezőre, Gyuszit Kletz Károly bátyánk, a nagy erdész 
fotográfus mellé, a mezőháti erdőgondnoksághoz, engem pedig Zsendovics Jóska 
bácsi mellé, a kevelei erdőgondnoksághoz osztott be. Útravalóként azzal bocsátott el 
bennünket, hogy előbb nézzünk körül Rahón, és majd a következő napon menjünk el
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Kőrösmezőre. Egy fiatal segéderdőmérnököt rendelt mellénk, az ő nevére sajnos 
nem emlékszem, hogy mutassa meg nekünk Rahót, és mindazt, amit ott erdésznek 
látnia kell. Aztán elbocsátott bennünket.

Az egyetemen az első három évfolyamon, hat szemeszterben, még csak az 
alapvető műszaki és szakmai tárgyakat tanultuk, a vízi szállításról és annak 
berendezéseiről semmit nem hallottunk. A nyári gyakorlat első napján azonban már 
megtudtuk, hogy mi az a partvédő sarkantyú, milyen a gereb és a kipartoló csatorna, 
amelyből az úsztatott fenyő papírfát és tűzifát kifogják, s aztán a rakodón kérgezik. 
Már ez az egy nap is érdekes élményeket hozott, tudnivalókkal látott el bannünket.

Másnap aztán elutaztunk Kőrösmezőre. Beosztásunknak megfelelően jelentkez
tünk Zsendovics Jóska bácsinál, Gyuszi pedig Kletz Károlynál. Igazán atyai szeretet
tel fogadtak bennünket: Érezzük jól magunkat, néha majd kapunk valamilyen felada
tot, de elsősorban ismerkedjünk meg Kőrösmezővel, és ismerjük meg ezt az erdész 
számára csodálatos szép vidéket, a máramarosi gyönyörű lucosokat. Szállásunk a fa
lu végén levő kétszobás tisztiszállóban lesz, az étkezésünk megszervezésével majd a 
fiatal kollégák segítségünkre lesznek. Már a bemutatkozásnál kiderült, hogy rajtunk 
kívül még egy harmadik, nálunk egy évvel fiatalabb nyárigyakorlatos fiú, Szanyi Jós
ka is velünk lesz, őt a feketetiszai erdőgondnoksághoz osztották be. A bemutatkozás 
után elköszöntünk, s elmentünk a szálláshelyünkre, ott berendezkedtünk, és máris el
indultunk helyismereti sétára.

Kőrösmező egy völgykatlanban, 600 méter tengerszint feletti magasságban fekvő, 
meglehetősen nagy kiterjedésű, nagyon szép fekvésű helység. Túlnyomórészt ruszi
nok, illetve „hueul”-ok lakják, ahogyan a kőrösmezői szeglet ruszin népcsoportját 
nevezik. Ok vasárnaponként, a mise után, szép népviseletbe öltözve sétálnak a falu 
főutcáján. A helység legnagyobb látványossága a „Budapest Szálló”, Kőrösmező 
kulturális központja. Főnökeink a szálló vendéglőjében, Kletz Károly bátyánk néha 
még hét közben is meghívott bennünket egy-egy üveg sör vagy kávé mellett beszél
getni, hallgatni a cigányzenét és táncoltatni főnökeink feleségét.

Főnökeink hét közben általában elvittek bennünket lovaskocsival megmutatni a 
gondnokságot. Zsendovics Jóska bácsi egyszer a Svidovec-völgyében a Diana-lak-

Körösmező látképe. Körösmezői hucul pár vasárnapi
Fotó: Halász népviseletben. Fotó: Halász
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hoz is elvitt. Egy másik alkalommal Kletz Károly bácsi családjával együtt 
mindkettőnket elvitt a mezőháti erdei vasúttal a kozmjescseki vadászházhoz, ahol na
gyon szép környezetben egy szombat délutánt tölthettünk szalonnasütés mellett.

A hely és a vidék lenyűgöző szépségét már ott-tartózkodásunk első reggelén fel
fedeztük. Amint hajnalban kinéztünk szobánk ablakán, döbbent csodálattal figyeltük 
a természet ébredését: Az egész tájat beborító hajnali köd és pára a völgyfenékről las
san kezdett felszállni. Először csak a szemközti hegyoldalak alsó részén a töménte
len virágzó kosborral díszített kaszáló, majd a felette levő fenyves kezdett lassan ki
tisztulni, és néhány perccel később már kisütött a nap, az egész táj felvidult, feléledt, 
és csodálatos életerőt sugárzott. Felejthetetlenül szép ébredésünk volt minden nap 
reggelén.

Ott-tartózkodásunk másfél hónapja alatt egyetlen feladatként -  geodéziai ismere
tünk és gyakorlatunk kipróbálása céljából -  megbíztak bennünket a kőrösmezői 
erdőtiszti kar illetményföldjeinek felmérésével. Kaptunk egy busszolát, egy 
mérőlécet és mérőszalagot, és kezdhettük a szállóablakunkból látható hegyoldalt be
mérni. Elég nagy terület volt, lankás domboldalon. A méréssel másfél nap alatt vé
geztünk. Többször, nem csak ebédszünetben, le is feküdtünk élvezni a fenyves illa
tát és a napsütést.

Időnkkel egyébként, főleg a hétvégekkel szabadon rendelkeztünk. A szolgálati te
lefon révén állandó kapcsolatban voltunk ugyancsak a rahói erdőigazgatóság más 
erdőgondnokságaihoz beosztott évfolyamtársainkkal, például Tóth Bélával, aki 
Nagybocskón, és Papp Lacival, aki Gyertyánligeten volt nyári gyakorlaton. Szanyi 
Jóska nemigen tartott velünk, de mi négyen nagy természetjárók voltunk, és amikor 
az idő megengedte, kirándultunk a környező hegyekbe.

Ezek a kirándulások legszebb emlékeim arról a hat hétről, amit Kőrösmezőn töl
töttünk. Felejthetetlen kirándulások voltak ezek! Elsőként, egy vasárnapon Gyuszi- 
val együtt a Tatár-hágóba mentünk fel, és ott töltöttük az egész napot. Különös él
mény volt felfedezni a hágó túloldalán húzódó első világháborús lövészárkokat, me
lyekben 50 évvel azelőtti töltényhüvelyeket találtunk, és az akkori súlyos harcokra, s 
azok áldozataira emlékeztünk. Különös véletlen folytán ott találkoztunk Csopey Pa-

Út a Tatár-hágóhoz. Ebéd a Tatár-hágó alatt. Balról jobbra: Csopey Pál, Cornides
Fotó: Halász György, Púm Gyula, Halász Aladár. Fotó: Halász
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lival és Cornides Gyurkával, ők is valamelyik szomszédos erdőgondnokságból jöttek 
kirándulni, s közös ebédünket ott főztük meg a Tatár-hágóban.

Egy másik, ugyancsak szép hétvége volt, amikor Tóth Bélával és Papp Lacival 
együtt, négyen már egy nagyobb, kétnapos túrára vállakoztunk; felmentünk a 
Hoverlára, a Máramarosi-havasok 2058 méter magas csúcsára. Nem a mezőháti erdei 
vasúttal, hanem gyalog mentünk a vasút mentén, aztán Kozmjescseknél átváltottunk 
a jelzett útra, és erős kaptatóval, jól kiizzadva felértünk az erdőhatárig, majd onnan to
vább, fel a csúcsra. A látvány, ami odafönn fogadott bennünket, a kopasz hegytetőn 
elénk tárult csodálatos körpanoráma, minden fáradságért kárpótolt bennünket. Vissza
nézve nyugat felé a Pietrosz 2022 méter magas, ugyancsak kopasz csúcsát láttuk, ke
letre a román oldalon szintén messze el lehetett látni a kopasz hegytetőn. Szikrázó 
napsütésben felejthetetlen látvány volt. Több mint egy órát nézgelődtünk ott, csodál
tuk a tájat.

Kissé hűvös volt odafönn, ezért aztán lejjebb ereszkedtünk a hegyoldalon, s ott 
szélárnyékban fogyasztottuk el elemózsiánkat. Még egy darabig gyönyörködtünk a 
tájban, pihentünk egy keveset, aztán továbbindultunk lefelé. A Hoverla- 
menedékházban akartunk éjszakázni, ennek megfelelő jelzett úton indultunk el. Már

kezdett sötétedni, amikor egy sű
rű havasi fenyvesbe keveredtünk 
bele. A menedékházat nem lát
tuk, a jelzett utat elveszítettük, 
csak gondolomformán, kitapo
sott ösvényen vergődve mentünk 
előre. Egyszer csak Papp Laci 
nagy bölcsen megszólalt: „Nem

Kozmjescsek a mezőháti erdei vasút végállomása. 
Fotó: Halász

A Hoverla csúcsán. Balról jobbra:
A Hoverla alatt, ahol az erdő véget ér. Púm Gyula, Halász Aladár, Tóth Béla.

Fotó: Halász Fotó: Halász
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tudjátok, hogy két pont között legrövidebb út az egyenes? Erre menjünk, az egyenes 
irányban.” A menedékház még mindig nem látszott, de mentünk a sűrű havasi feny
vesben, Papp Laci egyenes vonalán. Már egészen ránk sötétedett, amikor a havasi 
fenyvesben másfél órai vergődés után nem előttünk, hanem az egyenes iránytól jobb
ra, 90 fokos eltéréssel véletlenül megpillantottuk a menedékház fényét, amely aztán 
viszonylag rövid idő alatt elvezetett bennünket a menedékházhoz. Azóta is sokszor 
elemlegettük ezt a küszködésünket a havasi fenyvesben, és mindig leszűrtük az ott 
szerzett tapasztalatot, hogy bizony nem mindig legrövidebb út az egyenes.

A menedékház tele volt turistákkal. Már mindenki aludt, de azért a tető alatt még 
találtunk magunknak fekhelyet. így jót aludtunk, és reggel folytattuk utunkat a 
Hoverlai-gáthoz, amely önmagában is nagy élmény volt, mert láthattuk a Fehér-Ti- 
sza legnagyobb vízgyűjtő duzzasztó-gátját, ahonnan esős időszakokban a tutajokat 
indították. Ott elég sok időt eltöltöttünk, vizsgálgattuk a gát építési szerkezetét, a 
kőszekrényeket és egyéb alkatrészeit, aztán továbbindultunk Tiszabogdányba, ahol 
elváltunk Béláéktól, és vonattal utaztunk vissza Kőrösmezőre. Másnap főnökeink el
ismeréssel hallgatták beszámolónkat utunkról és tapasztalatainkról.

Egy másik hét végén Szanyi Jóskával a Kőrösmezőtől délnyugatra, nem messze 
levő, 1883 méter magas Bliznica megmászására indultunk. Az időjárás kissé bizonyta
lannak tűnt, de a jelzett úton azért nekivágtunk. Kissé borult volt az idő, mégis azt re
méltük, hogy mire felérünk a csúcsra, talán kiderül és kisüt a nap. A nagy kopasz hegy
oldalon kapaszkodtunk felfelé hosszú ideig. Már-már felértünk a tetőre, amikor észre
vettük, hogy alattunk teljesen beborult, sűrű sötét felhő kapaszkodik felfelé. Isten 
kegyelméből még felértünk a tetőre. A háromszögelési gúlát már alig lehetett látni, 
olyan sűrű volt a köd, illetve a felhő, de azért tapogatózva valahogy megtaláltuk. Pilla
natok alatt az egész csúcsot elborította a tej fehér köd. Egymást sem láttuk. Szanyi Jós
ka a gúlának egy másik lábát találta meg a sötétben, abba fogózkodott. Szerencsére az 
eső csak szemerkélt, de a levegő nagyon lehűlt. Sokáig kapaszkodtunk így szótlanul, 
míg végre, talán fél óra, vagy egy óra elteltével kezdett oszlani a köd. Akkor már lát
tuk egymást. Aztán még egy fél óra múlva kitisztult az ég, a nap kisütött, s így már tud
tunk tájékozódni. Sietve elindultunk vissza, lefelé. Félelmetes, mégis érdekes kirándu
lás és élmény volt. Jó tapasztalat a magashegyvidéki időjárás meglepetéseiről.

Még egy felejthetetlen vállakózásunk volt. Erre Púm Gyuszi már nem jött velünk, 
csak Tóth Bélával ketten határoztuk el, hogy Erdélybe, a Radnai-havasokba is ellá
togatunk, meghódítjuk az ország akkori legmagasabb csúcsát, a 2305 méter magas 
Nagy Pietroszt, amit akkor Horthy Miklós-csúcsnak hívtak. Szintén egy hét végén 
vonattal indultam útnak, Bélával Felsővisón találkoztunk, onnan már együtt utaztunk 
tovább. Délután értünk Borsára, a hegy lábánál fekvő nyomorult kis községbe. Az ut
cán sok pajeszos zsidóval és bocskoros románnal talákoztunk. A turistakalauz alap
ján szállóhelyet kerestünk. Meg is találtuk, de nem nagyon örültünk neki, mert egye
nesen riasztónak tűnt; piszkos, rendetlen volt. Nem volt azonban más választásunk, 
el kellett fogadnunk azt az egyetlen lehetőséget. Elhelyezkedtünk. A hátizsákból 
megvacsoráztunk, aztán lefeküdtünk.

Másnap reggel fél ötkor keltünk, s útnak indultunk a jelzett úton a Horthy-csúcs 
felé. Gyenge minőségű bükkösön mentünk keresztül, majd 10 óra tájban értünk a
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Mosolygó-tónak nevezett tengerszemhez a Nagy 
Pietrosz ölében. Ott már közvetlenül előttünk ma
gasodott a Pietrosz félelmetes hegytömbje. 
Függőlegesnek tűnő, talán 100 méternél is maga
sabb sziklafalán, úttalan utakon, városi bakancs
ban, hegymászó bot és kötél nélkül kellett felka
paszkodnunk a csúcsra. Béla jobb taposóösvényt 
választott, ő nálam jóval hamarább ért fel a ge
rincre. Én a sziklafalon megtelepedett törpe cser
jékbe, kúszó fűzbokrokba kapaszkodva kerestem 
a helyet bakancsomnak. Egyszer csak a fűzbokor 
nem bírta a súlyomat, kezdett lazulni. Kis híján 
múlott, hogy Isten kegyelméből le nem zuhan
tam. Éppen delet harangoztak odalenn, amikor én 
is felértem a gerincre, s onnan még a sziklataré
jon botorkálva eljutottam a csúcsra. Ott Bélával 
összeölelkeztünk, és hálát adtunk a Mindenható
nak, hogy baj nélkül feljutottunk. A kilátás, a 
gyönyörű körpanoráma ott is lenyűgöző volt, de 

félve gondoltunk arra, hogy ezen a sziklafalon még le is kell ereszkednünk. Hála Is
tennek, ez jobban sikerült. Borsán még el tudtuk érni a vonatot, amellyel visszautaz
hattunk Nagybocskóra, illetve Kőrösmezőre.

