
5. Erdőgazdálkodás, erdészeti igazgatás 
a felszabadult országrészeken

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

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

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

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

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

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

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

Erdőgazdálkodás a visszacsatolt országrészeken

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

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

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

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

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

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

5 894 hektár 6,5%

MÓL K -l84-1940-1-184 122.
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A korosztályok eloszlása:
1 -  20 éves állományok.. 

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

..5 412 hektár 5,9% 

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

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

101 és több éves állományok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Korosztályok szerinti megoszlása pedig százalékosan a következő:

Korosztály Fenyő Lomb fa Összes
1 - 20 eves 

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

101 évesnél idősebb

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

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

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

72,3 %

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

10,4 % 
43,3 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A korosztályok megoszlása pedig a következő:

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

Az évi rendes főhasználati terület 1375 hektár, a fatömeg 512 000 m \ amelyet 90 
%-ban tarvágással termelnek ki. Az évi előhasználati fatömeg mintegy 70 000 m3 
így az évi rendes fatermelés összesen 582 000 m3 Ebből mintegy 370 000 m3 fenyő, 
2000 tölgy, 210 000 m3 bükk és egyéb lombfa. A vágásforduló a rendes kezelésű 
erdőkben 100 év, a véderdőkben (havasi övezetben) 120 év.
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Erdősítésre évente mintegy 7 millió darab csemetét használnak fel. Ebből a múlt
ban mintegy 6 millió darab lucfenyő volt, a jövőben ezt a felére tervezik csökkente
ni, mert egyrészt a természetes felújításnak nagyobb szerepet szánnak, másrészt a 
jegenyefenyőt, vörösfenyőt, kőrist, juhart, cseresznyét és a bükköt is nagyobb mér
tékben szándékoznak alkalmazni.

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

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

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

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

Az erdőigazgatóság kincstári erdőhivatalai gazdasági szempontból a következő 
körzetekre csoportosíthatók:

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

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

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

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

A gyetyánligeti erdőhivatal kerülete két fővölgyből áll. A nyugati fővölgyben végig 
ki van építve az erdei vasút, amely a fővölgy 9800 hektárnyi erdőterületét tárja fel, s 
abból évente átlag 58 000 m3 bükkfát szállít le, ebből mintegy 10 000 m3 szerfa. A ke
leti fővölgyben az erdei vasút építése folyik, mintegy 6 km-es szakasza van készen. Ez 
a szárnyvonal évről évre mélyebben hatol észak felé, és ennek megfelelően növekvő 
mennyiségű faanyagot fog leszállítani. A gyertyánligati erdei vasút hossza 39 km, 
nyomtávolsága 760 mm. Ez az erdőhivatal faanyagát Nagybocskóra szállítja le, ahol 
részben az ottani fafeldolgozó vegyigyár (falepárló) veszi át, részben pedig közvetlen 
átrakással MÁV kocsikba keiül. A kincstár Nagybocskón az erdei vasút végállomásán 
fűrésztelep létesítését tervezi, ahova a nagybocskói erdőhivatal Jalinka-völgyének fel
tárására tervezett vasút is becsatlakoznék.

A nagybocskói erdőhivatal kerületének kb. negyedrésze utakkal van feltárva, és 
közvetlenül a Tisza völgyében futó állam vasúti vonalra gravitál. A terület háromne
gyed részét kitevő Jalinka-völgy fatermése ez idő szerint nagyrészt csak vízi úton 
hozható ki, tűzifaként, a Tisza menti Lonkára. E célból a Kaszó-patak részben szabá
lyozva van, és Lonkán gereb segítségével fogják ki a leúsztatott tűzifát. A patak ka
pacitása évente 35 000 üm3 tűzifa leúsztatását teszi lehetővé. Ezért az 
erdőigazgatóság a jalinkai 5 600 hektár kiterjedésű erdőterület nagyrészt igen öreg 
bükköseinek kihasználására erdei vasút építését tervezi, melynek megépülése után 
kétszer annyi tűzifát, azonkívül még jelentős mennyiségű szerfát is lehet majd 
Lonkára, illetve Nagybocskóra jóval gazdaságosabban leszállítani.

A terebesfejérpataki erdőhivatal völgyeit erdei utak tárják fel. A Fehérpatak- 
völgyben egy kicsiny vízi fűrész működik, turbinás meghajtással, amely fenyő fű
részárut termel.

3. Tiszabogdánvi körzet. Igen szép gazdasági egység. Három erdőhivatal terüle
tét foglalja magába. Összes erdőterülete 34 000 hektár.

A múltban innen a faanyag kiszállítása csaknem kizárólag vízi úton történt. Jelen
leg is üzemben van e célból hat völgyzárógát, összesen mintegy 500 000 m3 vízbefo
gadó- képességgel. Vízi úton évente mintegy 120 000 m3 fenyő faanyagot szállítot
tak le a Fehér- Tiszán Rahóra, Nagybocskóra, illetve az anyaországbeli Tisza menti 
fűrészüzemekbe. A fenyő papír-, cellulóze- és tűzifa kipartolására a rahói gereb szol
gált, kipartoló csatornával és faraktárral.

A tutajozás és úsztatás kevésbé gazdaságos volta arra késztette az 
erdőigazgatóságot, hogy a Fehér-Tisza-völgyi erdők feltárására erdei vasút építését 
vegye tervbe. Ez a vasútépítés jelenleg is folyik, és a régebben kiépített Pál-völgyi 
vasút bekapcsolásával ma már 15 km-es szakaszán folyik a faszállítás. A vasút összes 
vonalhossza csaknem 80 km lesz. Fővonala 22 km, korlátolt közforgalommal, sze
mélyszállítással. Szárnyvonalai hét mellékvölgybe fognak behatolni. Megépülésével 
a körzet jelenlegi 150 000 m3-es évi hozama mintegy 200 000 m3-re lesz növelhető, 
amelynek kiszállítása és felhasználása a mainál gazdaságosabb lesz. A tutajozás, és a
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hosszú szálfáknak, rönköknek a kanyargós hegyi utakon igen nehézkes, tengelyen 
való szállítása a vasút megépülésével majdnem teljesen meg fog szűnni. A vasút 
majd az előhasználatok szakszerű végrehajtását is lehetővé teszi.

A vasúton kikerülő faanyag egy részét a tiszaközi kincstári gőzfűrész dolgozza 
fel, amelynek teljes átépítését tervezi az erdőigazgatóság, mert mai formájában több 
okból sem megfelelő.

4. Feketetiszai körzet. A Feketc-Tiszára hajló négy erdőhivatal kerületét foglalja 
magába. Ezek közül kettő, a rahói és a kevelei erdőhivatal közvetlenül a Tiszára gra- 
vitál, a másik kettő a MÁV vasúttól távolabb, a folyó forrásvidékén terül el. Ezért a 
kevelei és a rahói erdőhivatal nagyrészt tengelyen, egyes völgyekből úsztatócsator- 
nákon, a feketetiszai erdőhivatal tutajozással és úsztatással, a mezőháti erdőhivatal 
pedig részben erdei vasúton hozza le a fatermését. A mezőháti gőzüzemű erdei vas
út hossza 18 km, nyomtávolsága 760 mm. Fővonala a Lazescsina-patak mentén ha
lad, szárnyvonalai a Forestok- és a Sztudena- völgyeket tárják fel. Alsó végállomása 
Havasalja MÁV állomásnál van. Mintegy 6 040 hektár területet tár fel, s évente át
lag 22 000 m3 fenyőfát szállít le.

Ebben a körzetben egy 3,5 km-es görpálya is van, a rahói erdőhivatal Bilin-völ- 
gyében, a hasonló nevű MÁV állomáshoz való csatlakozással. Ez a pálya lóvontatá- 
sú, 600 mm nyomközű, mintegy 1150 hektár erdőterületet tár fel, és évente 1000 m3 
bükk szerfát, valamint 6 500 űm3 tűzifát szállít le.

