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Néhány héttel korábban kezembe került volt évfolyamtársam, 
Németh Ferenc: „Az 1950. évi valétálásunkhoz vezető rögös út” című 
írásának kézirata, amelyben a szerző érzékeltetni próbálja azt a feszült 
légkört, amely az 1951. évi soproni kizárásokat megelőzte. Nehéz 
időszak volt ez mindannyiunk számára, még akkor is, ha a kizárást és 
a kizárással járó megaláztatásokat elkerültük. (A kizárásokról lásd 
Wisnovszky Károly tanulmányát az Erdészettörténeti Közlemények 
XLIV Kötetében.)

Az élet végzésünk után is tovább folyt az akkori politikai 
események által meghatározott mederben. Mivel erről az időszakról 
hiteles erdészeti vonatkozású közlések nem, vagy alig maradtak fenn, 
ezért személyes sorsomon keresztül szeretném bemutatni az 
erdőmérnök kiszolgáltatottságát, és azt, hogy milyen szerepet szántak 
neki abban a nagy történelmi színjátékban, amit szocializmusnak 
neveztek.

Diákéletünk részleteibe nem kívánok belemélyedni, mivel azt az 
említett kollégáim már megtették. Egyetemi életünk első két éve a 
patinás városban, a selmeci hagyományok szellemében, viszonylag 
békésen és nyugalomban telt el. Az 1948-49. tanévtől azonban a 
hagyományos soproni diákélet már kezdett változni. Megkezdődött a 
tanulókörök szervezése, megszűnt a félévkihagyás (listázás) 
lehetősége, tanrendünkbe bevezették a politikai jellegű tárgyakat. A 
megszűnt ifjúsági kör helyébe a MEFESZ-t -  mint főiskolai ifjúsági 
szervezetet -  alakították meg. Ez kezdetben pártbefolyástól mentes, 
egységes diákszervezet volt. Hamarosan megjelentek azonban a 
leninsapkás budapesti agitátorok, akik tanulmányi versenyeket 
hirdettek, és megpróbálták rávenni a hallgatókat a húsvéti szünet 
eltörlésére stb. Az átszervezések sora kezdődött. 1949-ben megszűnt a 
Műszaki Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmémöki Kara, a 
bányászokat és a kohászokat Miskolcra telepítették át. 1950 júniusától 
az Erdőmémöki Kar az Agrártudományi Egyetem kötelékében 
folytatta munkáját. Ezek a gyakori változtatások nyugtalanítóak
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voltak, és arra ösztönöztek bennünket, hogy igyekezzünk minél előbb 
végezni és itt hagyni Sopront. Én 1950. szeptember 29-én tettem le a 
végszigorlatot.

A munkáspártok egyesülése (1948. május) és a kommunisták 
hatalomra kerülése után sok minden megváltozott. Épült a szocialista 
Magyarország. „Szükséges volt, hogy az erdészet is jól illeszkedjék a 
szociális gazdálkodás egészébe” Még 1948 végén megkezdődött az 
erdőgazdaság átszervezése. Az átszervezést alapos B-listázás előzte 
meg, 600-700 olyan személyt bocsátottak el (volt uradalmi erdészek, 
erdőmémökök stb.), akik — szerintük — a munka kerékkötői voltak. 
Ekkor a MÁLLERD (Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemek) 
kötelékében még a régi erdőgondnoksági rendszer volt életben. A 
szakmánkat sújtó egyik jelentős pártintézkedés az volt, hogy 
bevezették a gondnokhelyettesi rendszert. Az erdőgondnokok mellé 
beültetett gondnokhelyettesek (politikai megbízottak) munkáskáderek 
voltak, a gondnokhelyettes — az akkori megfogalmazás szerint — 
„híd a dolgozó nép és a műszaki értelmiségi közt” 1949 februárjában 
megindult a magyar erdészet szovjet mintára történő átszervezése. A 
MÁLLERD és vele együtt az erdőgondnokságok is megszűntek. A 
különböző nagyságú erdőgazdasági üzemeket nemzeti vállalatokká 
(NV) szervezték át. Ezek elhelyezkedése nagyjából az akkori 
közigazgatási beosztást (járások) követte, élükön az erdőgazdasági 
igazgató állt. Az igazgatóságok kisebb operatív egységek, az 
erdészetek gazdasági tevékenységét fogták össze. Az erdészeteket -  
rövid ideig -  az állami gazdaságokkal való harmonizáltatás céljából 
üzemegységeknek nevezték. Az egyes erdőgazdasági NV-t megyei 
szinten az Erdőgazdasági Egyesülések (ES), az egész erdőgazdaságot 
pedig az Erdőközpont fogta egybe. Az üzemegységeken belül 
megszűnt a merev védkerületi rendszer, az erdészeket az 
üzemegységen (nem ritkán az igazgatóságon) belül bármely 
munkakörbe beoszthatták. Az átszervezések nem mentek simán. 
Változó kvalitású munkáskáderek (olykor volt alerdészek) kerültek az 
igazgatói székbe, az erdőgazdasági NV-k állományába pedig 
nagyrészt nem erdész végzettségű munkatársak kerültek. Részben 
ennek volt tulajdonítható az, hogy egyetemünkön határozottan 
erdőgazdaság-ellenes hangulat alakult ki. A hallgatók az 
erdőgazdaságiakkal szemben előnyben részesítették a műszaki 
tárgyakat (geodézia, út-vasútépítéstan stb.). Intézményünknek jó híre 
volt, ami a végzett hallgatóknak széles elhelyezkedési lehetőséget 
biztosított. A felvázolt előzmények ismeretében talán érthető, hogy az
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50-es években végzettek zöme nem erdőgazdaságnál helyezkedett el. 
Az 1950 májusában valétált 74 hallgató közül összesen 7 ment 
erdészeti munkakörbe. Mivel erdészcsaládban születtem és ifjúságom 
nagy részét a természeti szépségekben megáldott Alsó-Duna-ártéren 
éltem le, az erdészpályát hivatásomnak éreztem. Mehettem volna 
máshova is. Én is azon 12 végzős hallgató közt voltam, akiket 1950 
májusában behívtak a HM-be, és agitáltak, hogy legyek a Honvéd 
Térképészeti Intézet munkatársa. A káderező alezredes ajánlatát nem 
fogadtam el: rajtam egyenruhát csak akkor lát, ha behívnak katonának.