Ez volt utolsó nagy vállalko
zásunk az 1942. évi kárpátaljai 
nyári gyakorlat idején. Augusz
tus 15-én nyári gyakorlatunk vé
get ért. Búcsút vettünk főnö
keinktől, az ottani új ismerő
söktől és Kőrösmezőtől is, és fe
lejthetetlen élményekkel, szak
mai ismeretekkel gazdagodva 
hazautaztunk.

Az utolsó négy hónap az ung
vári erdőigazgatóságnál.

Éppen két évvel a kőrös
mezői nyári gyakorlat után kerül
tem Ungvárra. 1943 decemberé
ben m.kir.segéderdőmérnöki kinevezést kaptam az ungvári erdőigazgatósághoz. 
Modrovich professzor úr mellett az út- vasútépítéstani tanszéken végzett szolgálatom
ra való tekintettel a minisztérium hozzájárult, hogy ungvári állomáshelyemet csak
1944. július 1-jén foglaljam el. Június 30-án indultam útnak. Az utazás kellemetlen 
körülmények között indult. Az utasok már Pesten azt suttogták, hogy jönnek az angol 
bombázók. Füzesabonyba érkezésünkkor valóban megszólaltak a szirénák, de bombá
zást nem kaptunk. A miskolci pályaudvar és környéke azonban az előző heti bombá-

A Nagy Pietrosz félelmetes sziklatömbje Borsa felől. 
Fotó: Halász

Régi pravoszláv (görögkeleti) templom 
Borsán.

Fotó: Halász
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zás ijesztő nyomait viselte: min
den ablak betörve, a telefon- és 
elektromos vezetékek leszaggat
va, szörnyű látvány volt.

Az utazás utolsó szakasza 
azonban örömteli meglepetést ho
zott. A csapi állomáson megis
merkedtem Korén Emillel, az 
ungvári evangélikus lelkésszel, s 
-  ahogy én elmondottam, hogy a 
soproni evangélikus líceumban 
érettségiztem, erdőmérnök va
gyok és az ungvári erdőigazgató
sághoz megyek, mert oda nevez

tek ki -  ő azonnal meghívott, hogy menjek hozzá. Van egy vendégszobája, ott el lakha
tom, mert a városban másutt úgysem kapnék ingyen szállást. Köszönettel elfogadtam a 
meghívást, vele mentem, elhelyezkedtem nála, aztán még aznap délután városnéző sé
tára is elvitt.

Ungvár az Ung folyó két oldalán fekszik. Déli része még teljesen sík, az északi 
városrész viszont már dombos, tulajdonképpen a hegyek lábára épült. Korábban még 
mintegy 40 000 lakosa volt, de az előző években -  a becslés szerint -  mintegy 10 ezer 
zsidót elvittek a városból, a város népessége azóta nagyon meggyérült. Egyébként 
szép város. Sok szép középülete, hatalmas postahivatala, kormányzósági palotája, 
impozáns görög katolikus székesegyháza és szép pravoszláv temploma, sok cukrász
dája, kávéháza, mozija van. A város legmagasabb részén helyezkedik el a vár, mely
ben ottlétemkor görög katolikus teológia volt. A 
várat valamikor a Drugeth család építtette, a his
tória szerint ők vetették meg itt a városi élet alap
jait. A felszabadulás előtt Ungvár Ruszinszkó 
fővárosa volt. A kormányzósági palotát a köznép 
még 1944-ben is ruszin parlamentként emlegette.
Az erdőigazgatóság épülete az Ung fölött, a 
Bazil-rendház mellett húzódik meg.

A városnézés után másnap jú liu s  1-jén jelent
keztem az erdőigazgatóságon, a személyzeti osz
tály vezetőjénél, Papp Sándor bácsinál. Ő elvitt 
először Homoky János igazgatóhelytteshez, aki
nél mindjárt le kellett tennem a hivatali esküt, az
tán Rochlitz Béla igazgató úrhoz mentünk, aki a 
bemutatkozás után mindjárt közölte, hogy az 
építésvezetőséghez, Kutasy Viktor bácsihoz le
szek beosztva.

Viktor bácsi mindjárt kedvet akart csinálni 
leendő munkahelyemhez, ezért sok munkával bizta

Az ungvári görög katolikus katedrái is. 
Fotó: Halász
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tott: A Róna-havas alatt a Lyuta fo
lyó völgyének felső szakaszán levő 
őserdő kitermelésére meg kell 
majd hosszabbítani a lyutavölgyi 
erdei vasutat. A közeljövőben 
Rónafiiredre a Turjavölgyi vasút- 
ból kiágazva szintén egy vasutat 
szándékoznak építeni. De addig is, 
amig kimehetek majd a terepre 
dolgozni, addig a lyutavölgyi vasút 
három vashídjának statikai 
ellenőrzését végezzem el. Másfél 
óra alatt elkészítettem az ezzel kap
csolatos számítást, és megállapítot
tam, hogy a tartók erősen túlmére

tezettek. Aztán kiderült, hogy ez annak a következménye, hogy a hídszerkezetet nem előre 
méretezett anyagból, hanem bontási vasgerendák felhasználásával építették.

Most, hogy ezt a beszámolót írom, eszembe jutott, hogy a Viktor bácsi által fel
vázolt vasútépítési program már évekkel korábban felmerült, és eldőlt, hogy nem lesz 
belőlük semmi. Viktor bácsi elbeszélése akkor mindenképpen biztatásnak tűnt.

Mindenáron foglalkoztatni akartak, ezért Jurijcsuk Názár bácsival, az 
építésvezetőség egyik idősebb mérnökével, kiküldtek Poroskőre, hogy ott a 
kitermelendő, mintegy 40 000 m3 faanyag lehozása érdekében egy kb. 4 km hosszú ló- 
vasutat tűzzek ki. Názár bácsi csak megmutatta a helyszínt, megbeszéltük a teendőket, 
aztán mielőtt hozzákezdtem volna a munkához, Balásch Nándi, a poroskői erdőhivatal 
vezetője, elvitt bennünket Mokrára, egy közeli faluba, hogy ott megmutassa nekünk 
az ott kifejlesztett szállítóberendezések rendszerét: A vágásterületről rövid vándor- 
csúsztatókkal hozzák ki az anyagot a hosszabb száraz csúsztatókhoz, azok a hosszú 
vizes csúsztatóhoz csatlakoznak, az pedig a mokrai lóvasúthoz viszi le az anyagot, a 
lóvasút pedig a turjavölgyi erdei vasút rakodóján adja azt át. Érdekes volt a közelítő- 
és szállítóberendezéseknek ez a 
jól szervezett rendszere.

Nyomasztó élmény volt 
azonban a falu, Mokra látványa, 
amelyen át kellett mennünk, 
hogy a csúsztatókhoz eljussunk.
Ilyen nyomorúságos falut még 
elképzelni sem tudtam volna! A 
falun végig folyik egy kis patak.
A patak egyik partján halad a ló
vasút, mellette a közút. A patak 
két oldalán helyezkednek el a 
nyomorúságos kicsi házak, apró 
ablakokkal. A házak nagyobb ré

Jellegzetes mokrai parasztház a szénaszárítókkal. 
Fotó: Halász
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sze egybeépült az istállóval, a trágyalé minden ház előtt az utcán folydogál a patak
ba. A trágyadomb rendszerint az utcán, a ház előtt van. A házak mind zsupfedelűek, 
hihetetlenül hangzik, de kéménynélküliek. Az emberek, asszonyok között sok a goly- 
vás. Sok gyerek pedig vízfejű. Elképesztően szomorú hely, és az adott körülmények 
között semmi remény arra, hogy ezen változtatni, s az embereken segíteni lehessen.

E szomorú élmény után visszatértünk Poroskőre, és hozzákezdtem a lóvasút 
nyomvonalának kitűzéséhez. Amint kiderült, nehéz feladat lesz, mert az országút 
melletti rakadóval párhuzamosan, illetve hegyesszögben három mély völgy húzódik, 
ezeket keresztezve kell a vasút nyomvonalát kifejleszteni. Sokat vesződtem vele, de 
aztán kb. 2 hét alatt a semleges vonalat kifejlesztettem, a sokszöget kitűztem, s ezzel 
be is fejeztem a munkát. Folytatásként, nyilvánvalóan a tétlenség elkerülése céljából, 
azt a feladatot kaptam, hogy a mokrai lóvasutat mérjük be ketten Názár bácsival 
együtt. Ez is eltartott 2-3 hétig.

A hétvégeket levélírással töltöttem, mert itt a kőrösmezőihez hasonló szép kirán
dulásokra nem volt mód. Egyrészt azért, mert az itteni kollégák erre nem vállalkoz
tak, másrészt és főként azért, mert a partizánveszély már a mokrai lóvasút bemérése 
idején is annyira felerősödött, a partizántámadások annyira gyakoriak lettek, hogy a 
munkát is abba kellett hagynunk.

Mindezek ellenére Korén Emil naplója nyomán egy csodás kirándulást a Róna
havasra, ahova akkoriban már az orosz repülőgépekről ejtőernyővel dobták le a par
tizánokat, én -  Emilre emlékezve -  az utat gondolatban mégis végigjártam. Csodás 
kétnapos kirándulás volt. A Turjavölgyi kisvasúttal felmentünk Turjapolenáig, onnan 
a Sipot-völgyében szép fenyveseken keresztül 3 órás kaptatóval feljutottunk a kiter
jedt havasi legelőre, onnan a Mencsulra, és onnan további erős kapaszkodóval a Ró
na-havasra. Az ottani menedékházban éjszakáztunk, majd reggel kellemes szép 
időben, jó úton lementünk Rónafuredre, onnan Turjaremetére, majd tovább gyalog 
Perecsenybe, s onnan az esti vonattal vissza Ungvárra. Szép álom, kedves képzelet
beli emlékezés volt kedves vendéglátómra.

Szeptember második felében Bercsényifalván dolgoztam. A lyutavölgyi erdei 
vasút három, párhuzamos övű rácsos szerkezetű vashídjának méreteit kellett bemér
nem, hogy ennek alapján a hidak tervrajzait elkészíthessem. 4 napig dolgoztam ott. 
Aztán visszatérve Ungvárra később rájöttem, hogy ez a feladat is gondűzőnek volt 
szánva, mert az igazgatóságon a szekrényünkben utólag megtaláltam a hidak kész 
műszaki rajzait.

Szeptember 21-én este Bercsényifalván a munkát befejezve, visszatértem Ung
várra, és amikor 22-én reggel bementem a hivatalba, a portás az ajtóban azzal foga
dott, hogy a partizánok lelőtték Lukácsffy Péter mérnök urat, a hátmegi erdőhivatal 
vezetőjét. Meglepett a hír, de alapjában véve hidegen hagyott, mert szegény Pétert 
nem is ismertem. Akkor nem is sejtettem, hogy az ő halála milyen nagy változást hoz 
majd az én életemben.

Nyugodtan felmentem a szobámba, rajzasztalhoz ültem, és dolgozni kezdtem a 
bercsényifalvai hidak szerkesztésén. Egyedül voltam a szobában, kis idő múlva azon
ban bejött Viktor bácsi, és egyenesen felém tartva mondta, hogy „üdvözlöm az új 
hátmegi erdőgondnokot”. Senki más nem volt a szobában, így csak nekem szólhatott
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Viktor bácsi üdvözlése, de ez annyira meglepett, hogy megijedtem tőle. Nem akartam 
erdőgondnok lenni, az építésvezetőségen akartam maradni. Viktor bácsi azonban ko
molyra fordítva a szót, mondotta, hogy „Az igazgató úr Lukácsffy Péter helyére téged 
bízott meg a hátmegi gondnokság vezetésével. Ezért menj haza a lakásodra, gyorsan 
szedd össze a szükséges holmijaidat, mert délután 1 óra körül Mankovich Rezső 
főerdőtanácsos úrral, a hátmegi erdőgondnokság felügyeleti tisztjével együtt indultok 
Hátmegre, Péter temetésére, és egyben új állomáshelyedre, mert neked már ott kell 
maradnod” Hazamentem, összecsomagoltam, vendéglátó házigazdámtól el sem tud
tam búcsúzni, mert nem volt otthon. Ezért csak pár sorban megköszöntem jóságát, le
írtam, hogy áthelyeztek Hátmegre, ebéd után már indulnom is kell.

Ebéd után a főtanácsos úrral és Kellner János számtanácsossal együtt gépkocsival 
elindultunk. Munkácson a temetést illetően megállapodtunk a temetkezési vállalko
zóval, aztán ugyancsak Munkácson felvettük a kocsira a temető tiszteletest, és men
tünk tovább Hátmegre. A temetés után bementünk a gondnokságra. Ott Mankovich 
főtanácsos úr csak annyit mondott, hogy „Öcsém, Te ugye tisztában vagy az anyag
számadás és a pénztárnapló kezelésével? Nézd át ezeket, vedd át a gondnokságot, ez
zel aztán mi végeztünk, Te pedig itt maradsz, viszed tovább a gondnokság ügyeit be
csülettel, de vigyázz magadra!” Ezzel ők elbúcsúztak, s én ott maradtam Hátmegen.