A feketetiszai erdőhivatal fővölgyén jól megépített, jó karban levő makadámút 
halad, a fontosabb mellékvölgyekben szintén elég jó erdei utak vannak. Mindazonál
tal az erdőhivatal a tutajozást és úsztatást sem tudja nélkülözni. A vízi szállításra a 
Fekete-Tisza, a Hosszú-patak és László-patak vannak berendezve, a Fekete-Tisza és 
Hosszú-patak völgyében egy-egy gáttal. Ugyanerre a célra szolgál a mezőháti 
erdőhivatal kerületében még másik három gát is. A faanyag tehát öt gát segítségével 
úszik le Rahóra, Nagybocskóra és az anyaországba. Az öt gát vízbefogadó-képessé- 
ge összesen mintegy 400 000 m3

A feketetiszai erdőhivatal faállományait a mértéktelen lucosítás következtében a 
széldöntés és szúkárosítás oly mértékben megtámadta, hogy az évi használatok ezek ki
termelésére szorítkoznak, és évente ingadozók. A jövőben e károsítások megszüntetése 
céljából a termelés nagyarányú növelésére lenne szükség. Ennek érdekében erdei vasút 
építésére vonatkozó tervek is felmerültek. A feltárás fejlesztése az előfeltétele annak, 
hogy az elegyetlen lucfenyveseket elegyes erdőkké lehessen átalakítani.

A Latorca Gazdasági és Ipari RTerdőbirtokának4 területe 89 540 hektár. A birtok ha
tára északon azonos az országhatárral, nyugati határa a Polonina-Runa, keleti határa a 
Polonina-Borzsava hegygerince, délen pedig a Vihorlát és a Szinyák határolják. Fő völ
gye a Latorca-völgy, mellyel párhuzamosan haladnak a Vicsa- és a Pinye-patakok völ
gyei. Faállománya 80 %-ban bükk, 11 %-ban fenyő, nagyobbrészt jegenyefenyő, 9 %- 
bán pedig tölgy. A kitermelt rönkanyagot összesen 120 km hoszszú saját iparvasútjaival 
szállítja be két legnagyobb fűrészüzemébe, a szolyvai és a szentmiklósi üzembe.
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Az előzőkben tárgyalt ismertetők jó áttekintést adnak a kárpátaljai üzemi 
erdőigazgatóságok 1940.évi, kezdeti állapotnak megfelelő helyzetéről és az általuk 
kezelt kincstári erdőbirtokokon folyó erdőgazdálkodásról, az ungvári és a rahói 
erdőigazgatóságok esetében még távlati fejlesztési elképzeléseikről, reményeikről, és 
azok várható eredményeiről is. A következőkben ebből a kezdeti helyzetből kiindul
va -  a rendelkezésre álló adatok alapján -  megkíséreljük az 1940-1944-ig terjedő 
időszak egészére vonatkozólag felvázolni a visszacsatolt területeken folyt 
erdőgazdálkodással összefüggő tevékenységek, szereplők és eszközök történetét. -  
Kezdjük ezt az alapoknál.

Az üzem tervek
Az okszerű erdőgazdálkodásnak, mindenekelőtt a fatermelés első fázisának, a vá

gásterületek kijelölésének alapját az üzemtervek képezik. A visszacsatolt területeken az 
egész időszak folyamán nemcsak a kincstári, hanem a nem állami erdőkben is az egész 
időszak folyamán a többségében már lejárt csehszlovák, román, és jugoszláv üzemter
vek alapján gazdálkodtak. Ezek felhasználása sehol sem okozott gondot, mert minden 
erdőigazgatóság erdőrendezőségénél volt az üzemterv nyelvét ismerő szakember, aki 
azt értelmezni tudta. Egyedül a komáromi erdőigazgató jelentette 1941-ben, hogy a vis
szacsatolt felvidéki területeken a legtöbb erdőbirtokról jóváhagyott üzemterv nem áll 
rendelkezésre, így az erdőket részben üzemterv nélkül, részben pedig a csehszlovák 
üzemtervek alapján kezelik.5 A visszacsatolt délvidéki terület crdőhivatalai kezdettől 
fogva a volt erdőgondnokságok üzemtervei alapján gazdálkodtak. 1943 márciusában 
pedig a hivatalos szerb-magyar iratcsere keretében a visszacsatolt területek kincstári er
deinek központilag őrzött jugoszláv üzemterveit is átadták Belgrádban a volt 
Dunabánság vagyonának számbavételére és átmeneti kezelésére alakított tárcaközi bi
zottságnak, amely azt a szegedi erdőigazgatóságnak továbbította.6

Az üzemtervek hézagainak és a felszabadulás előtti gazdálkodás hibáinak, mu
lasztásainak feltárása céljából az FM erdészeti főosztálya a visszacsatolt felvidéki és 
kárpátaljai területekre már 1939-ben, a keleti és erdélyi országrészekre pedig 1940-
41-ben elrendelte ideiglenes erdőtörzskönyvek felfektetését és vezetését.7 A Csíksze
redái erdőigazgatóság már 1942 augusztusában jelentette, hogy az ideiglenes 
erdőtörzskönyvek adatfelvétele Háromszék vármegyében már elkészült, de Udvar
hely és Csík vármegyékben a munka még nem kezdődött el, mert az 
erdőfelügyelőségeknél sok volt a beteg. Ennek alapján az erdészeti főosztály a mun
ka befejezésére 1942. december 31-ig haladékot adott.

A kezdeti állapot lezárásaként az erdészeti főosztály az 1942. június 21-én életbe
lépett 87.500/1942.FM.sz. rendelettel előírta a volt csehszlovák, román és jugoszláv 
üzemterveknek a területileg illetékes közigazgatási bizottság gazdasági albizottsága 
által történő felülvizsgálatát. Ennek érdekében az idegen nyelvű üzemterveket le kel
lett fordítani magyarra, és magyar fordításával együtt 1943. augusztus 31-ig be kel-
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lett nyújtani az illetékes erdőfelügyelőséghez, hogy az továbbítsa a gazdasági albi
zottsághoz. A rendelet szerint a gazdasági albizottság a felülvizsgálat során csak azt 
az üzemtervet hagyhatta jóvá, mely az okszerű erdőgazdálkodás követelményeinek 
megfelelt. Nem lehetett jóváhagyni a csehszlovák, román és jugoszláv hatóságok ál
tal jóváhagyott „kitermelési terveket”, amelyekben a faállomány kitermelése a helyi 
viszonyoknak megfelelő vágásfordulónál rövidebb idővel volt megállapítva. Az 
1944/45. évi és azt követő termelési idényben -  a rendelet szerint -  már csak az ille
tékes közigazgatási bizottság gazdasági albizottsága által jóhagyott üzemtervben 
előírt fahasználatot lehetett volna igénybe venni.

Fatermelés
1940-ben ugyan már két kormányrendelet is megjelent, melyek az üzemtervi kö

töttségek oldását, sőt kényszertermelési előírások lehetőségét is jelezték, mégis
1943-ig a fatermelés gyakorlatilag az üzemtervi előírások alapján folyt.

A kincstári erdőbirtokokon, legalábbis Kárpátalján, a fatermelést általában házi 
kezelésben végezték. Az erdőrendezőség rendszerint augusztus folyamán közölte az 
erdőhivatalokkal, hogy a következő termelési idényben mely erdőrészletekben kell 
az üzemtervben előírt főhasználati fatömeget kitermelni, és mely erdőrészletekben 
kell előhasználati ápolóvágást végezni. Ennek alapján az erdőhivatalvezető a pa
gonyerdésszel együtt kijelölte a vágásokat, s a termelést a helyi viszonyokkal 
ismerős pagonyerdész által toborzott munkások az ő felügyelete alatt végezték a ha
gyományos, kétszemélyes fűrésszel, fejszével és döntőékkel. Kárpátalján akkoriban 
jelentősebb előhasználat -  a kedvezőbb terepviszonyoknak köszönhetően -  csak az 
ungvári erdőigazgatóságnál volt. Ott az összes fatömeg 20-22 %-át, a bustyaházai és 
a rahói erdőigazgatóságnál viszont -  a nehéz terepviszonyok miatt -  csak 3-10 %-át 
képviselte. A főhasználat a kincstári erdőkben mindenütt tarvágással történt. Fokoza
tos felújítóvágással csak a rahói erdőigazgatóságnál próbálkoztak rövid ideig, de az
tán ott is áttértek a tarvágásos gazdálkodásra.*

A magánerdőbirtokok esetében a rendes évi vágás helyét és fatömegét szintén az 
erdőrendezőség adta meg, de a vágások kijelölését már az erdőfelügyelőségek végezték. 
Az erdőigazgatóság a vágási engedélyben rögzítette a kitermelhető fatömeget fafajon
ként, és az alkalmazandó vágásmódot is előírta. A bustyaházai erdőigazgatóság például 
az 1939.II.félévi 12 engedélyes erdőbirtokos közül 7-nél szálalást, 2-nél fokozatos 
felújítóvágást írt elő, és csak 3-nál engedélyezett tarvágást.9 A magánerdőbirtokok az 
erdőfelügyelőség által kijelölt vágást többségében lábon elárverezték, és a termelést a 
vevők végezték vagy végeztették el. Voltak azonban olyanok is, akik a kitermelést ma
guk végezték el, és a kitermelt faanyagot bocsátották árverésre.