Végzésünk előtt volt egy minisztériumi felmérés, ahol a 
kiküldöttekkel közöltem, hogy a végzésem után erdőgazdaságnál 
kívánok elhelyezkedni. A végszigorlatom után néhány nappal kaptam 
egy értesítést, hogy az Erdőközpont a Baján székelő Dunaártéri Alsó 
Állami Erdőgazdasági NV-hez irányított. Örültem az értesítésnek, 
mivel visszakerültem szülőföldemre, ismerős tájra, ismerős emberek 
közé.

A végszigorlat simán ment, a kellemes diákélet ellenére az 
egyetemi éveket jóleső érzéssel hagytam hátam mögött. Akkor nem 
volt semmilyen ünnepélyes elbocsátás, mivel nem volt megfelelő 
oklevélminta. Másnap kezünkbe nyomtak egy félíves cetlit, amelyben 
az Erdőmémöki Kar Dékáni Hivatala igazolta, hogy a vonatkozó 
rendeletek értelmében az erdőmémöki oklevélhez szükséges 
tanulmányoknak eleget tettem, és erdőmémöki munkakör betöltésére 
jogosult vagyok.

1950. október 10-én ezzel a cetlivel jelentkeztem Baján a Duna
ártéri Alsó Állami Erdőgazdasági NV-nál. Utólag értékelve, 
viszonylag jól szituált erdőgazdaság volt, vagy 4 erdőmémök és több 
alerdész végzettségű munkatárssal. Az igazgató, Klein Ármin, 
bútorgyári asztalossegédből előléptetett munkáskáder volt, aki 
meglehetősen nagyvonalúnak tűnt. A szakembereket hagyta dolgozni, 
ő maga a megyei és városi pártkapcsolatait intézte. Baján Radó Gábor 
erdőmémök, műszaki csoportvezető mellé osztottak be. Feladatom az 
55-ös műúthoz csatlakozó, a felsőpörbölyi erdészházhoz vezető, 
kiépítendő erdőgazdasági út kitűzése és megépítése volt. A kitűzéssel 
és az út megtervezésével kb. egy hónap alatt végeztem. (Ez az út ma is 
megvan, a felsőpörbölyi vadászházhoz vezet.) Alighogy elkezdtük a 
földmunkát, november 20-a táján, a kecskeméti ES-től kaptam egy 
táviratot, amelyben az ES vezetője értesített, hogy áthelyezett a 
Szabadszállási Áll. Erdőgazdasághoz, és munkahelyemet 
haladéktalanul foglaljam el. Az eljárást furcsának tartottam, minthogy
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velem, mint érintett féllel, senki nem beszélte meg az áthelyezést. 
Tájékozatlan voltam, hogy milyen munkakörben, milyen anyagi 
feltételekkel akarnak foglalkoztatni. Volt ugyan már egy kollektív 
szerződés, ami sok mindent pótolt, azt azonban úgy gondoltam, hogy 
a civil életben a munkavállalás megegyezés dolga. Napokig 
töprengtem, hogy elfogadjam-e az áthelyezést, vagy mondjak búcsút 
az erdészetnek. Végül is úgy határoztam, hogy az áthelyezést 
elfogadom. Ha esetleg az új munkahely nem felel meg az 
elvárásaimnak, ott hagyom, elvégre független fiatalember vagyok. 
Tévedtem. Nem vettem észre, hogy a végzésem óta egyetemi 
polgárból szocializmust építő dolgozóvá lényegültem át, akivel a 
hatalmi szervek most már céljaiknak megfelelően rendelkeznek.

1950. november 24-én jelentkeztem szolgálattételre a 
Szabadszállási All. Erdőgazdaságnál. Az igazgatóhelyettes fogadott, 
mivel Nyárádi elvtárs, a gazdaság igazgatója, már vagy fél éve 
lábtöréssel betegállományban volt. Retkes László közölte velem, hogy 
a Kunadacsi Üzemegységhez osztanak be üzemegységvezetőnek. 
Egyébként a Szabadszállási Eg. tipikus légiós erdőgazdaság volt, 
dolgozói az ország minden részéből verbuválódtak. Erdőmérnök csak 
Kovács Nagy Zsiga bácsi volt, akinek Debrecenből kellett eljönni, 
mert valamilyen pártnagysággal nézeteltérése támadt. Maga a 
gazdaság a volt Ráckevei Erdőgondnokságból szerveződött, 
Szalkszentmárton, Ágasegyháza, Kunadacs és Kunpeszér tartozott 
hozzá. A gazdaság igazgatási apparátusa a feladatokhoz képest nagy 
volt (igazgató, igazgatóhelyettes, főmérnök, főkönyvelő, könyvelőség, 
előadók, külön személyzeti, munkaügyi, függetlenített szakszervezeti 
titkár, gépírónők stb.).

Az erdőgazdaság központjában velem nem sokat foglalkoztak. 
Rövid bemutatkozás után felültettek Zrínyi Pista fogatos mellé egy 
gumikerekü, ún. stráfkocsira, és irány Kunadacs. Szabadszállást 
elhagyva homokbuckák és láprétek közt, kb. 3 óra hosszat kocsikázva, 
értük el a Kunadacsi Üzemegységet.

Kunadacs Kecskeméttől keletre, a Kiskunsági-homokhátság 
egyik jellegzetes tanyavidéke volt. Az adacsi erdő a tanyaközponttól 
keletre, a Duna-Tisza közi homokhátságon, kb. 16 km hosszúságban 
helyezkedett el, az államosítás előtt a királyi család birtoka volt. A 
meszes homokot eredetileg kiterjedt borókások, borókás 
fehémyárasok, néhány éger láperdő maradványa és kocsányos tölgyes 
állományok borították, a két világháború között jelentős akác és
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feketefenyő telepítések történtek. Viszonylag szép állományok 
keletkeztek, itt nem érződött az Alföld nyomasztó kopársága.

Az üzem egy korábban épült erdészkolóniában, 
szükségelhelyezésben működött. A tanyaközpont 3 km-re volt, amit 
csak földúton lehetett megközelíteni. Posta, telefon a tanyaközpontban 
volt, közlekedési eszközt is csak a teherhordásra alkalmas stráfkocsi 
képezte. A központi erdészházon kívül a telepet egy munkásszállás, 
amit az átszervezés után irodaépületnek alakítottak át, egy istálló és 
egy fenyőmagpergető épület képezte.