Akkor vettem csak észre, hogy rajtam kívül az irodában van még Rátkay Károly 
irodai segédtiszt és egy ruszin fiú, irodai segéderő. Rátkaynak ott volt a felesége is, 
az erdőhivatali épület udvari szárnyában volt a lakásuk. Tőlük tudtam meg, hogy a 
faluban rajtunk kívül van még egy magyar tanító házaspár, Koppány Antal a felesé
gével, és Vasvári Hugó főerdőmérnök, a Latorca Rt. hátmegi erdőgondnokságának 
vezetője, azonkívül 6-8 magyar csendőr, és a gondnokságban rajtunk kívül van még 
egy soproni erdész, Princess Jóska, a Háromdiófáról elnevezett erdészházban.

Az erdőhivatal épülete a falu nyugati végén az erdő tövében, a meredeken kapasz
kodó országút mellett volt. Két hivatali szoba, és -  Rátkayék lakásán kívül -  egy 3 
szoba, fürdőszoba, konyhás, kamrás erdőhivatalvezetői lakás és egy vendégszoba is 
volt benne. Minden szobája a falura nézett.

A délutánt és az estét 
Rátkayéknál, velük együtt töltöt
tem. Ok elmondták, hogy Péter 
nagyon rendes ember volt. A fa
luban az emberek és az erdei 
munkások, a ruszin erdészek is 
tisztelték. Véletlen szerencsét
lenség áldozata lett. Rátkay el
mondása szerint 21 -én este Péter 
a csendőrségre ment, velük kár
tyázott. A partizánok valószí
nűleg fegyvert, lőszert akartak 
szerezni, ezért megtámadták a 
csendőrséget, az ablaktáblán ke
resztül leadtak egy géppisztoly

A hátmegi erdőhivatal épülete: az utcai fronton volt az 
erdőhivatal-vezetői lakás, az irodai helyiségek az udvari 

fronton vannak. Fotó: Halász
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sorozatot, és mivel Péter éppen az előtt az ablak előtt ült, a sorozat az ő gerincén ment 
keresztül, szegény azonnal meghalt. Ezek után nehéz éjszakám volt. Lefeküdtem, de 
a kongó, üres szobában csak nagyon nehezen tudtam elaludni. Rátkay Karcsi taná
csára az első napokban -  biztonság okából -  úgy feküdtem le, hogy az éjjeli szek
rényre egy kioldott kézigránátot tettem, az ágy mellé pedig Péter élesre töltött pus
káját állítottam.

Másnap aztán meglátogattam Vasváry Hugót, a nagy sakkmestert. O egyedül élt, 
nincs felesége, csak egy helybeli asszony házvezetőnője volt. Vele megállapodtunk, 
hogy majd többször meglátogatom és játszunk néhány sakkpartit. Délután Rátkayék 
révén még megismertem a hátmegi tanító házaspárt, Koppány Tóniékat is. Nagyon 
kedves, helyes fiatal emberek.

A következő másfél napot az erdőhivatal ügyeivel való ismerkedésre szántam. Át
böngésztem az anyagszámadást, és ugyancsak részletesen a pénztámaplót. Mindent a 
legnagyobb rendben találtam. Úgy gondoltam, hogy ezek után már kezdhetem az ismer
kedést az erdőkkel és az erdei emberekkel. Első alkalommal Rátkay Karcsival együtt, az 
ő útmutatása alapján végiglovagoltunk a Háton, bejártuk az egész Alsó-Hátat, lemen
tünk egészen Szobatinba, és az öreg Fenczik pagonyerdésznél ebédeztünk. Nagyon 
szép, emlékezetes nap volt. Csodálatos élmény végiglovagolni a Hát peremén, és a tisz
tásokon kitekinteni a munkácsi síkra. Soha nem lehet elfelejteni! Aznap 32 km-t lova
goltam, de aztán 4 napig járni is alig tudtam, olyan izomláz volt a combomban. 4 nap 
múlva ismét útra keltünk, s akkor már nem is éreztem, hanem csak élveztem a lovaglást.

így lassanként megismertem az erdőhivatal egész területét, amely kis híján 5000 
kat.hold, s egészében a 40-42 km hosszú, 4-5 km széles, 300-400 méter magas Hát
hegységen, vagy inkább dombságon terül el, Hátmegtől Ilosváig, a járási székhelyig 
húzódik. A faállományt nagyrészt tölgy és bükk alkotja, kisebb részben luc- és 
erdeifenyő, kevés gyenge minőségű vörösfenyő eleggyel. Az erdő földutakkal elég
gé be van hálózva, de ezek annyira el vannak hanyagolva, hogy esős időben teljesen 
járhatatlanok. Nagy hiányossága a gondnokságnak, hogy csak az erdőigazgatóság 
központjával van telefonösszeköttetése, de a kerületvezető erdészekkel és az 
erdőőrökkel csak küldönc útján lehet érintkezni. A látottak alapján -  akkor még -  azt 
terveztem, hogy az erdőművelés terén -  a gyenge minőségű vörösfenyő és általában 
az oda nem való fenyők rovására -  még jobban előtérbe hozzuk a tölgyet és a bük- 
köt, aztán a szállítás biztonsága érdekében a főútvonalakat kiépítjük, és az 
erdőigazgatóságtól kierőszakolom az erdőhivatal házi telefonhálózatának kiépítését.

Az ismerkedés után a délelőttöket az irodában töltöttem. Átnéztem az iratokat. Elein
te sok gondom volt a behívókkal. Mindenki fel akarta mentetni magát. Ezzel kapcsolat
ban két különös esetem volt. Egy alkalommal Petyókának, a závidfalvai boltosnak a be
hívóját találtam az íróasztalfiókomban. Mindjárt tudtam, hogy miről van szó. Behívattam 
Petyókát. Ő nem jött be, de Andrással, a kocsisunkkal egy üveg pálinkát és egy csomag 
cigarettát küldött nekem. Dühös lettem. Elzavartam Andrást az üveggel és a cigarettával 
együtt Petyókához, hogy mondja meg neki, engem nem lehet megvesztegetni.

Néhány nappal ezután a pagonyerdész lánya jött be hozzám. „A mérnök úrral sze
retnék beszélni” mondta. „Tessék, itt vagyok” mondtam én az előszobában állva. 
„Csak a mérnök úrral szeretnék beszélni” mondotta. Ezek után be kellett tessékelnem
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a szobámba, s ott ő mindjárt elkezdte: „Mérnök úr, ugye tudja, hogyan halt meg 
Lukácsffy mérnök úr?” „ Tudom” mondottam. Erre ő: „Akkor talán jó, ha tudja a 
mérnök úr, hogy semmi baja nem lesz, jöhet-mehet az erdőn, csak a ruszin munká
sok behívóit küldje vissza azzal, hogy szüksége van rájuk.” Elhűlt bennem a vér. Kis
vártatva csak annyit mondtam neki, hogy „No, most menjen szépen haza!” Alig tud
tam ezután elaludni. „Most mit tegyek?” Akkor ugyanis még nem tudtam, mert sen
ki, a felügyeleti tisztem sem világosított fel arról, hogy jogom van a munkásaink be
hívóját visszaküldeni, mert a termelés folytonosságát mindenképpen biztosítanunk 
kell. Mivel ezt nem tudtam, az járt a fejemben, hogy az akkori súlyos háborús hely
zetben az emberek felmentése bűncselekménynek minősülhet, és súlyos következ
ményekkel járhat. Reggelre aztán valahogy, talán isteni sugallatra, megvilágosodott 
az agyam, két nap múlva mondtam a ruszin irodista fiúnak, hogy én sokszor nem le
szek itthon, járom az erdőt, ezért ő a munkások behívójára írja rá, hogy nálunk dol
goznak, majd ha hazajövök, aláírom és küldjük vissza ezeket.

Amikor e viszaemlékezés kapcsán Madas Andrásnak és Kollwentz Ödönnek el
mondtam ezt a történetemet, ők csodálkozva mondták, hogy bizonyos rendeletre hivat
kozva, amit minden erdőhivatal-vezető ismert, ők minden izgalom nélkül százával 
küldték vissza a behívókat. Érdekes, hogy akkor nekem eszembe sem jutott, de most 
már tudom, hogy a névre szóló behívókat azért kézbesítették az erdőhivatalhoz, mert a 
postások és az egész falu, mindenki tudta, hogy az erdőhivatal-vezetőn múlik, hogy az 
embereknek be kell-e vonulniuk vagy sem. Ha ezt tudtam volna, megmenekülhettem 
volna a hátmegi gyötrődéstől. Azt azonban Madas András és Kollwentz Ödön sem tud
ta, hogy milyen rendeletre kellett a felmentés ügyében hivatkozni. Ennek az ügynek is 
végére akartam járni, ezért a Hadtörténelmi Intézet levéltári igazgatóját, dr. Bonhardt 
Attila alezredest megkértem, legyen segítségemre ennek kiderítésében. Kérésemre le
vélben közölte, hogy „A hadi szempontból fontos üzemek embereinek katonai szolgá
lat alóli mentesítésével kapcsolatos kérések legtöbbje az 1944. június 26-án megjelent 
155.589/XIII.Ip.M.sz. rendeletre hivatkozik. ” Sajnos ezt a rendeletet nem sikerült meg
találnom, valószínűleg nem nyilvános, hanem titkos rendelet lehetett, mert sem a Bu
dapesti Közlönyben, sem a Rendeletek Tárában nem volt fellelhető.

A behívók visszaküldését követően az erdőgondnokság területén és Hátmegen is 
nyugalom volt. Az általános helyzet azonban egyre jobban romlott. Nyugtalanító hí
rek érkeztek: Nagyváradot és Kolozsvárt elfoglalták az oroszok, Debrecennél folyik 
a nagy csata. Vasváry Hugó már október 8-án, vasárnap délelőtt a hátmegi nép szá
mára elárverezte egész lakberendezését. Amikor bementem hozzá, csak ennyit mon
dott: „Jó lenne, ha Te is összecsomagolnál, mert itt már nem sokáig lesz maradá
sunk” Igaza lett! Október 11-én este Homoky főtanácsos úrtól kaptam egy felszólí
tást, hogy készítsek elő mindent egy esetleges beköltöztetés esetére. Aztán beolvasta 
a hazulról érkezett táviratot, mely szerint édesapám nagyon beteg, feltétlenül haza
kéret. 13-án este a második felhívást is megkaptam, hogy csomagoljam össze a hiva
talt, a faanyagot mind adjam el, aztán a pénzzel, s mindennel együtt vonuljak be Ung
várra a lehető legrövidebb időn belül.

Ilyen előzmények után jött október 15-e délután, amikor a kormányzói kapitulá
ció hírét, majd a második hírt hallottuk, hogy a nyilasok átvették a hatalmat és az
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egész ország sorsának irányítását. Mindannyian kétségbe voltunk esve. Ebből fel
ocsúdva még vasárnap délután lovas futárt küldtem Princess Jóskáért a 
Háromdiófához, aztán 16-án reggel elindítottam a málhás szekereket a holmikkal, 
majd Rátkayékkal és Princess Jóskával együtt lovaskocsival mi is elindultunk.

Az országút a Háton visz keresztül. Legveszedelmesebb, meredek szakaszán az 
utászok már megásták az aknalyukakat a robbantáshoz. Dél elmúlt, amikor beértünk 
Munkácsra. Rövid pihenő után továbbmentünk. Meglehetősen késő volt már, amikor 
hosszú, fárasztó út után Szerednyére érkeztünk. Mindenki fáradt volt, pihenésre volt 
szükség. Ezért megállapodtunk Rátkay Karcsival, hogy ők a holmikkal együtt szál
lást keresnek maguknak, és ott éjszakáznak, én pedig az esti autóbusszal bemegyek 
Ungvárra, másnap reggel jelentkezem az erdőigazgatóságon, hogy jövünk, nehogy a 
karavánt útnak indítsák, és minket itthagyjanak. Ungvárra már sötétben érkeztem 
meg. A város teljesen kihalt volt. Szállásadó jótevőm már korábban hazautazott Pest
re, de rólam gondoskodott: a bejárati ajtó kilincsére akasztott egy levélkét: „Elmen
tem, Isten veled! Kulcs a lábtörlő alatt.” 17-én reggel szerencsére beérkezett a ko
csink is. Kezdődött a lázas csomagolás, az útra készülődés. 18-án reggel szekereken 
útnak indították az első csoportot. Én elbúcsúztam Rátkay Karcsiéktól, s -  édesapám 
üzenetére és betegségére való tekintettel -  Homoky főtanácsos úr jóvoltából 20-án, 
pénteken teherautón indulhattam útnak. Este 8 órakor már Lillafüreden voltunk. Mis
kolcon az elszámolás, az anyagszámadás, a pénztámapló és a készpénz leadása után, 
22-én kimentünk a miskolci állomásra, hogy hazautazzunk. Váltakozva, és több 
megszakítással, tehervonattal és tehergépkocsival utazva, 24-én este érkeztem Pest
re. A Keleti pályaudvar várótermében a padlón aludtam, aztán 26-án végre hazaér
tem, s otthon -  hála Istennek -  mindenkit épen, egészségesen találtam.

Utószónak ide kívánkozik még az, hogy november közepén megjött a behívóm, a 
győri utászokhoz. Be kellett vonulnom. Győrből az utászok már elköltöztek. 
Kisbodakra kellett mennem. Vállamon a katonaládával gyalog útnak indultam 
Kisbodak felé. Első este Győrújfaluba érkeztem. Soha nem felejtem el azt a látványt, 
amivel ott találkoztam. Alig vánszorgó, halálrafáradt, csomagokat cipelő zsidókat 
hajtottak velem szembe a falun végig. Két öreg férfi össze is esett, lehet, hogy ott hal
tak meg. Félelmetes, szörnyű záróakkordja volt ez történetemnek!

Kiss Gyula: Máramarosszigeti 10 hónapom emlékei.
1943 decemberében, jóval karácsony előtt, kaptam kézhez m.kir.segéderdőmémöki 

kinevezésemet a rahói erdőigazgatósághoz. A karácsonyt még otthon szerettem volna 
tölteni, ezért csak január 2-án reggel ültem vonatra Földeákon, és este érkeztem meg 
Rahóra. Ott a tisztiszállóban kaptam szállást.

