
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.
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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.
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