A jövendő munkahelyre történő megérkezésem után előkerültek 
az üzemegység erdészei is, s kölcsönösen bemutatkoztunk. Az 
érkezésemet tudomásul vették, mert már hallottak róla, hogy egy fiatal 
erdőmémököt kapnak. Sem pénzt, sem irattárat, sem anyagkészletet 
nem vettem át, mivel nem volt, aki ezzel a nyűgös feladattal 
foglalkozzék. A megbízott üzemegység-vezető, Márton Sándor, 
láthatóan örült is az érkezésemnek, mert van végre valaki, aki leveszi 
a válláról a gondokat. Elhelyezésem ugyancsak puritán volt, az 
irodahelyiségben volt két vaságy, az egyiken én, a másikon az 
üzemegység adminisztrátora aludt. Étkezésünket a közeli Müller- 
tölgyesben lévő munkásbarakk üzemi konyháján oldottuk meg.

Megérkezésemkor feltűnt, hogy a fenyőmagpergető előtt két 
dolgozó egy kis kézimorzsolón kukoricát morzsol. Megkérdeztem 
Márton Sándort, hogy milyen célból történik a morzsolás. O közölte, 
hogy a köztesművelésű telepítésekben sok kukorica termett, és az 
erdőgazdaság központjától utasítást kapott, hogy 100 q-t 
morzsoltasson le, mert azt a Bugaci Erdőgazdasághoz fogják 
szállítani. A lemorzsolt kukoricát a magpergető beton aljzatára 
öntötték. Amikor kiérkeztem, a szóban forgó 100 q kukoricának kb. a 
2/3-a volt lemorzsolva. A folyamatban levő munkát tudomásul vettem.

Igyekeztem a feladatokat kézbe venni. Az üzemegység kiemelt 
egység volt, feszített használati tervek alapján számos erdőrészletben 
folyt fakitermelés, félkészáru (pl. bányafa) készítés, szállítás, 
erdősítések, tobozgyűjtés, üzemi konyha működtetése stb. 
Munkatársaim alerdész szakiskolát végzett, kiváló, fiatal erdészek 
voltak. Köztem és köztük jó együttműködés alakult ki, a szokásos 
erdészeti munkák zavartalanul folytak.

Amikor láttam, hogy a morzsolással hamarosan végezni fognak, 
bementem a tanyaközpontba, és a postáról felhívtam az 
erdőgazdaságot, jelentve, hogy a morzsolással hamarosan végzünk, 
kérem, intézkedjenek a lemorzsolt kukorica elszállításáról. Értékelhető
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választ nem kaptam. Amikor végeztek a morzsolással, ismét 
bementem a postára telefonálni, jelezvén, hogy a morzsolt kukorica a 
magpergetőben hosszú ideig nem tárolható. Teltek-múltak a napok, de 
nem történt semmi. Naponta néztem a kukorica állapotát. December 
első napjaiban már éreztem, hogy a vastagon felhalmozott kukorica 
belül melegszik. Ismét bementem a postára telefonálni, hogy sürgősen 
szállítsák el, mert nem tudjuk tovább tartani. A sürgetésemre választ 
sem kaptam. A kukorica rövidesen elkezdett füstölni. Az utolsó 
pillanatig reménykedtem, hogy a központból intézkednek, a rájuk 
háruló, további feladatot vállalják és elrendezik. Sajnos nem így 
történt. A nagy mennyiségű morzsolt kukorica pusztulásának híre 
hamar elterjedt. Tetejében ez az esemény akkor történt, amikor a 
paraszt padlásáról a vetőmagnak szánt gabonát is elvitték.

Egy szép, derült december eleji napon, a kora délelőtti órákban 
megjelent egy dzsip, belőle három marcona férfi szállt ki, s a felelős 
vezetőt keresték. Kiderült, hogy az AVH-tól vannak. Miután 
bemutatkoztam, hogy én lennék az újdonsült vezető, megnézték a 
füstölgő kukoricát, majd egy csendes helyiséget kerestek, ahol 
elbeszélgethetnek velem és az üzemegység dolgozóival. Erre a 
helyben lakó erdész lakását találtuk alkalmasnak. A beszélgetés azzal 
kezdődött, hogy a főnöknek látszó férfi a pisztolyát kitette az asztal 
sarkára, ezután elkezdődött a beszélgetésnek nevezett kihallgatás. 
Érdeklődtek a származásom iránt, iskoláim, baráti kapcsolataim felől, 
milyen tárgyakat tanultunk az egyetemen, hogy kerültem ebbe a 
beosztásba stb. Nem voltak durvák, de a kérdéseik határozottak 
voltak, és gondolkodási időt sem hagytak. Másokat is kihallgattak, de 
egy idő múlva úgy, ahogy jöttek, köszönés nélkül, távoztak.

A morzsolt kukorica továbbra is a nyakunkon maradt. Óriási 
botrány kerekedett belőle. Erdőmérnöki pályafutásom ezzel az afférral 
kezdődött. Egyik decemberi hétvégén otthon voltam a szüleimnél, 
amikor hétfőn reggel a kunszentmiklósi állomáson leszálltam a 
vonatról, Retkes László igazgatóhelyettes várt, és kezembe nyomta a 
Bács-Kiskun megyei hírharsona, a Petőfi Népe című újság vasárnapi 
számát. Az adacsi kukoricaüggyel kapcsolatban megjelent egy írás, 
ami rám nézve egyáltalán nem volt hízelgő. A népújság valamelyik 
munkatársa közölte a népes olvasótáborral, hogy Kunadacson van egy 
reakciós, szakállas erdőmémök, a dolgozó nép ellensége, aki 
szándékosan megrohasztott 100 q kukoricát. Akit az életben hasonló 
meglepetések értek, csak az tudja felfogni, hogy ilyenkor mit érez az
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ember. Az újságot Retkes kartársnak szó nélkül visszaadtam, s 
reméltem, hogy az ügyet ennyivel megúszom, de ezúttal is tévedtem.