Másnap reggel feketébe vágtam magam, hogy vitéz Katapán Ottó erdőigazgató úr
nál szolgálattételre jelentkezzem. Az igazgató úr nagyon kedvesen és barátságosan fo
gadott, s mindjárt meg is kérdezte, hogy szívesen dolgoznék-e fűrésztelepen? Pillanatok 
alatt végiggondoltam a dolgot: Tudom, hogy a fűrésztelepen is komoly szakmai munka 
folyik, de én nem azért lettem erdőmémök, hogy bekerített két hektárnyi területen dol
gozzam. Ezért az igazgató úr kérdésére azt válaszoltam, hogy inkább erdőhivatalnál sze
retnék dolgozni. „Ott már nincs hely, de mit szólnál a műszaki osztályhoz”, kérdezte az
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igazgató úr. „Az jó lesz” feleltem én. Ezzel el is volt döntve a sorsom. Jelentkeznem kel
lett Szentirmay Libor erdőtanácsos személyzeti osztályvezetőnél, s ő közölte, hogy a 
magasépítési osztályhoz kapok beosztást, jelentkezzem Lukács Ottó főerdőtanácsos úr
nál, a magasépítési osztály vezetőjénél, Máramarosszigeten.

Január 4-én elutaztam Máramarosszigetre és jelentkeztem a főnökömnél. Lukács 
Ottó még Selmecbányán végzett, Katapán Ottóval együtt. A román uralom alatt 
Máramarossziget városépítési osztályának vezetője volt, minden építőipari szakmun
kást, kőművest, ácsot, szerelőt ismert a városban. Az építendő lakások terveit is ő ké
szítette el. Az osztályon rajtam kívül volt még egy építésztechnikus és egy rajzoló is, 
aki az építési terveket szakszerűen megrajzolta és sokszorosította.

Az osztály az erdőigazgatóság főépületének közelében volt. A mélyépítési osztály 
és a havasgondnokság is ott volt elhelyezve. A mélyépítési osztálynak Kamer Kál
mán erdőmémök, a havasgondnokságnak Szakady Sándor segéderdőmémök volt a 
vezetője. Én az osztályon építésvezetői beosztást kaptam. Az elődöm Oroszlány End
re volt, tőle vettem át a munkákat. Az építkezések már előrehaladott állapotban vol
tak, de sokat még nekem kellett befejeznem. Szigeten én fejeztem be az „Erdészott
hon”, két hatlakásos, két háromszobás, és egy hatszobás lakóépület építését. Ez utób
biba Béky Albert főerdőmérnök, felügyeleti tiszt költözött be, mind a hat szobát gyö
nyörűen berendezte, aztán a kiürítéskor ott is hagyta mindet.

Ezeken kívül vidéken két erdőhivatalnál, a vaséri és a havasmezői erdőhivatalnál is 
dolgoztam. A vaséri erdőhivatal székhelye Felsővisón, vezetője Várkonyi László 
erdőmémök volt. Ennél az erdőhivatalnál két erdészlak és a makerlói vadászház építé
sét fejeztem be. A Vasér völgyében csak erdei vasúton lehetett közlekedni. A vasútüzem
nek Rihay János erdőmémök volt az üzemvezetője. Ő munkába állásom után, már az 
elején úgy rendelkezett, hogy számomra -  bármikor jövök is -  egy pályakocsit csatolja
nak a felmenő szerelvény végéhez. Bábi-pataknál a pályakocsit lekapcsoltam a 
szerelvényről, a vonat pedig továbbment. Az ottani ügyek elintézése után a pályakocsi
val -  Makerlót és Batizolt érintve -  egyedül legurultam Felsővisóra. A vasút felső sza
kaszának nagyon nagy esése volt, ezért ott állandóan erősen fékeznem kellett, az alsó 
szakasz azonban már majdnem vízszintes volt, ott abba kellett hagynom a fékezést, ne
hogy leálljon a pályakocsi, s így végig szépen le tudtam gurulni. A Vasér-völgy csodá
latos tájait és a pályakocsis utazásaimat soha nem fogom elfelejteni!

A havasmezői erdőhivatal vezetője Szikra Ernő volt, akit az egyetemen még Sponták 
Ernőként ismertünk. Ő az erdőigazgatóság kiürítése után is ott maradt, később nevét vis
szaváltoztatta Spontákra, áthelyezték Kijevbe, s ott valami magas beosztást kapott. En
nél az erdőhivatalnál csak egy erdészlak építését kellett befejeznem.

Az építkezéseken kívül az én feladatom volt egy asztalos- és egy szerelőműhely 
vezetése is. Az építkezések kivitelezése a legkülönfélébb formákban valósult meg. 
Voltak vállalkozói és házi kivitelezésű építkezéseink is. Az építésvezetés mellett iro
dai feladatom volt a vállalkozók részszámláinak felülvizsgálata, szükség esetén azok 
javítása, és jóváhagyó aláírása. Házi kivitelezés esetén saját munkásaink bérének 
számfejtését is nekem kellett elkészítenem. Ezeken kívül kisebb tervezési feladataim 
is adódtak. Néhány melléképületet és azok lépcsőit kellett megterveznem, a 
lépcsőket mm-pontossággal megadnom.
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1944 augusztusában áthelyeztek Kőrösmezőre, a mezőháti erdőhivatalhoz, mely
nek vezetője Kletz Károly főerdőmérnök volt. A tényleges áthelyezésre azonban nem 
került sor, mert a főnököm még nem mentett fel, és egy reggel, amikor bementem a 
hivatalba, sok becsomagolt holmit láttam a szobámban. Kérdésemre, hogy mi ez a 
sok holmi, elmondták, hogy azok a mezőháti erdőhivatal holmijai, mert Kőrösmező 
kívül esik a katonai védőzónán, ezért a mezőháti erdőhivatalt ki kellett üríteni. így 
tehát nem én mentem a mezőháti erdőhivatalhoz, hanem az jött én hozzám.

1944 szeptember elején aztán kaptam egy utasítást, hogy egy másik csomagot vi
gyek fel Budapestre. Később megtudtam, hogy a küldemény Máramarossziget 
kiürítésénak első fázisa volt, mert a csomagban értékpapírok és kötvények voltak. A 
csomagot ketten vittük Pestre, én mint erdőtiszt, és Hajtó Imre, a számtiszt. Utazá
sunk nagyon izgalmas volt: Szatmárnémetiben kaptunk egy súlyos szovjet légitáma
dást, és csak másnap hajnalban folytathattuk utunkat. Vonattal mentünk Debrecenig, 
majd onnan gyalog Hajdúszoboszlóig, onnan német teherautóval Ceglédig, majd 
Ceglédbercelig ismét gyalogosan, onnan pedig már vonattal utazhattunk Budapestre.

Másnap jelentkeztem az erdészeti főosztály vezetőjénél, Molcsány Gábor minisz
teri osztályfőnöknél, aki nagyon kedvesen fogadott, és megmondta, hogy a csoma
got, amit hoztunk, kinek adjuk át, de azt is hozzátette, hogy mielőtt visszautaznánk, 
jelentkezzem nála. A csomagot leadtuk, és az újbóli jelentkezéskor kaptam tőle egy 
dobozt, finom süteménnyel megtöltve. Sok év után, amikor Szegeden járt, alkalmam 
volt az ajándékot hálásan megköszönni neki.

A visszaút Szigetre megint borzalmas volt: A ceglédi, szolnoki, szajoli, debrece
ni pályudvarok -  angol-amerikai szőnyegbombázások után -  mind romokban voltak. 
Máramarosszigetre visszaérkezve kaptam egy levelet a szüleimtől, hogy Földeákról 
elmenekültek. Röviddel ez után, 1944 szeptember közepe táján mi is elmenekültünk 
Szigetről. Minden holmimat, összes ágyneműmet, ruháimat, mind becsomagoltam 
egy nagy, lakattal lezárható, fűzvesszőből fonott ládába, és csomagként feladtam. 
Csak 1946-ban, a hadifogságból hazaérkezésem után tudtam meg, hogy csomagomat 
a vasút másokéval együtt a dunántúli Bükre szállította, ott lehetett volna átvenni, ha 
az évek folyamán el nem tűnt volna.

Én teherautóval jöttem el Szigetről. Az út két napig tartott, valamelyik Tisza men
ti faluban éjszakáztunk. A második napon értesültünk Horthynak az ország népéhez 
intézett kiáltványáról. A teherautók Lillafüredre a Palota szállóba vittek bennünket. 
Ott alkalmam volt megtapasztalni azt a kellemes meglepetést, hogy az államerdésze
ti szolgálat igazolása után a pincér a számla végösszegét 2-vel elosztotta. 
Lillafüredről Budapestre utaztam, és az erdészeti főosztályon megkaptam 
Máramarosszigetről a pécsi erdőfelügyelőséghez való áthelyezésemet. Kedves meg
lepetés volt, hogy az erdészeti főosztályon meg tudták mondani, hogy szüleim Föl
deákról Szekszárdra menekültek, így pécsi állomáshelyem elfoglalása előtt őket is 
meglátogathattam. Pécsen már nem sokáig lehettem, mert megjött a behívóm és be 
kellett vonulnom katonának. -  így zárult ez a szép tíz hónapom a máramarosi hegyek 
között.
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I. A visszacsatolt országrészek erdei

1. A visszacsatolt felvidéki területsáv és Kárpátalja erdei
1939-ben

M egnevezés M érték-
egység

Felvidéki
területsáv

K árpátalja Együtt

Ö sszes erdőterü let
ha 188 538 609 609 798 147
% 100,0 100,0 100,0

E rdősültség % 15,8 50,5 32,9

K incstári erdő
ha 19 397 318 493 337 890
% 10,3 52,2 42,3

N em  állam i erdő
ha 169 141 291 116 460 257
% 89,7 47,8 57,7

Tölgyes
ha 90 948 41 065 132 013
% 48,2 6,7 16,5

Bükk és egyéb lom berdő
ha 88 696 396 179 484 875
% 47,0 65,0 60,8

Fenyves ha 8 894 172 365 181 259
% 4,8 28,3 22,7

Forrás: Dr. Földváry: E rdőgazdaságunk a keleti és északerdélyi területrészek felszaba
dulása után. Erdészeti K ísérletek, 1941. 1-2. szám , 80. o. és 107. o.

2.A kárpátaljai kincstári erdőbirtokok

A z erdőbirtok neve
1920 1939

Erdő | Egyéb | Ö sszes Erdő | Egyéb | Ö sszes
terület, hektár

U ngvári Főerdőhivatal 95 177 14 174 109 651 90 902 20 082 110 984
Bustyaházai Erdőhivatal 104015 11 714 115 729 121 062 14 484 135 546
Rahói E rdőigazgatóság 108 293 24 102 132 395 106 528 23 721 130 249
K incstári erdőbirtokok 
összesen

307 485 50 290 357 775 318 492 58 287 376 779

Forrás: Dr. Földváry: K incstári erdők K árpátalján. M agyar Statisztikai Szem le. 1939. 
9. szám , 836. o.

3. A kárpátaljai kincstári erdőbirtokok erdőgondnokságainak 
területnagyság szerinti megoszlása

T erü letnagyság
csoportok

1920 | 1939
erdőgondnokságok szám a

U ngvári | Bustyaházai | Rahói | U ngvári | Bustyaházai | Rahói
erdőbirtok  területén

5000 hektárnál kisebb 2 3 1 2 - -

5 0 0 0 -  1 0 000  h e k tá r 6 2 5 6 3 4

1 0 0 0 0 -  1 5 000  h e k tá r 3 2 4 3 2 4

1 5 0 0 0 - 2 0 0 0 0  h e k tá r 3 1 4 1

Ö ssz e se n 11 10 11 11 9 9

Forrás: Dr. Földváry: K incstári erdők K árpátalján. M agyar S tatisztikai Szem le. 1939. 
3. szám , 836. o.
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4. A kárpátaljai kincstári erdőbirtokok erdőgondnokságai

E rdőgondnokság
1920 | 1939

E rdőterület | Egyéb tér. | Ö sszes tér.
hektár

Ungvári főerdőhivatal
U ngvár 3 541 5 713 488 6 201
Radvánc 5 657 - - —

O kem ence 9 834 9 247 653 9 900
A ntalóc — 2 999 150 3 149
Turjarem ete 12 878 11 541 2 739 14 280
Poroskő 12 694 12 396 2 488 14 884
B ercsényifalva 9 202 8 443 1 621 10 064
C sernoholova 9 835 9 775 1 441 11 216
C sontos 13 231 - - -

M alom rét - 1 2 718 3 424 16 142
Fenyvesvölgy 8 769 8 581 1 232 9 8 1 3
Lyuta 6 922 6 922 1 918 8 840
H átm eg 2 614 2 567 60 2 627
K özpont ' Perecsenyi 
vasút

3 868 3 868

Ö sszesen 95 177 90 902 20 082 110 984
B ustyaházai erdőhivatal
Huszt 3 725 7 096 865 7 961
B ustyaháza 757 — - —

Técső 4 097 — — —

D om bó 1 3012 12 906 1 372 14 278
K irálym ezői alsó 14 978 1 4 617 243 14 860
K irálym ezői felső 8 501 8 452 1 853 10 305
Brusztura 1 6 5 1 6 16 546 2 6 1 0 19 156
N ém etm okra 17 360 17 092 2 683 19 775
A lsókalocsa 7 242 8 556 640 9 196
Felsőszinevér 17 827 18 984 2 0 1 0 20 994
D olha — 16813 2 072 18 884
Taracközi vasút és 
faraktár

136 136

Ö sszesen 104015 121 062 14 484 135 546
Rahói erdőigazgatóság
Rahó 5 981 — — —

M áram arossziget 763 — — —

N agybocskó 8 669 7 866 3 096 10 962
T rebusafej érpatak 5 708 9 935 903 10 838
G yertyánliget 19 666 19 836 3 112 22 948
Tiszaköz 9 001 8 966 1 588 10 554
T iszabogdány 12 292 12 251 2 679 14 930
Fehértisza 12 531 12 496 4 257 16 753
Kevele 9 228 11 012 3 576 14 588
Feketetisza 14 442 14 246 2 900 17 146
M ezőhát 10012 9 920 1 610 11 530
Ö sszesen 108 293 106 528 23 721 130 249

Forrás: Dr. Földváry: K incstári erdők K árpátalján. M agyar S tatisztikai Szem le. 1939. 
3. szám , 836. o.
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5. A kárpátaljai kincstári erdők rendeltetés szerinti megoszlása

A z  e rd ő  re n d e lte té se

E rd ő te rü le t, h e k tá r
U n g v á r i B u s ty a h á z a i R a h ó i

Ö ssz e s e n
e rd ő b ir to k o n

1920 1939 1920 1939 1920 1939 1920 1939
R e n d e s  ü z e m re  b e re n d e z e tt  e rd ő 92  805 87 2 8 9 77 735 100 179 98  791 96  603 2 6 9  331 28 4  077
K ü lö n le g e s  r e n d e lte té sű  e rd ő k

H av as i v é d e rd ő 923 12 047 9 2 8 0 22  2 5 0 21 735
E g y éb  v é d e rd ő 115 3 — 118 6 4 4
T e rm é sz e ti  é s  tö r té n e lm i e m lé k e rd ő k 38 4 173 222 606 3 585
L e g e lő e rd ő 9 5 0 1 123 532
Ü z e m e n  k ív ü l h e ly e z e tt  e rd ő — 14 0 5 7 — 14 0 57 2 955
F ö ld re fo rm ra  fe n n ta r to tt  e rd ő — — — 4  9 6 4
K ü lö n le g e s  re n d e lte té sű  ö ssz e s e n 2 3 7 2 3 613 2 6  2 8 0 2 0  883 9 502 9 9 1 9 38  154 3 4 4 1 5

E g y ü tt 95 177 90  9 02 1 0 4 0 1 5 121 0 62 108 293 106 528 3 0 7  485 31 8  4 9 2

Forrás: Dr. Földváry: A kárpátaljai kincstári erdők fafajm egoszlása. M agyar Statisztikai Szem le. 1940. 3. szám , 197. o.