Az erdélyi országrészen nemcsak a magán erdőbirtokokon, hanem az erdőigaz
gatóságok kezelésében levő erdőkben is -  általános gyakorlatként -  az évi vágásterü
let faanyagát lábon elárverezték. A besztercei erdőigazgatóság például 1942. augusztus, 
szeptember és október hó folyamán a kezelésére bízott naszódvidéki községek saját
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használatára kihasított erdőkben, Radnalajosfalva esetében 7 kát. holdas vágásterület, 
Várorja és Párva község esetében 3 -  3 évi vágásterület, a kisrebrai görög kát. egyház 
ugyancsak saját használatára kihasított erdőben az 1940-1943. évi vágásterületek lábon 
álló faanyagát nyilvános, írásbeli árverésen, a kolozsvári erdőigazgatóság pedig 1943. 
áprilisában Tarányos község határában a román földreform során kisajátított 
erdőbirtoknak az FM által vágásra engedélyezett 200 kat.hold kiterjedésű erdő lábon 
álló fatömegét nyilvános, írásbeli versenytárgyaláson értékesítette. Még a két erdélyi 
üzemi erdőigazgatóságnál is előfordult, hogy az évi vágásterületnek csak egy részét ter
melték ki házilag, a többit lábon értékesítették. A nagybányai erdőigazgatóság például 
1941/42. évi fenyő vágásterületének házilag csak 25,5 %-át termelte ki, 74,5 %-át 
vevőnek lábon adta el. A marosvásárhelyi erdőigazgatóság pedig 1940/41. évi fenyő 
vágásterületének még 71,1 %-át, az 1941/42. évinek már csak 51,7 %-át termelte ki há
zilag, a többit szintén lábon értékesítette.10

Az erdélyi erdőigazgatóságok kincstári erdőbirtokain vállalkozói fatermelések is 
voltak. Ezek azonban a vállalkozók visszaélései és az általuk alkalmazott munkások 
megkárosítása miatt rendszerint rosszul, rendkívül kellemetlen következményekkel 
végződtek. Egy ilyen esetről a későbbiekben majd be is számolunk.

A kincstári és a nem állami erdőbirtokok rendes évi fatermeléscin kívül -  az ak
kori történelmi helyzetnek megfelelően, már ebben a kezdeti időszakban -  a honvéd
ség és a magánosok részéről is jelentkeztek, főleg Kárpátalján, rendkívüli fatermelé
si igények.

1940 áprilisában a HM -  honvédelmi érdekből -  a Kőrösmező-Brusztura-Ökörmező 
útvonalon a már meglévő szakasz jókarbahelyezését és az Okula-i nyergen áthaladó 6,5 
km hosszú új út megépítését határozta el. Az útvonal egyes szakaszai a rahói és a 
bustyaházai erdőigazgatóság kezelésében levő kincstári erdőterületen haladtak át. Eze
ken a szakaszokon az út felületének megfelelő, 20 méter széles sávon erdőirtást, honvé
delmi érdekből rendkívüli fahasználatot kellett végezni. Ehhez a HM munkaszolgálato
sokat bocsátott az erdőigazgatóságok rendelkezésére, a munka vezetéséről azonban a 
feketetiszai és a bruszturai erdőhivataloknak kellett gondoskodniuk. Az útépítéssel kap
csolatban szükséges barakkok és hidak építéséhez a HM a szükséges fenyő épületfának 
és tüzelőanyagnak térítésmentes biztosítását, az útvonal mentén levő menedékházakban, 
s egyéb épületekben pedig a katonatisztek, építésvezetők és munkaszolgálatosok elhe
lyezésének lehetővé tételét kérte.11

Az FM a honvédelmi miniszter minden kérését teljesítette. Az Okula-i nyergen át
haladó új út megépítése és az ehhez szükséges nyiladék kitermelése különösebb 
probléma nélkül megvalósult. Az ezt követő útszakasz helyreállítása érdekében az 
Okula-i nyereg utáni szakaszon, a Turbacil-patak torkolatánál elhelyezett munkaszol
gálatos zászlóalj emberei azonban a Turbacil- és más patakok mentén elterülő 
erdőrészek faállományában tetemes károkat okoztak. 587 darab nagyon szép, átlag
ban 1,4 m3 fatömegű, értékes, élő fenyőfát megfosztottak kérgétől, hogy az így nyert 
kérget erdei tanyájuk befedésére használják fel. A bustyaházai erdőigazgatóság a kár-
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okozást közölte az útépítés vezetőségével, s egyben bejelentette, hogy az útépítéssel 
kapcsolatban általuk kért 500 m3 fenyő szerfa anyagot elsősorban a károsított fák 
kitermeléséből fogja fedezni. Ezt követően az útépítés során további problémák nem 
merültek fel.12

A rendkívüli fahasználatra vonatkozó HM igényeken kívül voltak olyan esetek is, 
amikor időjárási szélsőségek borították fel a fatermelés és a gazdálkodás üzemterv 
szerinti rendjét: 1941 októberében az ungvári erdőigazgatóság kezelésében levő 
kincstári erdőbirtokon több erdőhivatal kerületében egy borzalmas szélvihar nagy te
rületen -  az erdőfelügyelőség becslése szerint -  642 535 m3 fatömeget döntött ki.13 
Erről az ungvári erdőigazgatóság az FM-nek október 27-én és november 5-én kelt je 
lentésben részletesen beszámolt. (E jelentések a levéltárban sajnos nem találhatók.) 
Az ungi közigazgatási kirendeltség a széldöntött fatömeg azonnali kitermelésének 
megkezdésére szólította fel az erdőigazgatóságot, és a kitemelés befejezése után 8 na
pon belül a kitermelt fatömeg mennyiségéről pontos beszámolót kért.A szélvihar a 
csontosi erdőhivatal kerületében is pusztított. Az ottani károsított fatömeg feldolgozá
sáról és leszállításáról Kollwentz Ödön, a csontosi erdőhivatal akkori vezetője, vissza
emlékezésében részletesen beszámolt. Minden bizonnyal emberpróbáló feladat lehe
tett ennek, az egész erdőigazgatóság évi fatermelését meghaladó, óriási, roncsolt fatö
megnek a felkészítése, leszállítása, és az erdő vihar előtti állapotának helyreállítása.

Az ungvárihoz hasonló, de ahhoz képest is többszörös méretű természeti kataszt
rófa következett be a feketetiszai erdőhivatal kerületében, ahol már 1941-ben 
növekvő mértékű szúkárosítást észleltek, amely 1943-ban ijesztő méreteket öltött. A 
megtámadott állományok területe ekkor 3483 hektár, a megtámadott állományokkal 
összefüggő, még ép, de azokkal együtt kitermelendő állományok területe 928 hektár, 
vagyis összesen 4411 hektár volt. Ezen a területen a károsítás vészes terjedésének 
megakadályozása érdekében -  a 30 % apadék és a nem károsított bükk állományré
szek levonásával -  összesen mintegy 1 800 000 m3 fatömeget kellett volna sürgősen 
kitermelni.14 Ehhez jött még 1944. június 7-8-án egy borzalmas vihar által előidézett, 
mintegy 100 000 m3-es széldöntés és széltörés, amely ugyancsak halaszthatatlan fel
dolgozást igényelt.15

A halmozott természeti katasztrófa nagyon nehéz helyzet elé állította a rahói 
erdőigazgatóságot és az FM erdészeti főosztályát is. A károsított fatömegnek 10 év 
alatt történő kitermelése és feldolgozása esetén a feketetiszai erdőhivatalnál évente 
180-200 000 m3 fatömeget kellett volna kitermelni. Az erdőigazgatóság számításai 
szerint 1 m3 faanyag kitermeléséhez 1,6 munkanap szükséges. Évi 150 munkanappal 
számolva az évi 200 000 m3 kitermeléséhez 2000 munkásra lett volna szükség. Eh
hez némi segítséget jelenthetett a HM által rendelkezésre bocsátott munkaszolgála
tos század igénybevétele. Számolni kellett azonban azzal is, hogy ennek segítségével 
sem lesz biztosítható a munka kielégítő üteme. Ezért az erdészeti főosztály elrendel

MOL K -184-1940-A /3-182 807 
MÓL K -184-194l-A/3-504 805. 
MÓL K -184-1943-A/3 - 134 535. 
MÓL K -184-1944-A/3-239 191.