Felsőbb utasításra megpróbáltuk menteni a menthetőt. A 
kukoricát kádakban megmostuk, majd a magpergető cserényeiben 
kiterített újságpapíron megszárítottuk. Csak néhány mázsát sikerült 
így kezelni, a többit viszont tőlünk elszállították, nem tudom, hogy mi 
lett vele. Az erdőgazdaság, hogy a felelősséget magától elhárítsa, 
áttette az ügyet bírósági vonalra. A bíróság viszont visszapasszolta az 
ügyet az erdőgazdaságnak, mondván, hogy ez a gazdaság belügye. 
Végül a megyei ES fegyelmi eljárást indított ellenem. A fegyelmit az 
ES volt vezetője, Fila József egy személyben folytatta le ellenem. A 
fegyelmi határozatban vétkesnek talált, és elmarasztalt -  azzal az 
indoklással, hogy öntevékenyen nem akadályoztam meg a 100 q 
morzsolt kukorica romlását. A fegyelmi határozatot megfellebbeztem, 
de a fellebbezésemre választ sem kaptam. Valószínű, hogy a fegyelmi 
határozat bekerült az irattárba, dokumentálva azt, hogy ők a vétkes 
ellen eljártak, a fellebbezés pedig a szemétkosárban landolt. 
Egyszerűsített ügyintézés. Egyébként az egész kukoricaügy hátterét 
sűrű homály fedte. Nem nehéz kikövetkeztetni, hogy a morzsolásra az 
utasítás a megyei ES-től jöhetett, ugyanis az ES hatáskörébe tartoztak 
mind a megye erdőgazdaságainak személyzeti ügyei, mind a 
gazdaságok közti anyagdiszpozíció. A morzsolás elrendelésekor még 
Fila volt az ES vezetője. Egyébként Adacs kedvenc objektuma volt 
Fila Józsefnek, mivel a terület korábban a Ráckevei Gondnoksághoz 
tartozott, ahol Fila erdőgondnok volt. A fegyelmi tárgyaláson az 
érintettsége érezhető volt; a nevezett kartársunk nagyon zavart volt, 
miközben a jegyzőkönyv szövegét diktálta az egyik lábáról a másikra 
táncolt.

Mellesleg érdemes Fila Józsi bácsiról (ahogy később neveztette 
magát) néhány szót szólni, minthogy a kíméletlenül törtető káder 
prototípusa volt. Az Esztergomi Alerdész Szakiskolában az 1937-38- 
as években egyik nagyon közeli rokonom osztálytársa volt, és jó 
barátságban is voltak. Fila 1947 táján megkereste az atyámfiát, és a 
következő javaslatot tette: „Gyere, barátom, fogjunk össze, a 
minisztériumig az atyaisten sem állíthat meg bennünket” Válasz: 
„Menj csak, Jóska, én szeretek horgászni, maradok a Duna partján” 
Jóska bátyánknak sikerült az áhított karriert befutni, hamarosan 
ráckevei erdőgondnok, majd ES vezető, a kukoricaügy idején pedig 
már útban volt a minisztérium felé. Talán éppen a hivatalváltás 
lehetett a botrány hátterében, mert amikor a fegyelmi tárgyalás volt,
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már nem ő volt az ES vezetője. De miért éppen ő folytatta le a 
fegyelmit?

A mezőgazdasági köztestermékekkel volt egyéb probléma is. A 
tőzeges, nedves termőhelyen nőtt takarmányrépát nem lehetett 
hosszabb ideig tárolni. Ezért is az erdőmémök volt felelős. (Később, 
két évtized múlva, ugyanilyen probléma jelentkezett a Nagybereki 
Állami Gazdaságnál a tőzeges, kotus talajon nőtt répa ugyanúgy 
rohadt, mint annakidején Adacson.)

A történtek után kezdtem érezni, hogy az egyetemi 
felkészítésünk kissé régimódi volt. A nagy múltú intézményben akkor 
még pontosságra és lelkiismeretességre neveltek bennünket. Ezekkel a 
kvalitásokkal az új politikai és gazdasági szituációban már nem 
lehetett messze jutni. A műszaki értelmiségtől megkívánták a 
rugalmasságot és a megalkuvásig menő alkalmazkodást.

„Pártunk és kormányunk” sorozatban hozta a szocializmus 
építését szolgáló új törvényeket. 1950 őszén megjelent az új 
munkaügyi törvény, amely kötelezővé tette a munkakönyv 
használatát. Én 1950. december 1-jén a Szabadszállási Eg-től kaptam 
meg a munkakönyvemet. A nem éppen kalligrafikus írással kitöltött 
munkakönyv adatai állítólag bemondás alapján lettek kiállítva 
(oklevelem ekkor még nem volt). A munkakönyv kiállítása előtti 
munkaköre c. rovatban például nem valami precíz adatok állnak: 
mérnöki szakiskola szerepel. Hogy kinek a bemondása alapján került 
be, nem tudom. A bérkategória rovatban 1020,- Ft van beírva. Hajói 
emlékszem, ez a havi illetményem volt. A munkakönyv bevezetésének 
fő indítéka a Tájékoztató 5. pontja árulja el. E szerint közületi 
vállalatnál a munkáltató a kilépéskor köteles feltüntetni a 
munkaviszony megszűnésének módját -  a következők szerint: a/ 
áthelyezve, b/ hozzájárulással kilépett, c/ önkényesen kilépett, d/ 
elbocsátva. Ezzel a rendelkezéssel elsősorban az értelmiséget 
sújtották, ugyanis a hozzájárulással történő kilépés gyakorlatilag 
lehetetlen volt, ha pedig valaki önkényesen lépett ki, vagy 
elbocsátották, komoly szankciókkal számolhatott. Tehát a 
munkakönyv bevezetésével megszüntették a szabad munkaerőmozgás 
lehetőségét. Az a korábbi elképzelésem, hogy ha a 
munkakörülményeim az elvárásaimnak nem felelnek meg, a helyemet 
ott hagyom, illuzórikussá vált, pedig az érdemtelenül kiosztott 
fegyelmi után legszívesebben ezt tettem volna. Az alapjaiból 
kiforgatott közélet azonban tartogatott még meglepetéseket.
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A kukoricabotrány hullámai még el sem ültek, amikor kipattant 
egy másik kellemetlen ügy.