6 A kárpátaljai kincstári erdők fafaj összetétele erdőbirtokonként

Fafajok

1920 1939

U ngvári B ustyaházai Rahói Ö sszes Ungvári
B ustya

házai Rahói Ö sszes

erdőbirtok kerületében elfoglalt terület, hektár
Tölgyek 8 046 4 023 1 428 13 497 5 735 1 265 703 7 703
Bükk és egyéb lom bfa 75 261 48 925 36 083 160 269 65 866 65 930 33 444 165 240
Fenyők 8 647 50 024 69 273 127 944 12 208 50 174 71 417 133 799
Tisztás 3 233 1 043 1 509 5 775 7 093 3 693 964 11 749
Ö sszesen 95 177 104 015 108 293 307 485 90 902 121 062 106 528 3 1 8 4 9 2

Forrás: Dr. Földváry: A kárpátaljai kincstári erdők fafajm egoszlása. M agyar S tatisztikai Szem le. 1940. 3. szám , 194. o. 35
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7. A kárpátaljai kincstári erdők fafajösszetétele az erdők rendeltetése szerint

Az erdő rendeltetése

Erdőterület, hektár

1918 1939

Ö sszesen Tölgy
Bükk és m ás 

lom bos Fenyő Tisztás

R endes üzem re berendezett erdő 269 331 284 077 7 641 147 149 120 251 9 035
K ülönleges rendeltetésű erdők 38 154 3 4 4 1 5 62 18091 13 548 2 7 1 4

H avasi véderdő 22 250 21 735 — 9 376 12 282 77
Egyéb véderdő 118 644 22 599 4 19
T erm észeti és em lékerdő 606 3 585 16 2 365 1 201 3
Legelőerdő 1 123 532 — — — 532
Ü zem en kívül helyezett erdő 14 057 2 955 — 2 955 — —

Földreform ra fenntartott erdő - 4 964 24 2 796 61 2 083
Ö sszes erdőterü let 307 485 318 492 7 703 165 240 133 799 11 749

Forrás: Dr. Földváry: A kárpátaljai kincstári erdők fafajm egoszlása. M agyar S tatisztikai Szem le. 1940. 3. szám , 199. o.

8. A kárpátaljai kincstári erdők korosztály-viszonyai

1914-1916. | 1939.
K orosztályok évi felvételek  szerint

hektár % hektár %
Tisztás 5 775 1,9 26 766 8,7
1 -  20 éves 70 522 22,9 33 252 10,8
21 -  40 éves 48 110 15,6 43 913 14,3
4 1 - 6 0  éves 19 248 6,3 46 773 15,2
6 1 - 8 0  éves 19 448 6,3 26 174 8,5
81 és több éves 144 382 47,0 130 607 42,5
Ö sszesen 307 485 100,0 307 485 100,0

Forrás: Dr. Földváry: A kárpátaljai kincstári erdők faállom ányának korviszonyai. 
M agyar S tatisztikai Szem le. 1940. 5. szám , 411. o.



9. A Latorica Rt. erdőbirtoka 1939-ben 
erdőgondnokságok szerint

E rdőgondnokság
E rdőterület

hektár
M unkács 8 9 1 3
A lsóviznice 11 827
B eregszentm iklós 10 564
Szolyva 29 444
Polena 14241
Szarvasháza 17 455
H átm eg 6 875
Ö sszesen 99 319

Forrás: vitéz O rtutay Pál: V isszatért értékeink. 
Erdészeti Lapok, 1939. január, 470. o.

10. A visszacsatolt erdélyi országrész erdőterülete és 
erdősültsége vármegyénként

V árm egye
Erdőterület

hektár
Erdősültség

%

M aro s-T o rd a1^ 211 944 45,3

B eszterce-N aszód2) 176 480 39,5

Csík 165 540 34,0
H árom szék 164 144 45,9
M áram aros 150 773 42,7
S zolnok-D oboka 103 837 25,7

U dvarhely3) 101 837 34,8

Szatm ár 100 743 23,1
Szilágy 91 423 17,3
K olozs 5 9 9 1 9 18,6
B ihar 53 471 15,6
Ö sszesen 1 381 111 31,3

1) A visszacsatolt kis-küküllői résszel együtt
2) A visszacsatolt Campulung-i résszel együtt
3) A visszacsatolt nagy-küküllői résszel együtt 
Forrás: Dr. Földváry: A v isszacsato lt keleti területek. Erdészet.

M agyar S tatisztikai Szem le. 1940. II., 710. o.
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11. Az 1938-1940-ig visszacsatolt országrészek 
összehasonlító fafaj összetétele

M egnevezés M érték-
egység

Tölgy Bükk és 
m ás lom b

Fenyő Ö sszes

erdők

Eszak-Erdély és 
Székelyföld

ha 291 185 604 234 485 692 1 381 111

% 21,0 43,8 35,2 100,0

Felvidéki területsáv és 
K árpátalja

ha 132 013 484 875 181 259 798 147

% 16,5 60,8 22,7 100,0

Forrás: Dr. Földváry: A v isszacsato lt keleti területek. Erdészet. M agyar Statisztikai 
Szem le. 1940. II. 714. o.

12. A fafajcsoportok területi elterjedése a visszacsatolt 
erdélyi országrészen

V árm egye
M érték-
egység

Tölgy B ükk és 
m ás lom b

Fenyő Ö sszes

erdőterület

Beszterce-N aszód
ha 10 090 69 521 95 972 176 483
% 6,2 39,4 54,4 100,0

Bihar
ha 26 258 28 104 109 54 471
% 48,2 51,6 0,2 100,0

Csík
ha 799 20 254 144 487 165 540
% 0,5 12,2 87,3 100,0

H árom szék
ha 28 492 94 505 41 147 164 144
% 17,4 57,6 25,0 100,0

K olozs
ha 40 723 18 537 659 59 919
% 68,0 30,9 1,1 100,0

M áram aros
ha 5 684 71 192 73 897 150 773
% 3,8 47,2 49,0 100,0

M aros-Torda
ha 18 705 84 893 108 346 211 944
% 9° OO 40,1 51,1 100,0

Szatm ár
ha 51 732 47701 1 310 100 743
% 51,4 47,3 1,3 100,0

Szilágy
ha 57 465 33 958 - 91 423
% 62,9 37,1 0,3 100,0

Szolnok-D oboka
ha 35 842 67 735 260 103 837
% 34,5 65,2 2,1 100,0

U dvarhely ha 14 495 67 834 19 505 101 834
% 14,2 66,6 19,2 100,0

Ö sszesen ha 291 185 604 234 485 692 1 381 111
% 21,1 43,7 35,2 100,0

Forrás: Dr. Földváry: A visszacsato lt keleti terület. E rdészet. M agyar S tatisztikai 
Szem le. 1940. 713. o., 716. o.
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13. A visszacsatolt délvidéki területek erdeinek 
fafajcsoportonkénti arányai

V isszacsatolt területrész
M érték-
egység

T ölgy Bükk és 
m ás lom b

Fenyő Ö sszes

erdőterület

B ácskai terület
ha 1 033 22 234 261 23 528
% 4,4 94,5 1,1 100,0

B aranyai három szög
ha 1 860 17 716 18 19 594
% 9,5 9 0 ,4 1 ^ 0,1 100,0

Vas m egyéhez csatolt terület
ha 50 3 574 12 891 16515
% 0,3 21,6 78,1 100,0

Zala m egyéhez csatolt terület
ha 548 8 549 4 233 13 330
% 4,1 64 ,12> 31,8 100,0

Együtt
ha 3 491 52 073 17 403 72 967
% 4,8 71,4 23,8 100,0

1) Ebből: elegyetlen  lágy lom bfa 48,1 %
2) Ebből: elegyetlen  lágy lom bfa 18,2 %
Forrás: Dr. Földváry: A v isszafoglalt délvidéki terület. E rdőgazdaság. M agyar S tatiszti

kai Szem le. 1941. 11. szám . 807. o.

14. A visszacsatolt bácskai terület kincstári erdei
mértékegység: hektár

Megnevezés Apatin Doroszló Bezdán Palánka Összesen

Árvíznek kitett erdők
Szálerdők 2,1 - 125,1 86,2 213,4
Közép- és sarjerdők 1524,7 672,0 2067,3 1713,2 5977,2
Összesen 1526,8 672,0 2192,4 1799,4 6190,6

Árvízmentes erdők
Szálerdők 111,0 790,3 1580,0 795,7 3277,0
Közép- és sarjerdők 612,4 714,8 287,9 1236,5 2851,6
Összesen 723,4 1505,1 1867,9 2032,2 6128,6

Összes erdő
Szálerdők 113,1 790,3 1705,1 882,9 3490,4
Közép- és sarjerdők 2137,1 1386,8 2355,2 2949,7 8828,8
Összesen 2250,2 2177,1 4060,3 3831,6 12319,2

Mezőgazdasági terület 134,0 70,5 477,5 74,7 756,7
Terméketlen terület 762,8 422,4 765,9 533,4 2484,5
Mind összesen 3147,0 2670,0 5303,7 4439,7 15560,4
Forrás: MÓL K - l84-5803 csomó, 50903/1941. FM. 1. Főosztály. Az üzemtervi adatok alapján összeállította 
Egry Károly m. kir. főerdőmérnök.
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15. A visszacsatolt orzságrészek és a megnagyobbodott Magyarország erdei

O rszágrész
M érték-
egység

Tölgy
Bükk és más 

lom bfa Fenyő Ö sszes Teljes terület, 
erdősültség

erdőterület

M agyarország 1938-ban
hektár 377 906 738 886 70 907 1 187 699 9 307 300

% 31,8 62,2 6,0 100,0 12,8

Felvidéki területsáv, 1938. nov. hektár 90 948 88 696 8 894 188 538 1 192 700
% 48,2 47,1 4,7 100,0 15,8

K árpátalja, 1939. márc. hektár 41 065 396 179 172 365 609 609 1 206 100
% 6,7 65,0 28,3 100,0 50,5

Észak-Erdély  és Székelyföld, 1940. aug.
hektár 291 185 604 234 485 692 1 381 111 4 310 400

% 21,1 43,7 35,2 100,0 32,0

D élvidéki területek, 1941. ápr.
hektár 3 491 52 073 17 403 72 967 1 147 500

% 4,8 71,3 23,9 100,0 6,4

M egnagyobbodott M agyarország
hektár 804 595 1 880 068 755 261 3 439 924 17 164 000

% 23,4 54,6 22,0 100,0 20,0
%* 219,9 254,4 1 065,1 289,6

*) A z 1938. évi M agyarország % -ában



II. Az erdészeti igazgatási szervezete és erdőtiszti személyzete 
a visszacsatolt országrészeken

1. Az erdészeti igazgatás szervezete 1938-ban

M. kir. Földm ívelésügyi M inisztérium

1. Ügyosztály

M iniszter: Marschall Ferenc 
II. Erdészeti Főosztály

Főnök: Molcsányi Gábor 
min. tanácsos 
2. Ügyosztály 3. Ügyosztály

Erdészeti igazgatás és crdő- Erdőgazdasági üzem rendezés, Állami erdőgazdasági
fcl ügye lel közérdekű erdőtelepítés, faforgalom birtokok

Vezető'. Ajtai Sándor dr. Vezető: Pászthory Ödön Vezető: Földes Tibor
m. kir. erdőtanácsos m. kir. főerdőtanácsos m. kir. crdőtanácsos

M. kir. Erdőigazgatóság M. kir. AU. és K oronauradalm i Szentlélek (Diósgyőr)
K aposvár Erdőigazgatóság, G ödöllő Nagysom (Diósgyőr)

Erdő igazgató: Földváry Miksa Erdőigazgató: Krause Dezső Lillafüred
min. tanácsos min. tanácsos M ocsolyástelep

M. kir. Erdőfelügyelőségek M. kir. Erdőfelügyelőségek Makkoshotyka
Kaposvár Budapest

Pécs Balassagyarm at M. kir. Erdőigazgatóság
Szekszárd M. kir. erdőhivatalok Debrecen

Gödöllő Erdőigazgató: Krall János
IM. kir. Erdőigazgatóság Galgam ácsa min. tanácsos