125



te, hogy a feketetiszai termelés idejére az ugyancsak Kőrösmezőn székelő mezőháti 
és kevelei erdőhivataloknál, sőt esetleg az erdőigazgatóság más erdőhivatalainál is 
szüneteltessék a termelést, hogy a munkásokat a feketetiszai termeléshez lehessen 
összevonni. Ez azonban a munkaerőnek olyan nagy mértékű koncentrálását tette vol
na szükségessé, hogy azt valószínűleg nem lehetett megoldani. Sajnos az üggyel kap
csolatban semmi további adat nem áll rendelkezésre, így nem lehet tudni, hogy a fel
adatot hogyan oldották meg.

Egy másik, műszakilag is tanulságos, ugyancsak útépítéssel és rendkívüli fahasz
nálattal kapcsolatos történet a következő. Az ungvári erdőigazgatóság kerületében 
pusztító viharkárt megelőzően, 1940 második felében, Szaplonczay Pál erdőbirtokos 
a bustyaházai erdőigazgatóság kerületében, Felsőapsa község határában fekvő 
erdőbirtokán 193 kát.hold kiterjedésű, alomtűzkárt szenvedett faállományának az 
Apsica-Gyertyánliget-Rahó-i út Felsőapsa község határában levő szakaszának hegy 
és völgy felőli oldalán, az út tengelyétől számított 200-200 méter széles sávon való 
rendkívüli kitermelésének engedélyezését kérte. A kérést az FM jóváhagyta. 
Szaplonczay 1941 közepén az engedélyezett fahasználat végrehajtási határidejének
1941 .december 31-ig való meghosszabbítását kérte.16

A Szaplonczay részére engedélyezett rendkívüli fahasználattal egyidejűleg a Ke
reskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium (KKM.) -  a Körősmező-Ökörmező-i 
úthoz hasonlóan, ugyancsak fontos honvédelmi érdekre hivatkozva, szintén a 
máramarosszigeti állami építészeti hivatal kivitelezésében -  elrendelte a Kalinfalva- 
Rahó-i főközlekedési út Apsica-Gyertyánliget-Rahó-i szakaszának megépítését.
1941 második felében az építészeti hivatal mérnökei az új út Felsőapsa község hatá
rában már megépült, de még meg nem állapodott útnak több helyen megcsuszamlá- 
sát és alámosását észlelték. Tapasztalataik szerint ezt az útmenti erdő letárolása idéz
te elő, mert a faállománytól megfosztott, erősen vizes, agyagos lejtőkön a lefolyó és 
leszivárgó vizek az agyagos altalajt csúszóssá tették, s a földcsuszamlások ennek kö
vetkeztében keletkeztek.

Ezek észlelése után az állami építészeti hivatal kérelmet nyújtott be a máramarosi 
közigazgatási kirendeltséghez, melyben az Apsica-Gyertyánliget között megépült út 
Szaplonczay Pál Felsőapsa község határában fekvő birtokán áthaladó, földcsuszam
lás miatt veszélyeztetett szakaszának mindkét, hegy és lejtő felőli oldalán 200-200 
méter széles, összesen 60,3 kat.hold területnek véderdővé történő kijelölését, ezen a 
területen a folyamatban levő fahasználat betiltását, s az erdőbirtokosnak a már leta
rolt részek haladéktalan újraerdősítésére való utasítását kérték.

Az építészeti hivatal beadványa alapján a máramarosi közigazgatási kirendeltség 
vezetője 1942. január 19-én kelt véghatározatával a Szaplonczay Pál tulajdonát 
képező, az Apsica-Rahó-i út felett és alatt levő 200-200 méter széles sávot 
véderdőnek kijelölte, és Szaplonczayt a folyamatban levő fahasználat azonnali be
szüntetésére szólította fel.

Szaplonczay e határozat ellen fellebbezett. Az FM a fellebbezés nyomán az ügy
ben a Földtani Intézet állásfoglalását kérte. A Földtani Intézet helyszíni szemle alap
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ján megállapította, hogy a szóban forgó útszakaszon földcsuszamlás veszélye nem áll 
fenn, ezért talajmechanikai szempontból a területnek véderdőül való kijelölése nem 
szükséges. Ennek alapján az FM 1942. augusztus 25-én kelt rendelettel a máramarosi 
közigazgatási kirendeltség vezetőjének a véderdő kijelölésére vonatkozó véghatáro
zatát a rahói erdőigazgatóság útján hatályon kívül helyezte.

A KKM e döntés ellen október 7-én kelt levélben -  elsősorban arra hivatkozva, 
hogy a szóban forgó út környékének fásítása honvédelmi szükségesség, ezért efölött 
vitának nincs helye -  határozottan tiltakozott, és az érintett terület véderdőül történt 
kijelölésének hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelet visszavonását kérte.

Az FM -  a KKM levelére válaszolva -  november 6-án kelt levélben közölte, hogy 
az erdőbirtokos a kassai m. kir. hadtest-parancsnokság hozzájárulásával hajtotta vég
re az út két oldalán az erdő tarra vágását, ezért mindaddig, amíg a katonai hatóság ál
lásfoglalását nem módosítja, az erdőbirtokos a fatermelést tovább folytathatja.

A HM november 2-án kelt levélben közölte az FM-mel, hogy az útmenti fásítás 
nem kizárólag a szóbanforgó utak védelme érdekében, hanem hadműveleti, harcásza
ti célok (rejtőzés, leplezés) érdekében is szükséges. Ezért kérte, vonja vissza a 
véderdő kijelölését hatálytalanító rendeletét.

Ezt az összetett, bonyolult ügyet végül a honvédelmi miniszter december 2-án kelt, 
a földmívelésügyi miniszterhez intézett levele zárta le, melyben egyértelműen közöl
te, hogy Szaplonczay Pálnak a kérdéses út melletti fatermeléséhez nem járul hozzá. 
Az FM erről értesítette Szaplonczayt. Ő még a honvéd vezérkar főnöke útján próbált 
fellebezni, de onnan is megkapta a miniszter végleges állásfoglalását. Ezzel az ügy 
végleg lezárult.17

E kezdeti időszak történetének befejezéseként érdemes még egy honvédségi rend
kívüli fahasználat történetét röviden áttekinteni:

A 8. határvadász dandárparancsnokság 1943 közepén a bustyaházai erdőigazgatóság 
kerületében az alsókalocsai erdőhivatal kezelésében levő erdőterület határövezeti ré
szén, egy erődelem számára figyelési és tüzelési lehetőség biztosítása érdekében szük
séges nyiladékfolyosók nyitásával kapcsolatban, mintegy 4 000 m3, túlnyomórészt tűzi
fa minőségű faanyagnak honvédségi kényszertermelésként történő kitermelését kérte.