1950-51 telén az üzemegység területén nagyarányú fakitermelés 
folyt. A kitermelt faanyagot szinte teljes egészében a kunszentmiklósi 
vasútállomásra szállítottuk, ahol az erdőgazdaságnak bérelt rakterülete 
volt. A fuvarozást egy kunszentmiklósi vállalkozó végezte, akit Vörös 
Lajosnak hívtak. A nevezett személyt az erdőgazdaság fogadta fel, 
amikor én odakerültem, már javában fuvarozott. Az én dolgom a 
szállításra váró faanyag kijelölése és a teljesítmény igazolása volt, a 
fuvardíjat — ez utóbbi alapján — az erdőgazdaság központjában 
fizették ki. Vörös úr munkájával meg voltam elégedve, mert ha sürgős 
szállítások voltak, akár 24 órát is dolgozott, ezenkívül a kedvezőtlen 
terepadottságok mellett a vágásterületre is bement, így sok esetben 
megspórolhattuk a közelítést. Én nem kerestem, nem is kereshettem 
Vörös úr vállalkozásának a szabályszerűségét, pedig, mint később 
kiderült, baj volt vele. A nevezett személy a kommunista 
hatalomátvétel előtt több kocsival rendelkező szállítási vállalkozó 
volt. Az államosításkor 3 gépkocsit leadott, egyet egy szalmakazalban 
eldugott. Amikor az államosítási kampány lezárult, előszedte, és 
Kunszentmiklós-Kunadacs viszonylatban az erdőgazdaságnak 
fuvarozott. A helyi rendőrségtől nem kellett tartania, mivel azt 
lefizette, idegen rendőrök pedig a kunsági tanyavilágban nem jártak. 
A fuvarozás hónapokig zavartalanul folyt.

1951 februárjában az erdőgazdasághoz került egy Kiss András 
nevű, szakiskolát végzett erdész. Mivel Kiss kartárs motorkerékpárral 
rendelkezett, az erdőgazdaság vezetősége Kunadacsra helyezte 
szállítási ügyintézőnek. Valahonnan a Viharsarokból származó, 
bizalmatlan természetű munkatárs volt. Hamarosan megtudtuk, hogy 
az előző munkahelyén hűtlen anyagkezelés miatt voltak problémái. 
(Ezt legalább a személyzeti előadónak illett volna figyelembe venni.) 
Közlekedési eszköz hiányában az üzemegység nem tudta Kiss Andrást 
kellőképpen ellenőrizni, pedig viselt dolgai miatt indokolt lett volna. 
A kísértés itt is hatalmába ejtette. Talán motorkerékpárja (egy öreg 
NSU) generálozásához kellett a pénz, talán másra, lényeg az, hogy 
néhány szebb kőris rönköt saját céljaira Kunszentmiklóson 
értékesített.

Ennek valahogy híre ment, és az erdőgazdaság vizsgálatot 
indított Kiss András kartársunk ellen. Erre ő úgy reagált, hogy 
felutazott Budapestre és az Állami Ellenőrző Központban (ÁEK)
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bejelentést tett a Szabadszállási Áll. Erdőgazdaságnál előfordult 
szabálytalanságokról.

Április közepe táján fiákeron megjelent az üzemegységünknél 
egy ballonkabátos úr. Bemutatkozott, hogy őt Gór Péternek hívják, és 
közölte, hogy vizsgálatot fog folytatni az üzemegység 
tevékenységével kapcsolatosan. Munkáját pénzügyeink ellenőrzésével 
kezdte. Elkérte a pénzes kazetta kulcsát és a pénztárkönyvet, a 
bérjegyzék-másolatokat és egyéb pénzügyi elszámolásokat. Pénzügyi 
vonalon nem talált szabálytalanságot. Következett a fuvarozással 
kapcsolatos tevékenység vizsgálata. Ki, mit, mikor, honnan hová 
fuvarozott. Sajnos Vörös úr fuvarozási tevékenységét nem lehetett 
letagadni, bár én -  vészt sejtve -  a vonatkozó iratokat időben 
megsemmisítettem. Végül készült egy jegyzőkönyv, amelyben Vörös 
urat a fuvarozásban részt vevő gépkocsi tulajdonosának minősítették. 
Természetesen az erdőgazdaság mindent letagadott, és a felfedett 
szabálytalanságokért -  mint üzemegység-vezetőt -  engem tett 
felelőssé. Az ügyből hosszan elhúzódó bírósági procedúra lett. A 
főtárgyalás a Kunszentmiklós Járásbíróságon 1952 nyarán volt. A 
büntető eljárás fővádlottja, Vörös Lajos mellett, mint bűnpártoló, én is 
a vádlottak padjára kerültem. Már a soproni munkahelyemen voltam, 
amikor a tárgyalásra idézést kaptam. Hamarosan Vörös úrtól is 
kaptam egy levelet, amelyben arra kért, hogy még a tárgyalás előtt 
látogassam meg a követendő stratégia megbeszélése céljából. Jó 
viszonyban voltam vele, így a kérésének eleget tettem. A tárgyalást 
megelőző nap elutaztam Kunszentmiklósra. A megbeszélésünkön azt 
javasolta, hogy a vizsgálaton felvett tényállást tagadjam le. 
Vonakodtam ezt megtenni, mert az általam is aláírt jegyzőkönyvben 
más szerepelt. Erre ő azt felelte: „Ugyan, hol vannak már azok a 
jegyzőkönyvek” A bűnügy dossziéjából a Vörös Lajost terhelő 
ügyiratok eltűntek. Nem volt könnyű dönteni, hogy mitévő legyek, 
végül Vörös kérésének mégis eleget tettem. A tárgyaláson a vádlott 
tagadta, hogy a teherkocsi az ő tulajdonában volt. Előadta, hogy a 
jármüvet egy általa csak a keresztnevén ismert személytől bérelte, s a 
használati díjat időnként Soroksáron, a Kispipa vendéglőben adta át a 
megbízónak, akit azóta sem látott. A bíró csóválta a fejét, és 
megjegyezte, hogy ezt a történetet nem hiszi, de Vörös erősítette, 
hogy ez így volt. Az ítélet Vörös úr felmentésével végződött, és mivel 
az ügyben bűnös nem volt, az én bűnpártolási vádam is elesett, amely 
így alaptalanná vált. Megjegyzem, hogy a tárgyalásra az ügyet 
felkavaró Kiss Andrást is megidézték, ő azonban nem jelent meg.
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Számomra, a történet a kellemetlenségei ellenére is, nagyon 
tanulságos volt. Személyes élményen keresztül először tekinthettem 
be a magyar jogszolgáltatás rejtelmeibe. Megint az erdőmémök lett a 
bűnbak, holott az erdőgazdaság vezetőinek felelőssége nyilvánvaló 
volt.