Szom bathely Isaszcg M. kir. Erdőfelügyelőségek
Erdőigazgató: Lengyel V iktor Valkó Debrecen

m. kir. főerdőtanácsos Visegrád Nyíregyháza
M. kir. Erdőfelügyelőségek Budakeszi Szolnok

Sopron Nagym aros M. kir. erdőhivatalok
Szom bathely Szín Debrecen
Zalaegerszeg Nagycsere (Debrecen)

Keszthely M. kir. Erdőigazgatóság Haláp (Debrecen)
M iskolc Bánk (Debrecen)

M. kir. Erdőigazgatóság m. kir. főerdőtanácsos Gútpuszta (Nyírm ártonfalva)
Győr M. kir. erdőfelügyelőségek Hajdúböszörmény

Erdőigazgató : Szepesi Artúr Miskolc M. kir. Erdőigazgatóság
min. tanácsos Szikszó Szeged

M. kir. erdőfelügyelőségek Sátoraljaújhely Erdőigazgató): Balás Emil
Győr Eger m. kir. főerdőtanácsos

Veszprém M. kir. erdőhivatalok M. kir. erdőfelügyelőségek
Székesfehérvár Parasznya Kecskemét

Esztergom Bányabükk (Diósgyőr) Békéscsaba
G yertyánvölgy (Diósgyőr) Szeged
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2. A visszacsatolt felvidéki terület erdészeti igazgatási szervezete és
erdőtiszti személyzete 1939 januárjában

M.kir.ÁU. és K oronairodalm i 
Erdőigazgatóság, G ödöllő  

M.kir. Erdőhivatal
Fülek 

Vezető: Lux Barna* 
főerdőmérnök

M.kir. Erdőigazgatóság 
Kassa

Erdőigazgató: Alberti János 
m.kir. főerdőtanácsos 

Beosztott: Papp Jenő felügy.tiszt* 
erdőtanácsos 

Vorák Sándor* 
erdőtanácsos 
Hajdú Gyula 

m.kir. erdőtanácsos 
Schmidt Vilmos* 

erdőtanácsos 
M.kir. Erdőfelügyelőségek  

Kassa 
Vezető: Liha Valér* 

erdőtanácsos 
Gerencsér István 

m.kir. erdőmérnök

Kiss Aladár* 
főerdőbiztos 

Ungvár 
Vezető: Heincz János* 

oki. erdőm érnök 
V olczer Árpád* 

erdőm érnök 
Beregszász 

Vezető: Bauer Sándor* 
oki. erdőm érnök 

M .kir. Erdőhivatal 
Eszkáros 

Vezető: M auksinszky Gyula* 
főerdőm érnök

M .kir. Erdőigazgatóság  
Komárom

Erdőigazgató: vitéz Sim onkay Gyula 
m.kir. erdőtanácsos 

Beosztott: Szalix Gyula* 
erdőm ester 

M .kir. Erdőfelügyelőségek  
Komárom 

Vezető: Könczey Árpád 
m.kir. főerdőm érnök

Léva
Vezető: Selm eczy Mihály 

m.kir. főerdőm érnök 
M .kir. Erdőhivatal

Zseliz
Vezető:

M .kir. Erdőigazgatóság, 
M iskolc 

M .kir. Erdőfelügyelőségek
Rim aszom bat 

Vezető: Schauer Gyula* 
főerdőbiztos 

M .kir. erdőhivatalok
Rozsnyói 

Vezető: Jurkovich János* 
erdőtanácsos 

Szilicei (Rozsnyó) 
Vezető: Szilárd Tivadar* 

erdőtanácsos 
Jolsvai 

Vezető: Krausz János* 
erdőtanácsos 
Felsőbalogi 

Vezető: Buday Aladár* 
erdőtanácsos

Forrás: Földmívelési Értesítő 1939. január 25. sz. 29-30. oldal
Megjegyzés: * Átvett, ideiglenesen alkalm azott volt csehszlovák állami erdőm érnökök
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3. Kárpátalja erdészeti igazgatási szervezet és erdőtiszti személyzete
1940 novemberében

M. kir. erdőigazgatóság 1M. kir. erdőfelügyelőségi Fenvvesvölgv
Ungvár kirendeltségek Vezető: Bacsinszky András*
Központ Nagvberezna erdőmémök

Erdöigazgató: Maróthy Emil Vezető: Bisztika Géza Lvuta
főerdőtanácsos segéderdőmérnök Vezető: Bachéry Dénes

Föerdötanáesosok: Szolvva erdőmérnökgyakornok
Mankovich Rezső felügy. tiszt* Vezető: Platzer István* Hátmeg

Erdötanácsosok: erdőmérnök Vezető: Kovács Árpád
Blazsck István M. kir. erdőhivatalok segéderdőmérnök

vitéz Kiss Lajos Ungvár Kincstári fűrészüzem: Malonirét
Mauksinszky Gyula felügy. tiszt* Vezető: Haidekker Antal Vezető: Szabó Ferenc

Mocsáry Béla* erdőmérnök erdőmérnökgyakornok
Salix Gyula* Radvánc Kincstári vasútüzem: Perecseny

Szilárd Tivadar felügy. tiszt Vezető: Pilisy Lóránd Vezető: Héjj János
Urbánffy Jenő erdőmérnök erdőmérnökgyakornok

Volczer Árpád* Ókemence
Föerdömérnökök: Vezető: Izsák Emánuel* M. kir. erdőigazgatóság

Heincz János* erdőmérnök Bustyaháza
Rőczey Géza felügy. tiszt Perecsenv Központ

Bugarin Eduárd* Vezető: Kemény Lajos Erdöigazgató: Blickhardt József*
Erdőmérnökök'. erdőmérnökgyakornok főerdőtanácsos

Dr. Földes Károly erdőrendező Antalóc Erdötanácsosok:
Kutasy Viktor építésvezető Vezető: Szivák István Partos Gyula ig. h.*

Corradi Keresztély erdőmérnökgyakornok Szőke Győző
Pákh Antal* Turjaremete Föerdömérnökök:

Segéderdöm érnökök: Vezető: Sztripszky György Koller Pál felügy. tiszt
Pogácsás István erdőmérnökgyakornok Szadlis Sándor felügy. tiszt

Erdőmérnökgyakornokok: Turiapolena Erdőmémökök:
Mikeváry Tivadar Vezető: Fürst Elemér Kovács József felügy. tiszt

Solt Hugó erdőmérnökgyakornok Márkosi Béla
Véssey Róbert Poroskő Segéderdömérnökök:

Zakariás András Vezető: Huszár Károly Bartha Lajos építésvezető
M. kir. erdőfelügyelőségek segéderdőmérnök Jablánczy Sándor

Ungvár Bercsénvifalva Kollwentz Ödön
Erdő/élügyelő: Burdáts János Vezető: Ladányi Béla Rainiss Béla

főerdőmérnök segéderdőmérnök Szilas Géza erdőrendező
Beosztottak'. Dermendzsin Nagvberezna Zjabkin András*
József segéderdőmérnök Vezető: Bél Sándor Erdőmérnökgyakornokok:

Nagy Dezső segéderdőmérnök Danis János
erdőmérnökgyakornok Csernoholova Kassai Jenő

Munkács Vezető: Mitró Sándor* Madas András
Erdöfelügyelö: Cebe József erdőmérnök Neuwirth János

erdőtanácsos Csontos Riedl Gyula
Beosztottak'. Juriss László Vezető: Nagy Andor Ruff(Abonyi) István

Thurner Béla segéderdőmérnök Szörényi Béla
erdőmérnökgyakornokok Fenvvesvölgv-Malomrét Tuskó Ferenc

Beregszász Vezető: Zádor Alfréd Bernikov Afanazi oki. földmérő
Erdöfel ügyelő: Verőczei Sándor erdőmérnökgyakornok Boldirev Valerian oki. erdőmémök

erdőmérnök Missienko Konstantin oki. 
erdőmérnök
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M. kir. erdőfelügyelőségek Alsó-Felsőszinevér M. kir. erdőhivatalok
Huszt Vezető: Szederjei Ákos Rahó

Erdöfelügyelö: Kiss Aladár* erdőmérnökgyakornok Vezető: Vámosi Ferenc
erdőmérnök Dolha-Ravaszmező segéderdőmérnök

Beosztott: Vaszocsik Theodor* Vezető: Mestyanek István Nanvbocskó
segéderdőmérnök erdőmémök Vezető: Gyarmathy Endre

Sass Barna Beosztott: Bakkay László segéderdőmérnök
erdőmérnökgyakornok erdőmérnökgyakornok Trebusafeiéroatak

M. kir. erdőfelügyelőségi Faraktár és fűrészüzem, Vezető: Bajmóczy Antal
kirendeltségek Taracköz erdőmérnök

Ökörmező Vezető: Maróthy László Gvertvánlineti. keleti-nvuiiati
Vezető: Szilágyi Ferenc erdőmérnökgyakornok Vezető: Várnai Tivadar

erdőmérnök TEV. üzem vezetőség, erdőmérnökgyakornok
Beosztott: Solt Pál Királymező Beosztott: Bartosovszky Viktor

erdőmérnökgyakornok Vezető: Gosztonyi Miklós segéderdőmérnök
Técső segéderdőmérnök Világhy András

Vezető: Gubkó János M. kir. erdőigazgatóság erdőmérnökgyakornok
erdőmérnökgyakornok Rahó Tiszaközi (Tiszabotzdánv)
IM. kir. erdőhivatalok Központ Vezető: Jerome René

Huszt Erdöigazgató: Katapán Ottó segéderdőmérnök
Vezető: Jaczkovics Péter* erdőtanácsos Tiszaboizdánvi alsó. felső

segéderdőmérnök Erdötanácsosok: Vezető: Csabán István
Técső (Bustyaháza) Révay Ferenc építésvezető segéderdőmérnök
Vezető: Béky Albert Zsák Lajos Fehértiszai alsó. felső
segéderdőmérnök Erdőmémökök: Vezető: Raksányi Károly

Dombó Galambos Gáspár felügy. tiszt erdőmérnök
Vezető: Zloczky Nesztor* Huf József felügy. tiszt Kevelei (Kőrösmező)

segéderdőmérnök Kampü Iván félügy. tiszt* Vezető: Mészáros Sándor*
Királymező, alsó Segéderdömérnökök: erdőmérnök

Vezető: Seregély Lajos Fotul Antal* Feketetiszai alsó (Kőrösmező)
segéderdőmérnök Kiss János Vezető: Pammer Dezső
Királymező, felső Mészáros Kálmán segéderdőmérnök

Vezető: Gereházy Károly Palotay István erdőrendező Beosztott: Pfandler Mihály
segéderdőmérnök Szügyi Gyula felügy. tiszt erdőmérnökgyakornok

Brusztura, alsó-felső Tófalvy Miklós Feketetiszai felső (Körösmező)
Vezető: Bélaváry Mihály Erdőmérnökgyakornokok: Vezető: Kühne Gábor

segéderdőmérnök Bubb Gyula erdőmérnökgyakornok
Beosztott: Róth Gyula Dobó Jenő Mezőháti (Körösmező)
erdőmérnökgyakornok Karner Kálmán Vezető: Kletz Károly

Németmokra Nádudvary Jenő segéderdőmérnök
Vezető: Petri János ifj. Paulyuk József* Faraktárgondnokság, Rahó
segéderdőmérnök Sárkány Jenő Vezető: Szentistvány Aladár

Oroszmokra (Királymező) Jurijcsuk Názár oki. erdőmérnök* erdőmérnök
Vezető: Kollár Gyula M. kir. erdőfelügyelőség Faraktárgondnokság, Nagybocskó

erdőmérnökgyakornok Rahó Vezető: Zimay János*
Alsókalocsa Erdöfelügyelö: Szeles István főerdőtanácsos

Vezető: Bortnyák István erdőmérnök Fürészüzemvezető: Batta Bertalan
erdőmérnökgyakornok Beosztott: Zsirai Mihály 

segéderdőmérnök
erdőmérnökgyakornok

Forrás: MÓL (M agyar Országos Levéltár) K-184-5455 csom ó, 186.332/1940. FM sz. ügyirat
* Volt m agyar (1920 előtt) és volt csehszlovák állami erdőm ém ökök
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4. A visszacsatolt keleti és erdélyi terület erdészeti igazgatási szervezete és
erdőtiszti személyzete 1942 szeptemberében

M. kir. Erdőigazgatóság Máramarossziget Alsófernezelyi (Nagybánya)
Debrecen Vezető: Sperling Oszkár* Vezető: Bölim Mihály*

Erdöigazgató: vitéz Kiss Lajos főerdőmérnök főerdőmérnök
erdőtanácsos Beosztott: Bartosovszky Viktor Láposbánva

M. kir. Erdőfelügyelőség segéderdőmérnök 1 ’ezetö: Nagy Ákos*
Nagyvárad főerdőmérnök

Erdöfelügyelö: Jász Károly* Barlafalu
főerdőmérnök M. kir. Erdőigazgatóság Vezető: Szontagh József*

Beosztott: Stcfany Gyula* Nagybánya erdőtanácsos
főerdőmérnök Erdöigazgató: Gárdonyi Nagy Szin falu

Erdőfelügyelőségi kirendeltség László főerdőtanácsos* 1 'ezetö: Nagy Andor
Élesd Központ segéderdőmérnök

Vezető: Hllátja az élesdi Eöerdötanácsosok: Déry Károly* Kohó völgy
erdőhivatal vezetője Papp László* 1 ezetö: Lotterhof Ottó

Szabó Kálmán* segéderdőmérnök
M. kir. Erdőigazgatóság Erdötanác sosok: Tőkés
M áram arossziget (Rahó) Forster Imre dr.. Vezető: Balogh Dezső*

Erdöigazgató: vitéz Katapán Ottó Lux Barna felügyeleti tiszt erdőtanácsos
főerdőtanácsos Kovács Albert* Élesd

M. kir. Erdőfelügyelőség Mattyasovszky László* Vezető: Kuppán János*
M árama rossz iuet Főerdőmérnök: erdőmérnök

Erdöfelügyelö'. Szeles István Dolensky Károly Kincstári faraktár, Kolozsvár
főerdőmérnök Erdőmémök: l ezetö:

Beosztott: Makkay Zoltán,* Lakatos József
Gubkó János. M. kir. Erdőfelügyelőségek M. kir. Erdőigazgatóság
Zsirai Mihály Szatmárnémeti Kolozsvár
erdőmémökök Erdöfelügyelö: Szalay Dezső Erdöigazgató: Hajdú Gyula
Stubnya Dezső főerdőmérnök főerdőtanácsos

segéderdőmérnök Beosztott: Handschuh Győző Központ
Erdőfelügyelőségi kirendeltségek segéderdőmérnök Főerdőtanácsos: Friistök István*

Dragomérfalva Zilah Erdötanácsosok: Nagy Lajos*
Vezető: Erdöfelügyelö: Seres Miklós* Prunyi Albert*
Felsővisó főerdőmérnök Illyés Károly

Vezető: Bély Sándor Erdőfelügyelőségi kirendeltségek Fogarasi Béla*
főerdőmérnök Nagybánya Szabó Béla*

M. kir. erdőhivatalok Vezető: Fecser György* Wunder Jenő*
Rónaszék erdőmémök M. kir. Erdőfelügyelőségek

Vezető: Csordás Miklós Avasfelsőfalu Kolozsvár
segéderdőmérnök Vezető: Benedek Attila Erdöfelügyelö: Nagy László*
Vaséri (Felsővisó) segéderdőmérnök erdőtanácsos

Vezető: Kühne Gábor Nagvszőllős Beosztott: Nagy Imre*
erdőmérnök Vezető: Pákli Antal erdőtanácsos
Havasmező főerdőmérnök Dés

Vezető: Dienes Zoltán Szilágysomlvó Erdöfelügyelö: Szilágyi Ferenc
erdőmérnök Vezető: Farkas József* erdőtanácsos

Beosztott: Lenkey László főerdőmérnök Beosztott: Francz Jenő*
segéderdőmérnök M. kir. Erdőhivatalok erdőmérnök

Kincstári fűrészüzemek Felsőbányái (Nagybánya) Erdőfelügyelőségi kirendeltségek
Felsővisó Vezető: Donáth Aladár Bánffvhunyad

Vezető: Péter Brúnó* főerdőmérnök 1 ezetö: Ács Ferenc
főerdőmérnök főerdőmérnök
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Bethlen 
Vezető: Se hm kit Károly* 

erdőmérnök 
Galgó 

Vezető: Nagy Dezső 
főerdőmérnök

M. kir. Erdőigazgatóság 
Beszterce

Erdöigazgató: Istvánffy József* 
főerdőlanácsos 

Központ 
Erdőtanácsosok. 

Bacsóvölgyi József 
Cehe József 

C'sizek Lajos*
Fixek Ernő*

Gondos Jenő*
Lambert Ciyőző erdőrendező 

Stieber Lajos* 
Eőerdömérnők:

Huszár Károly felügyeleti tiszt 
Segéderdőmérnök: 

Franciscy Pál 
M. kir. Erdőfelügyelőség 

Beszterce 
Erdöfelügyelö: Sára Jenő* 

erdőtanácsos 
Beosztott: Sófalvi IstvJ 

erdőtanácsos 
Erdőfelügyelőségi kirendeltség 

Naszód 
I ezetö:

A volt naszódvidéki községek 
áUamerdészeti kezelésben levő 

erdőgazdasága:
IM. kir. erdőhivatalok  

llvai (Kisilva)
Vezető: Bencze Lajos 

segéderdőmérnök 
A ra n yosbeszte rcc i 
(Radnalajosfalva) 

l 'ezetö: 
Szamosvölgyi alsó 

(Dombhát fii rdő)
Vezető: Gerlai Arnold dr. 

erdőmérnök 
Szamosvölgyi felső (Órádna) 

Vezető: Fehér Jenő 
erdőmérnök 

Naszód 
Vezető: Wilde Kálmán 

főerdőmérnök

Szálvavölgyi (Naszód) 
Vezető: Kovács Árpád 

erdőmérnök 
Dornavölgyi (Kosna) 

Vezető:
Borgói felső (Borgóprund)

I ezetö: Suhayda Dénes 
főerdőmérnök 

Borgói alsó (Borgóprund) 
Vezető: Nádudvary Jenő 

segéderdőmérnök 
Sajói (Beszterce)

I 'ezetö:
Rebravölgyi (Naszód) 

í 'ezetö:

M. kir. Erdőigazgatóság 
M arosvásárhely

Erdöigazgató: Kovács Jenő 
főerdőtanácsos 

Központ 
Erdötanácsosok: Kiss Adolf 

Nagy Ferenc*
Orbán József*
Wcyda János* 

Eöerdömérnökök: Csató Sándor 
Buzetzky Ernő* 

Erdőmémökök: Koncsek János 
Pogácsás István építésvezető 

SegéderdömtTnökök: Becsky László 
ifj. Róth Gyula 

M. kir. Erdőfelügyelőségek  
Marosvásárhely 

Erdöfelügyelö: Valics János* 
főerdőtanácsos 

Beosztott: Székely Géza* 
erdőtanácsos 

Erdőfelügyelőségi kirendeltségek 
Szászrégen 

Vezető: Báthori István 
főerdőmérnök 

Szováta 
Vezető: vitéz Rhédey László 

főerdőmérnök 
Maroshévíz 

Vezető:
M. kir. erdőhivatalok  

Vármezői (Görgényszcntimre) 
Vezető: Zakariás András 

segéderdőmérnök 
Laposnyai (Görgényszcntimre) 

Vezető: Györke Ernő* 
erdőtanácsos

Iszticsói (Görgényszentimre) 
Vezető: Mátyás Vilmos 

segéderdőmérnök 
Kovászna 

Vezető: Spanyol Béla* 
főerdőmérnök 

Gycrgyótölgycs 
Vezető:

Kincstári fűrészüzemek 
Görgénvszeg 

Vezető: Bíró Endre* 
erdőtanácsos 

Beosztott: Miess Márton* és 
Szente Andor főerdőmérnökök

M. kir. Erdőigazgatóság 
Csíkszereda

Erdöigazgató: Rákosi István* 
főerdőtanácsos 

Központ 
Erdőtanácsos: Brozsek Károly* 
Eöerdömérnökök: Békési Elek* 

Fail Ernő 
Ghergel István*
Weiss Mihály* 

Erdőmémökök: Aladics Zoltán* 
Nadhera Sándor 

M. kir. erdőfelügyelőségek  
Csíkszereda 

Erdöfelügyelö: Barabásy József* 
erdőtanácsos 

Székclvudvarhclv 
Erdöfelügyelö: Kovács István 

főerdőmérnök 
Sepsiszentgyörgy 

Erdöfelügyelö: Nagy György* 
főerdőmérnök 

Beosztott: Jckeli Oszkár* 
főerdőmérnök 

Erdőfelügyelőségi kirendeltségek  
Csikszcntmárton 

Vezető: Seberényi Ferenc 
erdőmérnök 

Gyergyószentmiklós 
Vezető: Berecz János* 

erdőtanácsos 
Gyergyóalfalu 

(Gyergyószentmiklós) 
Vezető: PáIffy Antal* 

erdőmérnök
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Gvergvótölgves Korond (Székelvudvarhelv) Kézdivásárhelv
Vezető: Ferenczy Béla Vezető: Porst József Vezető: Balogh Elek

erdőmérnök erdőmémök erdőmérnök
Szépvíz Bárót Kovászna
Vezető: Vezető: Magyar János Vezető: Szőts Ernő*
Oklánd erdőtanácsos főerdőmérnök
Vezető:

Forrás: M agyarország Tiszti Név- és Cím tára 1942. M. kir. Központi Statisztikai Hivatal 
*Volt m agyar (1920 előtt is), volt román erdőtisztek
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5. A visszacsatolt délvidéki terület erdészeti igazgatási szervezete és
erdőtiszti személyzete 1943 szeptemberében

M. kir. erdőigazgatóság 
Szeged

Erdöigazgató'. Vendrő Gyula 
főerdőtanácsos 

M. kir. erdőfelügyelőség 
Újvidék

Erdöfelügyelö'. Verőczey Sándor 
erdőtanácsos 

Szegedi m. kir. erdőigazgatóság 
erdőgazdasági felügyeleti tiszti körzete

Újvidék
Főerdőtanácsos'. Berzenkovits Antal* 

felügyeleti tiszt 
Erdőtanácsos'. Szabó Mátyás* 

erdőrendező 
Erdőm ém ök: Schrahol Rezső*

M. kir. erdőhivatalok 
Apatin 

Vezető: Kemény Lajos 
erdőmérnök 

Bezdán 
Vezető: Vadász József 

főerdőmérnök 
Poroszló 

Vezető'. Ruff(Abonyi) István 
erdőmérnök 

Palánka 
Vezető: Vermes Imre 

főerdőmérnök

*volt jugoszláv állami erdőmérnökök
Megjegyzés: a táblázat csak a visszacsatolt Bács-Bodrog megyei 
területen levő bácskai erdők kezelésére létrehozott szervezetet 
szemlélteti. A visszacsatolt Baranya megyei területet (Baranyai 
háromszöget), a kaposvári, a Vas és Zala megyei területeket a 
szombathelyi erdőigazgatósághoz csatolták.
Az újvidéki felügyeleti tiszti körzetet az itt jelzett személyzettel 
1942 májusában hozták létre. 1943 szeptemberében Szabó 
Mátyás erdőtanácsost a szegedi erdőigazgatóság központjába, 
Schrahol Rezső erdőmérnököt pedig a kecskeméti 
erdőfelügyelőséghez helyezték át. 1944 februárjában 
Berzenkovits Antalt is áthelyezték a minisztériumba, ezzel a 
felügyeleti tiszti körzet megszűnt.
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6. Kárpátalja és Erdély erdészeti igazgatási szervezete és
erdőtiszti személyzete 1944 szeptember -  októberében

M. kir. Erdőigazgatóság

Kárpátalja

Beregszász Lvuta
Ungvár Vezető: Gábor Ferenc Vezető: Becsky László
Központ erdőmérnök erdőmérnök

Erdőigazgató: Rochlitz Béla M. kir. erdőhivatalok Beosztott: Szőke Andor
főerdőtanácsos Ungvár segéderdőmérnök

Föerdőtanácsosok: Vezető: Prüger Henrik Hátmeg
Mankovich Rezső felügy. tiszt főerdőmérnök Vezető: Halász Aladár

Mocsáry Béla Radvánc segéderdőmérnök
Szilárd Tivadar felügy. tiszt Vezető: Pilisy Lóránt Kincstári fűrészüzem: M alomrét

vitéz Homoky (Heincz) János főerdőmérnök Üzemvezető: Szabó Ferenc
Erdötanácsosok: Ókemence erdőmérnök

vitéz Telgárthy Jenő Vezető: Izsák Emánuel Kincstári vasútüzem: Perecseny
Pap Sándor főerdőmérnök Üzemvezető: Kollwentz Ödön dr.

Földes Károly dr. erdőrendező Perecsenv erdőmérnök
Kutasy Viktor építésvezető Vezető: Mészáros Sándor

Mestyanek István felügy. tiszt főerdőmérnök M. kir. Erdőigazgatóság
Galambos Gáspár felügy. tiszt Antalóc Bustyaháza

Corradi Keresztély Vezető: Szivák István Központ
Főerdőmérnökök: Szabó Géza erdőmérnök Erdöigazgató: Sál lak János

Klimó Kálmán Turiaremete főerdőtanácsos
Kocsány László Vezető: Sztripszky György Föerdőtanácsosok:

Mitró Sándor főerdőmérnök Szőke Győző
Ott Béla Turiapolena Nagy Ferenc felügy. tiszt

Solt Hugó Vezető: Fürst Elemér Erdőtanácsosok:
Jurijcsuk Názár erdőmérnök Koller Pál felügy. tiszt

Erdőmémök: Blasius Mihály Poroskő Márkosi Béla
Segéderdömérnökök: Vezető: Ballásch Nándor Kampü Iván felügy. tiszt

Kautsky Emil segéderdőmérnök Főerdőmérnökök:
Schumacher Pál Bercsénvifalva Maron Géza

Sváb Imre Vezető: Héjj János Lángos Lajos építésvezető
M. kir. erdőfelügyelőségek erdőmérnök Donáth Aladár

Untzvár Nagvberezna Szilas Géza erdőrendező
Erdőjélügy’elő: Burdáts János Vezető: Bél Sándor Wagner Gyula

erdőtanácsos erdőmérnök Erdőmémökök:
Beosztott: Karczag Gusztáv Csernoholova Rainiss Béla, Szörényi Béla,

erdőmémök Vezető: Bachéry Dénes Véssey Tibor
Prókay Gyula segéderdőmérnök erdőmérnök Segéderdőm ém ökök:

Munkács Csontos ilj. Radó Gábor
Erdöfelügyelö: Masztics Miklós Vezető: Ecsedy Sándor vitéz Gyetvay György

főerdőmérnök segéderdőmérnök Futó László, Kőrös Gyula
Erdőfelügyelőségi kirendeltségek Fenvvesvölev-Malomrét Czipszer Károly

Nacvberezna Vezető: Zádor Alfréd M. kir. erdőfelügyelőség
Vezető: Sass Barna erdőmérnök Huszt

erdőmémök Fenvvesvölev Erdöfelügyelö: Bisztika Géza
Szolvva Vezető: Bacsinszky András főerdőmérnök

Vezető: Péter László főerdőmérnök Beosztottak: Bernáth Mihály,
főerdőmérnök Vaszocsik Tivadar főerdőmérnökök
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[Huszt]
Beosztott: Gillay József 