A kérés helyszíni felülvizsgálata során az erdőigazgatóság megállapította, hogy a 
kérdéses terület feltáratlan volta miatt a kitermelt faanyagot a legközelebbi, 52 km-re 
fekvő Huszt-i MÁV állomásra műúton, tengelyen kellene szállítani. Ezért, mivel a fa
anyagnak a műúthoz való kiközelítéséhez szükséges csúsztató- és vontatóberendezések 
sem állnak rendelkezésre, a feladatnak házi kezelésben történő megoldása még abban 
az esetben sem lenne gazdaságos, ha az erődítési parancsnokság a kitermeléshez szak
munkásokból álló munkaszolgálatos századot bocsátana rendelkezésre. A munkának 
házi kezelésben történő lebonyolítása ellen szólt, és az erdészet közreműködését gya
korlatilag felslegessé tette az is, hogy a termelést a munkaszolgálatosok is csak az 
erődparancsnokság állandó felügyelete és irányítása alatt végezhetnék, s a kitermelt fa
anyag kiszállítása is csak az erődparancsnokság által meghatározott útvonalon történ
hetnék. A feladat végrehajtása tehát mindenképpen az erődparancsnokság 100 %-os
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közreműködését igényelné. Ezért az erdőigazgatóság azt javasolta, hogy a munkát a 
kitermelendő faanyag tőára ellenében a honvédség végeztesse. -  Még az akkori 
hadihelyzet közepette is működhetett a gazdaságossági szemlélet.18

E történetek ideje alatt mintegy három év telt el. így most feltehetjük a kérdést, 
hogy e kezdeti, 1940 és 1943 közötti időszak végén hogyan alakult az előzőkben 
megismert három kárpátaljai erdőigazgatóság fatermelése, és milyenek ezen a téren 
kilátásaik? A kérdésre az erdőigazgatóságok jelentései adják meg a választ.19 Ezek 
szerint az 1942/43. évi fatermelés (m3-ben) a következőképpen alakult:

M egnevezés Fa nem Ungvár Bustyaháza Rahó F gyűlt

Főhasználal

Fenyő 48 000 82 100 329 000 459 100

Lomb 271 000 192 300 183 000 646 300

Ö sszes 319 000 274 400 512 000 1 105 400

Elöhasználat

Fenyő 5 000 6 500 40 000 51 500

Lomb 85 000 2 000 20 000 107 000

Összes 90 000 8 500 60 000 158 500

Ö sszesen

Fenyő 53 000 88 600 369 000 510 600

Lomb 356 000 194 300 203 000 753 300

Ö sszes 409 000 282 900 572 000 1 263 900

Ezek az adatok gyakorlatilag megegyeznek az 1940. évi ismertetőkben közölt 
adatokkal, csupán a rahói erdőigazgatóságnál csökkent az előhasználati fatömeg 10 
ezer m3-rel.

A fatermelés választékösszetételéről hozzávetőleges tájékoztatást adnak az 
erdőigazgatóságoknak az FM által elrendelt, a Hadianyaggyártás Országos 
Felügyelője részére adott jelentései, melyekben az 1941/42. gazdasági évről terme
lési és készletadatokat kellett közölniük, fenyő, bükk, tölgy, kőris és egyéb lombfa 
bontásban. E jelentések a tűzifára vonatkozólag adatokat nem tartalmaznak, ezért 
csak a választékok előfordulása tekintetében adnak felvilágosítást, mert a viszonyí
tási alap, az összes termelésre vonatkozó adatok hiánya miatt az adatok a választé
kok aránya tekintetében nem értékelhetők. Sajnos csak a bustyaházai, rahói, nagy
bányai és a marosvásárhelyi erdőigazgatóság jelentései állnak rendelkezésre, a vá
lasztékok előfordulására vonatkozólag ezek is adhatnak némi tájékoztatást. Ezek 
szerint:

-  fenyőből elsősorban rönköt, aztán bányafát, papírfát, faragottfát, vezetékosz
lopot és rúdfát,

-  bükkből -  a tapasztalat szerint -  általában tűzifát, aztán rönköt, egyeseknél bá
nyafát, talpfát, műhasábot és faszenet,

-  tölgyből elsősorban rönköt, aztán bányafát, talpfát, vezetékoszlopot, műhasá
bot és faszenet termeltek.20
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A fatermelés jövőbeni kilátásait tekintve, az ungvári erdőigazgatóság az 1940.évi 
ismertetőjében még a lyutai erdei vasút 3,5 km-es meghosszabbításának azévi meg
valósulásával számolt, s ennek alapján a fatermelés jövőbeni növelését jelezte. 1943- 
ban viszont már azt jelentette, hogy amennyiben a csontosi, lyutavölgyi, turjaremetei 
és a csernoholovai erdőhivatalok kerületében az erdei vasút kifejlesztése rövid időn 
belül nem valósul meg, akkor azzal kell számolni, hogy a kitermelhető fatömeg 150 000 
m3-rel csökken, mert az ungvári és a radvánci erdőhivatalok kerületében túlhasználat 
van, s ott az idősebb korosztályok alig vannak képviselve ugyanúgy, mint a 
bercsényifalvai és a nagybereznai erdőhivataloknál.

A bustyaházai erdőigazgatóság alsókalocsai erdőhivatalánál az erdők feltáratlan- 
sága miatt a termelés majdnem teljesen szünetel. Az ott kieső fahozamot eddig a 
királymezői alsó és a dombói erdőhivatal megtakarított fahozamának igénybevételé
vel pótolták. Ezt a megtakarítást ugyan felélték, de a vágásfordulónak e két 
erdőhivatalnál 80 évre való csökkentésével ezt egy ideig még pótolni tudják, az 
alsókalocsai erdőhivatalnál továbbra is szünetelő termelés miatt azonban az 
erdőigazgatóságnál összességében a termelés növekedésére nem lehet számítani.

A rahói erdőigazgatóságnál a fehértiszavölgyi és a jalinkai erdei vasút megépülé
sével az ottani erdőhivatalok jövőbeni fahozamának mintegy 71 700 m3-es, a 
nagybocskói erdőhivatalnál -  szintén az erdei vasút megépülésének eredményeként
-  mintegy 18 600 m3-es növekedésével, a vaséri erdőhivatalnál viszont 14 600 m3-es 
csökkenésével számolnak. Ennélfogva -  egyenlegében -  a feltáróhálózat jelentős fej
lesztésével a fatermelésnek mintegy 75 700 m3-es növekedésével lehet számolni.

A kárpátaljai erdőigazgatóságok 1943-ban ilyennek látták a jövőt: Az ungvári 
erdőigazgatóságnál a feltárás fejlesztése nélkül a fatermelésben 150 000 m3-es csök
kenés, a bustyaházai erdőigazgatóságnál változatlan szintű termelés, a rahói igazgató
ságnál pedig -  a feltárás jelentős fejlesztésével -  mintegy 76 000 m3 termelés-növeke- 
dés lehetséges. Az egyenleg tehát -  kedvező esetben, ha a feltárás fejlesztése minde
nütt megvalósul -  76 000 m3 termelési többlet, ha azonban a feltárás fejlesztése sem 
az ungvári, sem a rahói erdőigazgatóságnál nem valósul meg, akkor a termelésnek 
mintegy 165 000 m3-es csökkenése várható.21

Ez az előrejelzés -  főként a rahói fejlesztési feltételezések kétséges realitása, vala
mint a hadihelvzetnek már nagyon is fenyegető volta miatt -  1943-ban felerősítette a fa- 
kitermelés erőszakos növelésére irányuló, már az 1940. évi kormányrendeletekben is 
érezhető, az 1942-1944. évi rendeletekben pedig feltűnően tovább erősödő tendenciát.

Az 1940. július 13-án megjelent 4390/1940. M.E.sz.rendelet az erdőbirtokosokat 
még csak az üzemterv, vagy hatósági engedély szerint vágásra érett fatömegnek idé
nyenként való kitermelésére, azokat az erdőtulajdonosokat pedig, akiknek erdejét még 
nem üzemterv alapján kezelték, arra kötelezte, hogy a rendes évi fahasználat engedé
lyezését az illetékes erdőigazgatóságtól kérjék. A földmívelésügyi minisztert azonban 
a rendelet már arra is felhatalmazta, hogy az erdőbirtokost erdeje faállományának 
részben, vagy egészben való kitermelésére (4.§), és az ország faszükségletének bizto
sítása érdekében meghatározott választékok kitermelésére (6.§) is kötelezhesse.
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Az 1940. szeptember 11-én megjelent 6490/1940. M.E.sz. rendelet már szabad 
utat engedett a rendkívüli fahasználatoknak: Az erdőigazgatóságokat felhatalmazta, 
hogy az erdőtulajdonosnak az 1940/41. évi termelési idényre a hatóságilag jóváha
gyott üzemterv szerint esedékes rendes évi vágáson felül további egy évi vágásnak 
megfelelő mennyiségű fa kitermelésére engedélyt adjon úgy, hogy a rendkívüli fa
használatot -  az erdőtörvénnyel ellentétben -  nem kell megtakarítania, sőt a rendelet 
hatálybalépése előtt engedélyezett fahasználattal előírt megtakarítási kötelezettség
nek sem kell eleget tennie. Ez a rendelet azonban a rendkívüli fahasználattal kapcso
latos vágásfelújítási kötelezettséget még fenntartotta, viszont a termelés növelése ér
dekében még azt a korábbi rendelkezést is hatálytalanította, amely szarvasbőgés ide
jén a fakitermelést és szállítást a vadászterületeken megtiltotta.

