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LÁMFALUSSY SÁNDOR LEVELE 1945-ből AZ ERDŐK ÁLLAMOSÍTÁSA ÜGYÉBEN

Szakács László

Több szempontból érdekes Lámfalussy Sándor - a későbbi egyetemi tanár- 
1945. junius 18-án keltezett levele. Az Esterházy hercegi hitbizomány er
dőigazgatóságának vezetőjeként irta a Földművelésügyi Minisztériumhoz.

Először is statisztikai szempontból pontos adattal szolgál: a hitbi- 
zománynak kereken loo.ooo /egyszázezer/ kát.hold erdeje van a Dunántúlon.

Érdemes megnéznünk a dátumot: 1945. junius 18. Eddig még nem vették 
állami tulajdonba az erdőket, csak előkészületek folytak, hogy milyen mód
szer, sorrend, milyen szempontok szerint kezdődjék az államositás. Lámfalussy 
Sándor tényként rögziti, hogy a hitbizomány erdői 1945-ben állami tulajdonba 
kerülnek és javasolja az átvétel gyakorlati végrehajtásának megbeszélését és 
még módszert is ajánl.

Azért fontos ez a tény, mert azt mutatja, hogy Lámfalussy Sándor egyet
értett a földreformtörvénnyel és valószinű örömmel vette tudomásul az erdők 
állami tulajdonba kerülését. A levélből ezt érezzük. Megemlitendő, hogy a 
hitbizomány kapuvári erdői és a központ 1945. augusztus 3-4-én lettek ál
lami tulajdonba véve.A nagykiterjedésű zalai erdők szeptember végén.

Hasonló véleményű számtalan levél közül választottuk ki Lámfalussy Sán
dorét, bizonyitékként, hogy az erdészek támogatták az erdők államosítását!
Nem ilyen véleményen van Beli József /Zalai Gyűjtemény 4.sz. 1977. 137-139 
o./. Pedig a száznál több zalai erdőbirtok állami tulajdonba*vételekor egy
szer sem fordult elő, hogy az átvételi jegyzőkönyvben a volt birtokos erdé
szei ne támogatták volna az államosítást, pedig zömmel ők képviselték a 
volt tulajdonost. Szakmai szempontból nagyon világos volt mindenki előtt az 
egységes állami erdők kezelésének előnye. A földekkel és rétekkel kapcsola
tos viták természetesen árnyaltabb megitélést igényelnek.

Lámfalussy Sándor igen nagy munkát végzett a Lenti Fűrészüzem tervezé
sében és a kivitelezés irányításában. 1923-tól 1937-ig az üzem felügyelője 
volt.

Forrás: SZAKÁCS László: A zalai erdők államositása 1945-46-ban. Kézirat.
Uj Magyar Központi Levéltár Budapest, XIX, K.1.gg.1945-47. 8o797.
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Magyar Földmivelésügyi Minisztérium 
Erdészeti Főosztályának,

B u d a p e s t

Az 56oo/1945• számú F.M. rendelet intézkedik a nagybirtokrendszer megszün
tetéséről és ennek keretén belül a magán erdőbirtokok átvételéről.

A Herceg Esterházy Hitbizománynak Dunántúlon kereken loó.ooo azaz Egyszáz
ezer kát. hold erdőbirtoka van, illetőleg volt. A fenti rendelet értelmé
ben ennek az erdőbirtoknak az átvétele illetőleg átadása folyamatba teen
dő.Ez az erdőbirtok hat vármegye, két állami erdőigazgatóság és több község 
területén fekszik. A rendelet értelmében az átvételt az állami erdőigazga
tóság, illetve Földmivelésügyi Minisztérium kiküldött szakközege az ille
tékes Községi Földigénylő Bizottság, valamint az illetékes Megyei Földbir
tokrendezési Tanács közreműködésével eszközli.

Úgy az állam, mint a közérdek szempontjából kívánatosnak látszik, hogy en
nek a nagykiterjedésű és több vármegye, valamint több erdőigazgatóság körze
tébe tartozó erdőbirtoknak az átadás, illetőleg átvétele, valamint érték- 
megállapitása, illetve az erdészeti és az erdőbirtokhoz tartozó egyéb al
kalmazottak átvétele stb. egyöntetű elvek alapján egymással összhangba tör
ténjék.

Errevaló tekintettel azt vagyok bátor javaslatba hozni, méltcíztassék az il
letékes két állami erdőigazgatóság, nvezetesen a szombathelyi és a kapos
vári, illetőleg a pécsi erdőigazgatóságok meghallgatásával, valamint a 
Herceg Esterházy Hitbizomány központi igazgatóságának és erdőigazgatóságá
nak bevonásával egy miniszteri értekezletet tartani és az átadás-átvételek 
tekintetében végérvényesen dönteni. Feltétlenül kívánatosnak látszik, hogy 
ne csak a vidéki szervek vegyenek részt az átadásnál, illetőleg átvételnél, 
hanem a Hitbizomány központi szervei is, mert az átadások alkalmával fel
tétlen szükség van az összes telekkönyvi és üzemtervi adatokra, amely ada
tok uradalmunknál csak központosán állnak rendelkezésre.

Hazafias tisztelettel:

Az Esterházy hercegi hitbizományi javak 
Erdőigazgatósága

hercegi erdőtanácsos az erdőigazga
tóság vezetője