A kukoricaüggyel és a szabálytalan fuvarozási üggyel a 
kedélyeinket borzoló eseményeknek még nem volt vége. 1949 őszén 
rendkívül bőséges tölgymakktermés jelentkezett. A gyűjtést sikerült 
jól megszervezni, így országosan 542 vagon makkot gyűjtöttek be, 
ennek zöme Nyugat-, illetve Dél-Dunántúlról származott. A 
kocsányos tölgy nagy részét az Alföldre szállították. Az első 5 éves 
terv 40 ezer katasztrális holdat irányzott elő erdősítésre, ebből 20 ezer 
kát. hold az Alföldre jutott. Kunadacson 1949 őszén kb. 300 kát. 
holdat szántottak fel és vetettek be tölgymakkal, a terület zöme 
buckaközi lapos volt. Hamarosan kiderült, hogy ezek a termőhelyek 
fás növények termesztésére alkalmatlanok, ugyanis 70-80 cm 
mélységben tavi eredetű, összefüggő mészkőréteg, ún. tavikréta van. 
A mészkőréteg felett -  a tartósan pangó víz hatására -  glejes réteg 
alakul ki. Erdészberkekben jól ismert az, hogy a glejes talajt egyetlen 
fás növény sem viseli el. Amikor a tölgycsemeték gyökerei elérték a 
glejes réteget, a fácskák növekedésükben leálltak és rajtuk a sínylődés 
jelei mutatkoztak. Ennek ellenére a tervkészítők újabb, hasonló 
termőhelyeket irányoztak elő erdősítésre. A felelősségre vonás 
megelőzése céljából szakvéleményt kértem. 1951 márciusában Botvay 
Károly és Magyar Pál professzorok személyében szakértők vizsgálták 
meg a szóban forgó termőhelyeket, és megállapították azt, amit mi, 
talajtani ismeretekkel rendelkező erdőmémökök jól tudtunk, hogy 
ezek a termőhelyek erősítésre alkalmatlanok. Ennek ellenére 
támadások értek, laikus vezetőim azt állították, hogy a tölgytelepítések 
azért sínylődnek, mert az ápolások elmaradtak. Ápolási problémáink 
valóban voltak, ugyanis az abban az időben kezdődött nagy szocialista 
beruházások, Dunapentele (ma Dunaújváros) és a szabadszállási 
kaszámyaváros építkezési munkái minden használható munkaerőt 
felszívtak. Nálunk 10 órás, nehéz fakitermelési munkával 10 Ft-ot 
lehetett megkeresni, ugyanakkor Dunapentelén 8 órás munkával 30 
Ft-ot. Az ápolások azért nem maradtak el teljesen, de az erősen 
gyomosodó, kotus talaj több ápolást igényelt volna. Ezekért a 
problémákért nem a felsőbb szintű döntéshozókat, hanem megint az 
erdőmémököt lehetett felelősségre vonni. A fegyelmit, Botvay 
professzor úrék szakvéleményének köszönhetően, megúsztam, de az
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intrika tovább folytatódott. Az erőltetett telepítésekre rengeteg pénz 
ment el, de erdő sohasem lett belőlük.

Feszített tervszámok szerepeltek a fakitermelésben is. A 
gyérítések vagy véghasználatok a 16 km hosszú erdőtest 
legkülönbözőbb részein folytak. A rossz útviszonyok miatt, vagy 
diszpozíció hiánya miatt a kitermelt faanyag olykor hosszabb ideig is 
a vágásterületen maradt. Az erdőterület körül volt véve tanyákkal. 
Lakossági tüzelőellátás nem létezett, az üzemegységből mindennemű 
fűtésre alkalmas faanyagot elszállítottak (tűzifacsata, irányvonatok 
Budapestre). A helyi lakosság úgy segített magán, ahogy tudott. 
Megfelelő őrszemélyzetünk nem volt (a védkerületek megszüntetése, 
az erdészek átirányítása az erdőgazdaság más területire), így a 
kitermelt és számbavett faanyag fogyott. A munkába állásomkor 
semmit sem vettem át, így nem is lehetett volna felelősségre vonni, a 
hiányt mégis rajtam keresték. Távozásomkor kb. két hétig 
kozmetikáztam az anyagelszámolást, míg az ügyből ki tudtam mászni.

Egyébként két Esztergomi Alerdész Szakiskolát végzett erdész, 
egy középkorú, szakvizsgás erdész és egy kereskedelmit végzett 
adminisztrátor voltak a munkatársaim. Fiatal, strapabíró gárda volt 
ekkor Adacson. Jellemző, hogy több fakitermelési és erdősítési 
feladatunk volt, mint az erdőgazdaság másik három üzemegységének 
együttvéve. A munkák normális mederben folytak, ha hagytak 
bennünket dolgozni. A Rákosi-rendszer által gerjesztett diktatúra 
ezekben az években javában tombolt. Az erdőgazdaságnál kialakult 
bizonytalanság is ennek a politikának a vetülete volt. Az állandó 
feszültséget mindannyian éreztük, de fiatalok voltunk és -  az állandó 
zaklatások ellenére -  viszonylag vidáman éltünk. Olykor egy-két üregi 
nyúl került puskavégre, amiből kitűnő vacsorát lehetett készíteni. 
Munkától és hangulattól függően, hetente többször is átruccantunk a 
szomszédos Cinege-tanyára, ahol terített asztal és könnyű homoki bor 
mellett vitattuk meg a világ dolgait. (Volt mit megvitatni!) Az adacsi 
pusztában más szórakozás nem akadt. Akkor még romantikus hely 
volt ez a homoki erdőspuszta, mintha ez ember nem is az Alföldön járt 
volna. Az üzemegység udvarán álló hatalmas akácfák május közepe 
táján fehérbe öltöztek, és olyan csodálatos illatot árasztottak, amihez 
hasonló aligha akad a növények világában. Az öreg, odvas fehér 
nyárak színes szalakótákkal, vagy a láprétek sárgálló őszi színe, a 
kakukkfű illata, mind ehhez a tájhoz tartoztak. Szakmailag számos 
izgalmas kérdés vetődött fel, amely megoldásra várt. Talán onnan
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megyek nyugdíjba, ha nincsenek azok a lehetetlen körülmények, 
amelyekbe belecsöppentem.

Sorsom azonban másként alakult. Átszervezés vette kezdetét. 
1951 őszén Sebők Mihály, volt bugaci igazgató személyében a 
gazdaság új vezetőt kapott. A Kunadacsi Üzemegységet -  
valószínűleg a kecskeméti ES intenciójára -  szétrobbantották. Engem 
szolgálati érdekből a Jánoshalmi Állami Erdőgazdasághoz helyeztek 
át. A két fiatalabb, szakiskolát végzett erdész szülőföldjén, a 
Dunántúlon kötött ki, az adminisztrátor visszament Szabadszállásra 
egy rendezettebb működésű vállalathoz. Utódomul egy kőművesből 
átnyergelt, végzettség nélküli erdészt neveztek ki. O -  már csak a 
rokonsága révén is -  jobban be tudott illeszkedni az „újjászervezett” 
erdőgazdaságba.