Az 1942. évi 6220. M.E.sz. rendelet a rendkívüli fahasználatoknak az illetékes 
erdőigazgatóságok által történő engedélyezését az 1942/43. évi fatermelési idényre is 
minden korlátozás nélkül kiterjesztette.

Az 1943. július 13-án megjelent 3930/1943. M.E.sz. rendelet pedig máraz 1943/44. 
évi fatermelési idényre is korlátozás nélkül lehetővé tette a rendkívüli fahasználatok
nak az illetékes erdőigazgatóságok által történő engedélyezését, ezenkívül a korábbi 
években engedélyezett rendkívüli fahasználatokkal kapcsolatban előírt megtakarítás
nak csak az 1946/47. évi idénnyel kezdődő megtakarítását is lehetővé tette.

A 129.800/1943. FM.sz.rendelet pedig -  a rendkívüli fahasználat engedélyezésé
hez kötött kötelezettséget feloldva -  már kötelezően előírta, hogy minden 
erdőtulajdonos, akinek erdőbirtoka szálerdő üzemód esetén a 60 kát.holdat, sarjerdő 
üzemmód esetén a 30 kat.holdat eléri, köteles az 1943/44. évi fatermelési idényben
-  erre az idényre üzemterv, vagy hatósági engedély szerint esedékes rendes évi vágá
son felül -  még egy évi rendes vágásnak megfelelő mennyiségű fát rendkívüli hasz
nálatként, az az erdőbirtokos pedig, akinek szálerdő üzemmódban kezelt erdeje 60 
kat.holdnál, sarjerdő üzemmódban kezelt erdeje 30 kat.holdnál kisebb, köteles az 
1943/44. évi termelési idényben a rendes évi vágáson felül kat.holdanként egy nor
mál űm3-nek megfelelő mennyiségű tűzifát fő- vagy előhasználatként a közellátás 
céljára kitermelni. Egymást követő években, vagy ugyanabban az évben kétszer egy
más után ilyen többlettermelésre azonban az erdőbirtokost még nem lehetett kötelez
ni. A zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanairól szóló 1942:XV.tc. hatálya alá eső 
erdőtulajdonost sem lehetett erre kötelezni, ha erdőgazdasági ingatlanának átadására 
még nem kötelezték, illetve azt még nem vették át.

A 242.700/1944. FM.sz. rendelet az 1944/45. évi termelési idényre vonatkozólag 
még az előző rendeletnél is nagyobb követelményeket támasztott, mert a rendes évi 
vágáson kívül nemcsak rendkívüli fahasználat, hanem még kényszertermelés 
kötelező előírását is lehetővé tette.

1944 májusában a 238.200/1944.F.M.sz. rendelettel az erdőtulajdonost már nem
csak a rendes évi vágás és rendkívüli, vagy kényszertermelés címén előírt famennyi
ség kitermelésére, hanem a kitermelt faanyagból a számszerűen meghatározott saját 
felhasználást meghaladó mennyiségen felüli hányadnak a beszolgáltatására, a vásár
lásra jogosított vevőnek, fafeldolgozó üzemnek, vagy fanagykereskedőnek való át
adására is kötelezték.
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Ennek, a fatermelés kétségbeesett növelését célzó rendeletsorozatnak a kiadása 
minden valószínűség szerint azért vált szükségessé, mert a háborús helyzet következ
ményeként kiesett tűzifa- és egvéb fatermékimportot, vagyis a fahiánvt. csak így le
hetett pótolni, s az országrészek visszacsatolásával megnövekedett népesség szük- 
ségletét csak így lehetett -  valószínűleg legalább részben -  fedezni.

Ennek tulajdonítható, hogy az erdőigazgatóságok a 3930/1943. M.E. és a 
129.800/1943 FM.sz. rendeletek július 13-i megjelenése után már október elején -  
azonos szöveggel előnyomtatott „ Véghatározat”-tál22 -  országszerte kötelezték a ke
rületükben levő magánerdő-tulajdonosokat, hogy

„...község határában levő, kat.hold kiterjedésű erdőbirtokán az 1943/44. évi 
termelési idényben rendes évi vágásterületként (például) 14,5 kát.holdat 430 m3, és 
kényszertermelés útján ugyancsak 14,5 kát.holdat 430 m3, összesen 860 m3fatömeg
gel termeljen ki. Ebből 160 m3 szerfát és 600 m3 tűzifát kell kihozni.

A kitermelést azonnal meg kell kezdeni és legkésőbb 1944. április 15-ig -  a kiter
melt faanyag kiközelítésével és a vágásterület kitakarításával együtt -  be kell fejezni.

Az összes vágásterületet 1945. április 1-ig a talajnak megfelelő fanemekkel be kell 
erdősíteni és a mutatkozó hézagokat a megfelelő fanemekkel ki kell pótolni, s a pót
lásokat a fiatalos teljes záródásáig folytatni kell.

A kényszertermelési fahasználatot nem kell megtakarítani.
A termelés menetéről havonként a hó végén fennálló állapot szerint az 

erdőigazgatóság által rendelkezésre bocsátott „Jelentő lap ”-on az erdőigazgatósághoz 
jelentést kell tenni minden következő hónap 5-ig.

E véghatározat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Földmívelésügyi 
Miniszter Úrhoz címzett, de az erdőigazgatósághoz beterjesztendő fellebbezésnek 
van helye.

Előfordult, hogy egyes erdőigazgatóságok -  annak ellenére, hogy a 129.800/1943. 
FM.sz. rendelet ezt nem teszi lehetővé -  ugyanannál az erdőbirtokosnál kétszer egymás 
után, 1942/43-ban és 1943/44-ben is előírtak kényszertermelést, és az 1942:XV.t.c. ha
tálya alá eső olyan erdőtulajdonost is köteleztek kényszertermelésre, akinek 
erdőbirtokát még nem kellett átengednie.

1944 őszén ez az eljárás megismétlődött volna, azzal a különbséggel, hogy az 
1944. szeptember 18-án hatályba lépett 242.700/1944. FM.sz rendelet alapján azo
kat, akiknek 1943-ban kényszertermelést nem írtak elő, a rendes évi vágáson kívül 
már rendkívüli fahasználat és kényszertermelés, vagyis egy év alatt háromévi vágás 
végrehajtására is kötelezték volna. Erre azonban a visszacsatolt országrészeken a ki
ürítés miatt már nem kerülhetett sor.

1944-ben már kincstári erdőbirtokok számára is előírtak kényszertermelést. Az 
FM erdészeti főosztályának az Országos Levéltárban őrzött 1944. évi mutatókönyve 
szerint a máramarosszigeti erdőigazgatóságot 1944-B/3-237.848 számú iraton, a 
besztercei erdőigazgatóságot pedig 1944-A/4-237.848 számú iraton „Hámozási rönk 
kötelező kitermelés”-ére kötelezték. Az ügyiratok sajnos elvesztek, ezért azt, hogy az 
előírás milyen mennyiségű és milyen célból történő kitermelésre vonatkozott, sajnos
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nem lehetett megállapítani. Kollwentz Ödön visszaemlékezéséből annyit tudunk, 
hogy a hámozási rönk kényszer-kitermeléseket a németek részére repülőgép- 
légcsavargyártás céljára kellett végrehajtani.