Bulyovszky Miklós 
segéderdömérnökök 

Erdőfelügyelőségi kirendeltségek  
Ökörmező 

Vezető: Solt Pál 
erdőmérnök 

Técső 
Vezető: - 

M. kir. erdőhivatalok  
Huszt 

Vezető: Kurz Frigyes 
erdőmérnök 

Técső
Vezető: Haidckker Andor 

erdőtanácsos 
Dombó 

Vezető: Hibbey Albert 
erdőmémök 

Királymező alsó 
Vezető: Jablánczy Sándor 

főerdőmérnök 
Királymező felső 

Vezető: Riedl Gyula 
erdőmérnök 

Brusztura alsó-felső 
Vezető: Tuskó Ferenc 

erdőmérnök 
Németmokra 

Vezető: Petri János 
főerdőmérnök 
Oroszmokra 

Vezető: Kollár Gyula 
erdőmémök 
Alsókalocsa 

Vezető: Bortnyák István 
erdőmémök 

Alsó-Felsőszinevér 
Vezető: Madas András 

erdőmémök 
Dolha-Ravaszmező 
Vezetek Danis János 

erdőmémök 
Beosztott: Bakkay László 

erdőmérnök 
Kincstári fűrészüzem  

Taracköz 
Üzemvezető: Maróthy László 

erdőmérnök 
Taracvölgyi vasútüzem  

Királymező

Üzemvezető: Iby Gábor 
erdőmérnök

IM. kir. Erdőigazgatóság  
M áram arossziget (Rahó)

Központ 
Erdöigazgató: vitéz Katapán Ottó 

főerdőtanácsos 
Föerdőtanácsosok: Zsák Lajos 

Lukács Ottó építésvezető 
Erdötanácsosok:

Szadlis Sándor felügy. tiszt 
Bánky Gyula felügy. tiszt 

Szentirmay Libor 
Főerdőmérnökök: Huf József 
Gyarmathy Endre felügy. tiszt 

Vámosi Ferenc felügy. tiszt 
Palotay István erdőrendező 

Béky Albert felügy. tiszt 
Dienes Zoltán 

Erdőmémökök: Samu István 
Kiss János 

Szentkuti Ferenc 
Kamer Kálmán 

Dobó Jenő 
Sárkány Jenő felügy. tiszt 

Berényi Ödön 
Bubb Gyula 
Fröhlich Pál 

Czuppon Károly 
Bugledits József 

Segéderdőm érn ökök: 
Szakady Sándor 
Vaszilcsin István 

Kiss Gyula György 
Medvey Tibor 
Szovják Jenő 

M. kir. erdőfelügyelőség  
Máramarossziget 

Erdöfelügyelö: Szeles István 
erdőtanácsos 

Beosztott: Zsirai Mihály 
főerdőmérnök 

Gubkó János és Varga Béla 
erdőmérnökök 

Erdőfelügyelőségi kirendeltségek  
Dragomérfalva 

Vezető: Stubnya Dezső 
erdőmérnök 

Felsővisó 
Vezető: Bély Sándor 

főerdőmérnök

M. kir. erdőhivatalok
Rahó

Vezető: Szentistvány Aladár 
főerdőmérnök 
Nagvbocskó 

Vezető: Kühne Gábor 
erdőmérnök 

Trebusafeiérpatak 
Vezető: Bajmóczy Antal 

főerdőmérnök 
Gyertyánlitzeti keleti-nyugati 

Vezető: Várnagy Tivadar 
erdőmémök 

Tiszaközi (Tiszabogdánv) 
Vezető: Faragó Sándor 

erdőmérnök 
Tiszabogdányi alsó-felső 
Vezető: Világhy András 

erdőmérnök 
Fehértiszai alsó-felső 
Vezető: Batta Bertalan 

erdőmérnök 
Kevelei (Kőrösmező) 

Vezető: Ács (Moldován) Antal 
erdőmérnök 

Feketetiszai alsó (Kőrösmező) 
Vezető: Zseltvay Aladár 

erdőmérnök 
Feketetiszai felső (Kőrösmező) 

Vezető: Jerem János 
főerdőmérnök 

Beosztott: ifj. Ágfalvi Imre 
segéderdőmérnök 

Mezőkáti (Kőrösmező) 
Vezető: Kletz Károly 

főerdőmérnök 
Rónaszék 

Vezető: Csordás Miklós 
erdőmémök 

Vaséri (Felsővisó) 
Vezető: Várkonyi László 

erdőmérnök 
Havasmező 

Vezető: Szikra (Sponták) Ernő 
segéderdőmérnök 

Beosztott: Lenkey László 
erdőmérnök 

M. kir. faraktár 
Nagvbocskó 

Vezető: Tófalvi Miklós 
főerdőmérnök
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Kincstári fűrészüzemek Máramarossziget Kincstári erdei vasútüzemek
Felsővisó Üzemvezető'. Bán István Felsővisó

Vezető: Péter Brúnó főerdőmérnök Vezető: Rihay János
főerdőmérnök Tiszaköz erdőmémök

Havasmező Üzemvezető’. Bobok György Havasmező
Üzemvezető: Lipták Géza erdőmérnök Vezető: Kassai Jenő

erdőmémök

Erdély

erdőmémök

M. kir. Erdőigazgatóság Nagvszőllős Beosztott: Romanovszky Dénes
Nagybánya Vezető’. Tüske József erdőtanácsos

KözDont főerdőmérnök Erdőfelügyelőségi kirendeltség
Erdöigazgató: vitéz Papp Jenő Szilágvsomlvó Élesd

főerdőtanácsos Vezető: Farkas József Vezető: Kuppán János
Föerdőtanácsosok'. Déry Károly főerdőmérnök erdőmérnök

Papp László építésvezető M. kir. erdőhivatal
Erdőtanácosok: Felsőbányái (Nagybánya) M. kir. Erdőigazgatóság

Rőczei Géza felügy. tiszt Vezető’. Neuwirth János Kolozsvár
Könczey Árpád erdőmémök KözDont

Mattyasovszky László Alsófernezelvi (Nagybánya) Erdőigazgató: Hajdú Gyula
Kovács Albert erdőrendező Vezető: Bőhm Mihály miniszteri tanácsos

Főerdőmérnök'. főerdőmérnök Föerdőtanácsosok:
Kemenes Enő LáDOsbánva Früstök István

Erdőmérnökök'. Vezető: Nagy Ákos Nagy Lajos
Kassay László főerdőmérnök Prunyi Albert

Pál László Barlafalu Erdötanácsosok:
Segéderdőm érn ökök: Vezető: Szontagh József Babos Károly

Madas Pál László erdőtanácsos Wunder Jenő
Ortutay Iván Szinfalu Szabó Béla

Púm Gyula, Auróri Sándor Vezető: Nagy Andor M. kir. erdőfelügyelőségek
M. kir. erdőfelügyelőségek erdőmémök Kolozsvár

Szatmárnémeti Kohóvölgv Erdöfelügyelö: Nagy László
Erdöfelügyelö'. Fecser György Vezető: Lotterhof Ottó erdőtanácsos

főerdőmérnök erdőmérnök Beosztott: Fogarasi Béla és
Beosztott: Handschuh Győző Tőkés Nagy Imre erdőtanácsosok

segéderdőmérnök Vezető: Balogh Dezső Dés
Zilah erdőtanácsos Erdöfelügyelö: Szilágyi Ferenc

Erdöfelügyelö'. Seres Miklós Kincstári faraktár erdőtanácsos
főerdőmérnök Kolozsvár Beosztott: Francz Jenő

Beosztott'. Pákh Antal Vezető: főerdőmérnök
erdőmémök és Beosztott: Kalász János Erdőfelügyelőségi kirendeltségek
Molnár István erdészeti üzemvezető Bánffvhunvad

segéderdőmérnök Vezető: Ács Ferenc
Erdőfelügyelőségi kirendeltségek M. kir. Erdőigazgatóság főerdőmérnök

Nagybánya Debrecen Bethlen
Vezető'. - M. kir. erdőfelügyelőség Vezető: Schmidt Károly

Avasfelsőfalu Nagyvárad erdőmérnök
Vezető: Benedek Attila Erdöfelügyelö: Jász Károly Galgó

erdőmémök főerdőtanácsos Vezető: Nagy Dezső 
főerdőmérnök
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M. kir. Erdőigazgatóság 
Beszterce
Központ 

Erdöigazgató-. Istvánffy József 
főerdőtanácsos 

Erdötanácsosok: Stiebcr Lajos 
Ciondos Jenő 
Csízek Lajos 

Fixek Ernő építésvezető 
Sófalvi István 

Huszár Károly felügy. tiszt 
Főerdőmérnökök:

Wilde Kálmán erdőrendező 
Ladányi Béla 

vitéz Faragó Endre 
Segéderdömérnökök:

Gál István 
vitéz Szőnyi László 

Tóth Béla 
Paulik József 

M. kir. erdőfelügyelőség 
Beszterce 

Erdöfelügyelö: Sára Jenő 
erdőtanácsos 

Erdőfelügyelőségi kirendeltség  
Naszód 
Vezető: - 

A volt naszódvidéki községek 
államerdészeti kezelésben levő 

erdőgazdasága:
M. kir. erdőhivatalok  

llvai (Kisilva)
Vezető: Torda József 

segéderdőmérnök 
Aranvosbesztercei 
(Radnalajosfalva)

Vezető:
Szamosvölgyi alsó (Dombhátfürdő) 

Vezető: Gerlai Arnold dr. 
főerdőmérnök 

Szamosvöluvi felső (Óradna) 
Vezető: Fehér Jenő 

erdőmérnök 
Naszód

Vezető: Bartoschovszky Viktor 
erdőmérnök 

Szálvavölgyi (Naszód) 
Vezető: Botos Ernő 

erdőmérnök 
Dornavölgyi (Kosna)

Vezető: -

Borgói felső (Borgóprund) 
Vezető: Francisey Pál 

erdőmémök 
Borgói alsó (Borgóprund) 
Vezető: Nádudvary Jenő 

erdőmérnök 
Sajói (Beszterce)

Vezető: Suhayda Dénes 
főerdőmérnök 

Rebravölgyi (Naszód) 
Vezető:

M. kir. Erdőigazgatóság  
M arosvásárhely

Központ
Erdöigazgató: vitéz Borsay Ferenc 

erdőtanácsos 
Föerdőtanácsosok:

Orbán József 
Valics János 

Erdötanácsosok:
Lux Barna felügy. tiszt 

Bíró Endre 
Wcyda János erdőrendező 
Buzetzky Ernő felügy. tiszt 

Főerdőmérnökök:
Bartha Lajos építésvezető 

Csató Sándor 
Kovács Árpád 

Kovács József felügy. tiszt 
Erdőmérnök: Róth Gyula 

Segéderdömérnökök:
Takács Zoltán 
Horváth Endre 
Káldy József 

Reuter Camilló 
Sáli Emil 

Tuskó László 
M. kir. erdőfelügyelőség 

Marosvásárhely 
Erdöfelügyelö: Botos Mihály 

főerdőmérnök 
Erdőfelügyelőségi kirendeltségek 

Szászrégen 
Vezető: Báthori Miklós 

főerdőmérnök 
Szováta 
Vezető:

Maroshévíz 
Vezető: Kaiser Adolf 

erdőtanácsos

M. kir. erdőhivatalok
Vármezői (Nvárádremete) 

Vezető: Zakariás András 
erdőmérnök 

Laposnyai (Görgénvszentimre) 
Vezető: Györke Ernő 

erdőtanácsos 
Iszticsói (Görgénvszentimre) 

Vezető: Mátyás Vilmos 
erdőmérnök 

Beosztott: Illyés Zoltán 
segéderdőmérnök 

Kovászna 
Vezető: - 

Kincstári fűrészüzem  
Görgénvszeg 

Üzemvezető: Szentc Andor 
főerdőmérnök 

Beosztott: Miess Mihály 
főerdőmérnök és 

Angyalossy István 
erdészeti üzemvezető

M. kir. Erdőigazgatóság  
Csíkszereda

Központ 
Erdőigazgató: Rákosi István 

miniszteri tanácsos 
Erdőtanácsos: 

vitéz Bakóczy Károly 
Főerdőmérnökök: Fail Ernő 

Kovács Árpád 
Makkay Zoltán a csíki magán

ja  vak Jel ügy. tisztje 
Segéderdömérnökök: Hantó Endre 

Radnóty Alfréd 
Festő-Szabó László 

Pechtol István 
Papp László 
Hackel Emil 
Marton Tibor 

Csiszárik Imre 
M. kir. erdőfelügyelőségek  

Csíkszereda 
Erdöfelügyelö: Szőts Ernő 

főerdőmérnök 
Beosztott: Békési Elek 

főerdőmérnök és 
Jaszenovics László 

erdőmérnök
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Sepsiszentuvörgv Gveruvótöliives Páráid
Erdöfelügyelö'. Nagy György Vezető: - Vezető: Békési Elek

főerdőmérnök Szépvíz főerdőmérnök
Székelvudvarhelv Vezető: - Oklánd

Erdöfelügyelö'. Kovács István Bárót Vezető: Egyed György
főerdőmérnök Vezető: Magyar János főerdőmérnök

Beosztott: Porst József erdőtanácsos Csíki magánjavak
erdőmérnök Bereck erdőgazdasága:

Erdőfelügyelőségi kirendeltségek Vezető: Mayer György M. kir. erdőhivatalok
Csíkszentmárton segéderdőmérnök Gvenivótöluves

Vezető: Seberényi Ferenc Kézdivásárhelv Vezető: Ferenczi Béla
erdőmérnök Vezető: vitéz Balogh Elek erdőmérnök

Gverizvószentmiklós erdőmérnök Bélbor
Vezető: Berecz János Beosztott: Kremer György Vezető: Draskóczy József

erdőtanácsos erdészeti üzemi tiszt segéderdőmérnök
Beosztott: Dvorzsák Bálint Kovászna Rakottvási fűrészüzem

erdészeti üzemi tiszt Vezető: Spanyol Béla állami kezelésben. Bélbor
Gveruvóalfalusi (Gv.szentmiklós) főerdőmérnök Vezető: Jekeli Oszkár

Vezető: Pálffy Antal Köröndi (Zetelaka) főerdőmérnök
főerdőmérnök Vezető: Wéber József 

erdőmérnök

Forrás: M agyarország Tiszti Név- és Címtára. 1944. K iegészítve és helyesbítve az 1944. évi áthelyezésekkel.
* Az egyes erdőigazgatóságok kiürítése előtti időben.
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