A későbbi átszervezések során a Szabadszállási Erdőgazdaságot 
megszüntették. Kecskeméti központtal egy nagyobb vállalatot 
alkotottak ki. A Kunadacsi Üzemegység is megszűnt, Kerekegyházán 
létesítettek erdészetet, ahová Kunadacsot is csatolták.

Jánoshalmán 1951. szeptember 24-én kezdtem meg a 
szolgálatot. A Jánoshalmi Állami Erdőgazdaság Bács-Kiskun megye 
legkisebb erdőgazdasága volt. A központtól észak felé elterülő 
homoki erdők -  főleg akácosok -  tartoztak az erdőgazdasághoz. A 
gazdaság igazgatója Erdélyi János, a tompakelebiai 
védkerületvezetőből kiemelt káder volt. Az igazgatóság központi 
stábját az élet legkülönbözőbb területeiről toborzott, szakmailag 
képzetlen munkatársak alkották. A gazdaságnál erdőmérnök nem volt. 
Engem valószínűleg a statisztikai adatok javítása céljából helyeztek 
Jánoshalmára.

Az erdőgazdaságnál szolgálattételre a reggeli órákban 
jelentkeztem. Jelentkezésemkor Erdélyi János igazgató felemlítette: 
tudomása van arról, hogy előző munkahelyemen fegyelmi vétségem 
és egyéb problémáim is voltak, de nála mindent jóvá tehetek, ha 
alkalmazkodom és beállók a sorba. Mire Jánoshalmára kerültem, már 
megedződtem, vesztenivalóm nem volt, így az ilyen lekezelő 
fogadtatást nem viseltem el. Amikor Erdélyi kartárs a legnagyobb 
szónoklatban volt, elnézést kértem, hogy megszakítom, 
figyelmeztettem, hogy fölöslegesen ne fárassza magát, mert nem 
kívánok hosszabb ideig Jánoshalmán szolgálni. Felhördült; mit 
képzelek, hogy ő a munkakönyv korszakában el fog engedni?! 
Válaszoltam, hogy ezt nem képzelem, de biztos lehet abban, hogy 
munkakönyvvel, vagy munkakönyv nélkül Bács-Kiskun megyét itt
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fogom hagyni. A nem éppen szíves beszélgetés után rövid úton 
közölte velem, hogy üzemegységvezető-helyettesnek a Császártöltési 
Üzemegységhez helyez. Miután a közeli ismerős főkönyvelő révén 
tájékozódtam az erdőgazdaság dolgairól, felültem az első 
menetrendszerű autóbuszra és elutaztam Császártöltésre. Jelentkeztem 
az üzemegység-vezetőnél, aki egy idősebb erdészember volt. Itt is a 
szabadszállásihoz hasonló viszonyok voltak. Az üzemegység a község 
közepén, egy nagyobb parasztházban székelt (aminek sváb 
tulajdonosát az előző években kitelepítették). Sem telefon, sem jármű, 
az irodával szomszédos helyiségben egy vaságy állt, ahol esténként 
meghúzhattam magam. Első dolgom volt: közöltem az üzemegység
vezetővel, hogy nem kívánok sokáig itt lenni, tőlem -  mint 
konkurenciától -  nem kell tartania. Nem is volt az ott eltöltött idő 
alatt köztünk semmi probléma, normális munkatársi viszony alakult 
ki. A nap hátralévő részében az üzemegység dolgaival ismerkedtem.

Késő délután megjelent egy könnyű homokfutó bricska, rajta 
Erdélyi János igazgató, egy demizson borral a kezében. Most már más 
hangnemben, mint amit délelőtt megütött, mondván, hogy a délelőtti 
beszélgetésünk nem úgy alakult, ahogy kellett volna, és mint idősebb 
kollega javasolja, hogy igyuk meg a pertut. Barátsággal megittuk, de 
az én elhatározásomon ez mit sem változtatott.

A Jánoshalmi Erdőgazdaságnál erdőmémöki pályafutásom 
legkülönösebb feladatai hárultak rám. Még szeptemberben 
megkaptam az utasítást, hogy a Kiskőrösi járás területén fel kell 
térképezni a termetesebb diófasorokat és csoportokat és egy megadott 
volumenű diómennyiséget kell kivágásra kijelölni. (A diófa déli 
szomszédunk, a „Láncos kutya” elleni fegyverkezéshez kellett). Az 
esztelen kampánynak számos, szép, termő fa esett áldozatul.

Következő feladatom erdei kárbecslés volt. Az 50-es évek első 
felében — szovjet mintára — rideg katonakiképzés folyt. A 
kiskatonákat május közepe táján a laktanyákból az erdőkben létesített 
katonai táborokba telepítették ki. A Duna-Tisza közén viszonylag sok 
ilyen katonai tábort létesítettek. A tábortelepítések természetesen 
jelentős károkozással jártak. Ősszel, a táborok bezárása után, a 
katonák által okozott károkat fel kellett mérni. Nemcsak a táborhelyet 
érte károsodás, hanem sokszor az egész erdörészletet, sőt a 
szomszédos erdőrészleteket is, ahol a faegyedeket szálalásszerűen 
vagdosták ki. Voltak olyan táborok, ahol tankok is gyakorlatoztak, 
amelyek alaposan feltúrták az erdő talaját, így a tényleges kár jóval
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nagyobb volt a kimutathatónál. Nincs tudomásom arról, hogy a kárt a 
HM az erdőgazdaságnak valaha is megtérítette.