Ezek után, befejezésként, már csak arra a kérdésre kellene válaszolnunk, hogy a 
visszacsatolt országrészeken mennyi fát termeltek ki, mennyivel gyarapították fael
látásunk forrásait. E kérdés megválaszolását azonban sajnos sem a levéltári anyagok, 
sem egyéb irodalmi források nem teszik lehetővé. A Központi Statisztikai Hivatal is 
csak egy alkalommal, 1939-ben, egyedül Kárpátaljára vonatkozólag közölt faterme
lési adatokat, a további években csak az ország egész területére nézve közölte az ösz- 
szes fatermelés mennyiségét fanemenként, a következők szerint:

Fanem
19381

19392
19402 19413 19423 19433

Összes Kárpátalja

1000 m 3 vastagfa (ágfa és tuskó nélkül)

Tölgy 758,9 857,6 74,6 945,4 1357,7 1301,7 1437,9

Bükk 594,3 1460,7 984,9 2456,8 3615,8 4183,3 4534,8

Cser 634,5 539,2 - 661,9 916,1 1010,1 828,4

Akác 491,3 474,1 0,4 589,2 688,6 855,4 785,2

Egyéb kem ény lomb 319,3 344,2 31,5 417,0 545,5 870,8 1116,3

Lágy lomb 288,9 335,9 28,8 314,3 627,8 541,4 877,3

Fenyő 201,6 730,2 534,0 910,5 1954,5 1979,8 2191,9

Ö sszesen 3288,8 4741,9 1654,2 6295,1 9706,0 10742,5 11771,8

Erdőterület, hektár 1187699 1985847 609609 1985847 3439925 3439925 3439925

Faterm elés, m 3/ha 2,769 2,388 2,713 3,170 2,872 3,123 3,422

Forrás: 1938-39 évek: Magyar Statisztikai Évkönyv 1939, 81. o. 1940-43 évek: Magyar Sta
tisztikai Évkönyv 1943-46, 94. o.
Megjegyzés: ]A trianoni terület. 2A trianoni, felvidéki terület és Kárpátalja. 3 A trianoni és a 
visszacsatolt területek együtt.

„A visszacsatolt országrészek erdei” című fejezet végén Földváry László és Mi
hályi Zoltán elmélkedésével találkoztunk, melyben azt a kérdést boncolgatták, hogy 
az erdőterület gyarapodása milyen hatással lesz az ország faellátására. Földváry a 
lomberdőkben 3,84 m3/ha, fenyőerdőkben 1,4 -  1,8 m3/ha fahozammal számolt és ar
ra a megállapításra jutott, hogy a várható fatermés 7,2 millió m3-re becsülhető, amely 
tűzifában esetleg éppen fedezi a szükségletet, lombos szerfában 30 000 vagon expor
tot tesz lehetővé, viszont fenyő szerfában az 1931-1937. évinél is nagyobb hiánnyal 
kell számolni.23 Ezzel szemben Mihályi Zoltán szerint a várható szükséglet tűzifából
6 084 000 m3, lombos szerfából 1 853 000 m3, fenyő szerfából és papírfából 6 060 
000 m3 lesz, ennélfogva évenként 14 millió m3 fatermelésre lenne szükség, hogy a 
megnövekedett népesség szükségleteit fedezni lehessen.24

Dr. Földváry: A visszafoglalt délvidéki terület. Erdőgazdaság. Magyar Statisztikai Szemle, 1941. II. 819-821. oldal.
Dr. Mihályi Zoltán: A magyar erdőgazdálkodás feladatai. Erdészeti Lapok, 1941. 646-651. oldal.
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Az előző táblázat adatai azt mutatják, hogy 1943-ban az összes fatermelés meg
haladta a Földváry által levezetett mennyiség másfélszeresét, de nem érte el a Mihá
lyi által a szükségletek fedezésére képes mennyiséget. A hektáronkénti hozam 
számottevő, az 1939. évi 2,388 mVha-ról 1943-ig 3,422 mVha-ra, 43 %-kal történt 
növekedése pedig -  minden valószínűség szerint az ellátási hiány fedezése érdeké
ben -  a termelés erőszakolt növelésére, túlhasználatra utal, és azt jelzi, hogy Mihályi 
Zoltánnak bizonyára igaza volt.

Befejezésként meg kell azonban még jegyezni, hogy ez az erőltetett ütemű faterme
lés a nagy létszámú katonai behívás következtében állandó munkaerő- és fogathiány 
mellett valósult meg. 1944-ben ugyanis az erdőhivatalok már nagyrészt csak a honvéd
ség, a mu.vez. törzs által munkaszolgálatra behívott munkásokkal tudtak dolgoztatni. 
A kirendelt munkások azonban gyakran elhagyták munkahelyüket, így a termelésben a 
munkaerőhiány miatt állandó zavarok jelentkeztek. A probléma nagyrészt abból szár
mazott, hogy az erdőhivatalok a hiányzó munkásokról nem adtak jelentést. A HM vi
szont elvárta volna, hogy jelentsék név szerint a hozzájuk kirendelt, de hiányzó mun
kásokat, mert akkor a hiányzókat újból ki lehetett volna rendelni. Az Erdészeti Lapok 
1944. júliusi számában megjelent „Háborús kötelességek!” című cikk szerzője (B.Z.) 
arra igyekezett rábeszélni a fatermeléssel foglalkozó erdőmérnököket, hogy tegyenek 
eleget a HM elvárásának. Erre azonban az akkori rendkívül súlyos, háborús helyzetben, 
és idegen környezetben az erdőhivatalvezetők nem vállalkozhattak, mert a partizánve
szély miatt könnyen életükkel fizethettek volna.

Erdőművelés
Az erdőművelési feladatokat elsődlegesen az erdők visszacsatolás kori állapota 

határozta meg. A csehszlovák, illetve a román uralom alatt folyt gazdálkodás e téren 
nagyon terhes örökséget hagyott ránk. Az akkor végrehajtott földreform következmé
nyeként Kárpátalján és az erdélyi területeken is több ezer hektár fel nem újított vá
gásterület felújítása, sok erdőnevelési lemaradás, fafajpolitikai hibák, és ebből eredő 
nagyon súlyos erdővédelmi feladatok vártak megoldásra, a folyó gazdálkodásból 
adódó feladatokon kívül.

Egyedül a bustyaházai erdőigazgatóság területén mintegy 3100 hektár, a saját évi 
vágásfelújítási feladat több mint 3-szorosának megfelelő felújítási hátrálékot, s az 
erdőápolás (tisztítás és gyérítés) terén is 5100 hektár elmaradást kellett volna 
behozni.25 Az erdőigazgatóság az elmaradt vágásfelújítások felszámolására ugyan 10 
éves tervet dolgozott ki, ennek végrehajtására azonban már nem volt ideje. Az 
erdőnevelési lemaradás felszámolására pedig sem ideje, sem energiája nem volt. 
Legalábbis -  a rendelkezésre álló adatok szerint -  erre utal az a tény, hogy az 
előhasználati fatömegnek az összes fatermeléshez viszonyított, az erdőnevelés mér
tékét kifejező aránya a bustyaházai erdőigazgatóságnál mindössze 3 %-ot, a rahói 
igazgatóságnál is csak 8 %-ot képviselt, s egyedül az ungvári igazgatóságnál közelí
tette meg -  22 %-kal a kívánatos mértéket.26

ld. a 2. jegyzetet.
MÓL K -184-1943-A /3-126 669.
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Terhes örökséget kaptunk a fafaj gazdálkodás terén is. Kárpátaljának és a visszacsa
tolt erdélyi területnek is legértékesebb fafaja a tölgy volt. A csehszlovák és a román ura
lom alatt sok esetben az elegyes tölgy-bükk állományokban 120 éves vágásforduló mel
lett fokozatos felújító vágásmóddal gazdálkodtak. A vetővágást követő 5 év elteltével el
végezték a végvágást, s arra számítottak, hogy a vetővágást követő 5 év alatt a vissza
hagyott magfák a tölgy felújulását biztosítani fogják. Az újulat valószínűleg meg is je
lent, de mivel annak ápolását elmulasztották, a gyertyánsarjak a tölgyet elnyomták, és a 
terület visszacsatolásakor már csak tölgy nélküli, rontott erdőket örököltünk. Az ilyen, 
kifejezetten tölgy termőhelyen álló rontott erdők átalakítása is megoldásra várt. Sajnos 
erre vonatkozó feljegyzések, számszerű adatok nem állnak rendelkezésre. Ezért csak re
mélni lehet, hogy a visszacsatolás utáni időszakban az erdőművelők érzékelték ezeket a 
problémákat, és a lehetőséghez mérten legalább hozzákezdtek ezek megoldásához.