A soron következő feladat nem éppen szakmába vágó dolog 
volt, amin már bosszankodni sem tudtam, és ami jól tükrözi az akkori 
állapotokat. A szocialista rendszert kísérő hiánygazdaság már a 
mezőgazdaságunkat is elérte. A TSZ-ekben és az állami 
gazdaságokban nem volt elegendő téli takarmány, ezért a Központi 
Pártbizottságban valamelyik nagy ember kitalálta, hogy ezt a gondot 
hogyan lehet könnyen áthidalni. Az alföldi akácosok talaja már ősszel 
kizöldül, pázsitfűfélék, főleg a meddő rozsnok alkotja az 
aljnövényzetet, így ezeket az akácosokat a téli, erősen havas hetek 
kivételével, legeltetni lehet. Következésképpen az Állami Gazdaságok 
és Erdők Minisztériuma felszólította az alföldi erdőgazdaságokat, 
hogy egy bizonyos mennyiségű legelő állatot kötelesek a téli 
időszakra a területükön elhelyezni és ott legeltetni. Az elhatározást 
intézkedés követte, november elején megkezdődött az állatok 
szállítása. Mi elsősorban a Nyugat-Dunántúlról kaptunk juhokat. Az 
állatok marhavagonokban érkeztek. Az erdőgazdaság a juhok 
átvételével és elhelyezésével engem bízott meg. A szállítmányok a 
keceli vasútállomásra érkeztek. Nyugat-Dunántúlról az út kb. három 
napig tartott. Útközben ugyan megetették és megitatták az állatokat, 
de a vagonbeli zsúfoltság és a szállítással járó stressz következtében 
minden szállítmányban volt 2-3 elhullott állat. Ezt a település cigányai 
hamar felderítették. Nekem csak az elhullott birkák bőrével kellett 
elszámolnom, húsuk a cigányoké lehetett. Emiatt a keceli romák előtt 
igen nagy népszerűségre tettem szert. Császártöltésről kerékpárral 
jártam át Kecelre, utam a cigánytelep közelében vezetett el, így 
minden nap lestek. Ha megláttak, elém rohantak és élénken 
érdeklődtek, hogy: mérnök úr, lesz-e deg (dög)? Csapatostól kísértek a 
vasútállomásra, ahol mindig akadt ebédrevaló. Az állatok elhelyezése 
már előre meg volt szervezve, így azzal különösebb gondom nem volt.

Mint minden kellően át nem gondolt intézkedés, úgy ez is 
kudarccal fenyegetett. Az állományok alatt, a téli, fényszegény 
időszakban fejlődő növényeknek takarmányozási értéke alig van. 
Minden valamire való erdőkerülő tudja, hogy a nagyvad télen nem a 
rozsnokot legeli, hanem a fák és cserjék hajtásait rágja le, mert az 
azokban elraktározott keményítő sokkal jobb táplálékforrás, mint a 
zsenge erdei pázsitfű. Azt, hogy ez az egész akció hogyan végződött, 
nem tudom, mert a tavaszt már nem ott éltem meg.
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A jánoshalmi üzemegységvezető-helyettesi beosztásomat ilyen 
változatos feladatok töltötték ki. A számos megalázó, alkalmi jellegű 
munka után elegem lett a Duna-Tisza közi erdészkedésből. Az 
összevissza intézkedések nyomán keletkező kudarcok miatt a 
bűnbakkeresés egyre divatosabbá vált. Kezdtem érezni, hogy jól 
értesült firmánk, Stefanik (Szilágyi) Laci tréfásnak tűnő mondása, 
„Apám, a börtönajtó kinyílt, most már csak az a kérdés, hogy ki sétál 
be rajta”, már egyáltalában nem tréfa. Az állásváltoztatásom ügye 
időszerűvé vált.

Még az ősz kezdetén levelet kaptam Sopronból, Gencsi László 
kollégámtól, aki a Növénytani Tanszéken volt tanársegéd, hogy 
bővítik az oktatók számát, ha érdekel a dolog, jelentkezzem náluk. Az 
ajánlatot elfogadtam, és levélben jelentkeztem, hogy örömmel veszem 
a meghívást, mielőbb szeretnék menni. Miután az egyetemtől kedvező 
választ kaptam, november derekán az erdőgazdaság igazgatójának 
beadtam a felmondási szándékomat. Erdélyi kartárs közölte, hogy a 
vállalatnak szüksége van rám, ezért nem enged el. Az akkori 
munkaügyi törvény lehetővé tette azt, hogy a dolgozó munkaügyi 
sérelme esetén panasszal a vállalati egyeztető bizottsághoz fordulhat. 
Az igazgató határozatát megfellebbeztem. A fellebbezési procedúra 
nevetséges játszma volt, ugyanis az egyeztető bizottság Erdélyi János 
holdudvarához tartozott, és a másodfokú határozat majdnem szó 
szerint ugyanaz volt, mint az első. Ismételt fellebbezés, ismételt 
elutasítás. Ekkor írtam Fehér Dánielnek (akit az év május 29-én -  a 
nagy tisztogatásban -  megfosztottak ugyan egyetemi tanári rangjától, 
de mint a Növénytani Intézet igazgatója a helyén maradt), hogy 
segítsen, mert nem engednek el. Fehér Dániel felhívta Tömpe Istvánt, 
aki ekkor az Erdőközpont vezérigazgatója volt. Tömpe elvtárs, aki 
határozott vezető egyéniség volt, intézkedett. Szerda reggel az 
erdőgazdaság igazgatója táviratot kapott Tömpe Istvántól, hogy ő a 
soproni egyetemre helyezett át, s kéri, hogy az itteni munkakörömből 
mentsen fel. 1951. december 17-én — munkakönyvvel a zsebemben
— távoztam a Jánoshalmi Állami Erdőgazdaságból.

Számomra nagyon tanulságos volt ez az Alföldön leélt közéi 1,5 
év, amit abban a viharos időszakban, nem éppen konszolidált 
viszonyok közt kellett eltöltenem. Jó iskola volt, sokat tanultam, 
nagyfokú emberismeretre tettem szert. Sorsom további alakulása 
szempontjából hasznos volt ez a próbaidő, mert olyan 
pályamódosításra késztetett, amely érdeklődésemnek és 
képességeimnek sokkal jobban megfelelt, mint amilyet ott
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betölthettem. Igaz, hogy az Alföld néhány erdőmémökkel szegényebb 
lett (mások is eltávoztak), de ez akkor alig érdekelt valakit.

Később enyhült a helyzet. 1953-ban, az akkor már Erdészeti 
Főiskolán, tanfolyamokat rendeztek az igazgatók és egyéb káderek 
részére, amelyeken „okleveles erdőgazda” diplomát adtak. Ez akkor 
felsőfokú végzettségnek számított, és a kiemelt politikai káderek 
kisebbségi érzését csökkentette. Ezzel egyidőben megkezdődött az új 
típusú szakemberek képzése. Velük tervezték a régi szakemberek 
leváltását. Hogy ez nem egészen úgy sikerült, ahogy az ország vezetői 
elgondolták, 1956 történései megmutatták.

A vázolt események megerősítik a címbeli megállapítást, hogy 
az erdészek útjai gyakran rögösek, sőt kátyúsak is, ahol nehéz a 
továbbjutás.

Sopron, 2000 őszén
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