Különösen súlyos terhet örököltünk Kárpátalján a csehek hibás fafajpolitikájának 
következményeként. Az 50 évvel korábban még értéktelen bükkösök visszaszorítása 
érdekében sok elő- és középhegységi bükköst és bükkel elegyes lucost erőszakkal 
elegyetlen lucossá alakítottak át. Ezeket a nem megfelelő, 1000 méteren aluli 
termőhelyre kényszerített lucosokat ellepte a Trametes, és annál is nagyobb kárt 
okozva, a rahói erdőigazgatóságnál több száz hektárra kiterjedő szúkárosítás lépett 
fel, melyet elhárítani már nem is lehetett.27

A folyó gazdálkodást tekintve, a kárpátaljai erdőigazgatóságoknál történtek pró
bálkozások a fokozatos felújító vágásos gazdálkodás alkalmazására, de a tapasztalat 
hamarosan bebizonyította, hogy közép- és magashegységi fenyvesekben ez nem le
hetséges, mert a megbontott fenyveseket kikezdte a szél, és több száz hektár értékes 
állomány széldöntés áldozatává lett. Ezért Kárpátalján és Erdélyben is mindenütt tar- 
vágásos gazdálkodást folytattak, s a vágásterületeket az erdőigazgatóságok saját cse
metekertjeikben nevelt csemetével, mesterségesen újították fel. Az ungvári 
erdőigazgatóságnál a felújításhoz hektáronként 8000 darab, a rahói erdőigazgatóság 
területén átlagosan 5000 darab csemetét használtak fel.2S

Egyetlen év adataiból ugyan nem lehet megbízható következtetést levonni, még
is érdekes, hogy az erdőművelésben alkalmazott munkáslétszámra vonatkozólag ren
delkezésre álló 1942. évi havi adatok szerint a kárpátaljai erdőigazgatóságoknál nem 
érzékelhető a tavaszi és az őszi erdősítési időszak elkülönülése. Mindhárom 
erdőigazgatóságnál az erdősítés kiemelkedően nagy hányada az áprilistól júliusig 
terjedő 4 hónapra összpontosult, tetőpontját májusban érte el, az őszi és az év eleji 
hónapokban kevés erdősítés, inkább csak csemetekerti munka folyt.29

A csemetekerteket az erdőfelügyelőségek kezelték, a csemeték nevelése is az 
erdőfelügyelőségek feladata volt. Az előzőkben már láttuk, hogy az ungvári 
erdőigazgatóság erdőfelügyelőségeinek kezelésében összesen 24 hektár kiterjedésű, 
130 csemetekert volt, és erdősítésre évente 6,7 millió darab csemetét használtak fel. 
A rahói erdőigazgatóságnál évente 7 millió darab csemetét használtak fel erdősítésre.

27 MÓL K -184-1940-1-184 122.
ld. 1. és a 3. jegyzetet.
MÓL K -184-1943-B/3-121 003.
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A kolozsvári erdőigazgatóságnak 13 darab, összesen 51,6 hektár kiterjedésű: a ko
lozsvári erdőfelügyelőségnek 30,6 hektár, a désinek 11,2 hektár, a bánffyhunyadi 
erdőfelügyelőségi kirendeltségnek 4 hektár, a bethleni és a galgói felügyelőségi ki- 
rendeltségeknek egyenként 2,9 hektár csemetekertje volt.30

A kárpátaljai, és -  különösen -  az erdélyi erdőigazgatóságok csemetekertjeiből saját 
erdősítési szükségleteiken felül meglehetősen nagy mennyiségű csemetét, suhángot és 
dugványt szolgáltattak ki közérdekű erdőtelepítési, kopár- és vízmosáskötési célokra is. 
A rahói erdőigazgatóság például már 1941 tavaszán vízmosáskötés, partbiztosítás, 
temetőkerítés és fasortelepítés céljára 61 500 darab akáccsemetét és 4500 darab fűzdug
ványt szolgáltatott ki, térítés nélkül.31 A nagybányai erdőigazgatóság elsősorban a 
fenyőcsemete-igényekct elégítette ki, azonkívül gyümölcsfa-oltványokkal is ellátta az 
igénylőket, természetesen az előírt árakon. Az ilyen akciókat annak idején kedvezmé
nyes cscmetejuttatással (89.000/1942.1/B-3. F.M. sz.rendelet) segítették elő:

-  az ország bármely részén levő kopár és vízmosásos terület beerdősítésére er
dei facsemetét és suhángot az államerdészeti csemetekertekből a kiszedési, in
dokolt esetben a csomagolás és vasútállomásra való szállítás költségeinek el
engedésével, ingyen,

-  az 1935:1 V.tc. 294.§-a hatálya alá tartozó önkéntes erdőtelepítésre, ha a tulaj
donos az erdősíteni kívánt területnek a törvény hatálya alá tartozó erdőként 
történő törzskönyvezéséhez előzetesen hozzájárul, erdei facsemetét államerdé
szeti csemetekertekből, kiszedve díjmentesen lehetett kiszolgáltatni,

-  erdőterületek vágásainak és tisztásainak beerdősítésére, továbbá egyéb fásítá
si célra erdei facsemetét és suhángot csak az FM által megállapított áron, az 
esetleg felmerülő csomagolási és vasúthoz szállítási költségek megtérítése el
lenében lehetett kapni.

A nagybányai erdőigazgatóság kerületében 1943 elején több község gazdái na
gyobb erdőtelepítéseket is kezdeményeztek. Csernek község 64 magánbirtokosa pél
dául a község határában levő közös legelőjükön közérdekű erdőtelepítés és vízmo
sáskötés megvalósítását kezdeményezték. Haraklány község 14 gazdája a község ha
tárában tulajdonukban levő területen 1943. év folyamán ugyancsak közérdekű 
erdőtelepítési szándékát jelentette be az erdőigazgatóságon.

E két község gazdái kérésének eleget téve, a zilahi erdőfelügyelőség elvégezte a ter
vezett erdőtelepítésekkel kapcsolatos felmérési és kitűzési munkákat, és elkészítette a te
lepítés részletes költség-előirányzatát. A Csernek községbeli gazdák részére készült 
költség-előirányzat szerint 25 kát. hold talajelőkészítést és 25 kát. hold erdőtelepítést kel
lett volna végezni, 100 folyóméter kétsoros rőzsegátat és ezek alá két sor rőzseköteget ké
szíteni, s ezek és a szükséges szerszámok beszerzésének összes költségszükséglete 5098 
P volt. Haraklány község esetében 28,4 kat.hold erdőtelepítést kellett volna elvégezni, 50 
folyóméter kétsoros rőzsegátat és ezek alá két sor rőzseköteget készíteni, s ennek és az 
ehhez szükséges szerszámok beszerzésének összes költségszükséglete 5839 P volt.32

MÓL K -184-1943-B/3-126 691.
MÓL K -184-194 l-B/3-40 578.
MÓL K -184-1943-B/3-121 370.
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Több más község is jelentkezett hasonló igénnyel. Mindegyik esetben az 
erdőtelepítéssel kapcsolatos műszaki munkák költsége, valamint az erdőtelepítéshez 
szükséges ültetési anyag ára az erdőigazgatóságot, illetve az államot, a kivitelezéssel 
kapcsolatos munkák költsége azonban a gazdákat terhelte, az állam, illetve az 
erdőigazgatóság azt legfeljebb megelőlegezhette volna. Ehhez azonban a gazdáknak
-  a rendelet szerint -  a munka megkezdése előtt kötelezően vállalniuk kellett volna, 
hogy a beerdősíteni szándékolt, tulajdonukban levő és maradó területet az 
erdőtörvény hatálya alá tartozó erdőnek minősítsék és erdőként törzskönyvezzék. A 
gazdák az erdőfelügyelőség közreműködésével erre vonatkozólag valamely nyilatko
zatot megfogalmaztak, de az FM azt nem fogadta el, annak egyértelművé tételét kér
te. A gazdák azonban erre nem vállalkoztak. Bizonyára nem akarták a saját tulajdo
nukban levő területet állami beavatkozásnak alárendelni. Emiatt ezek az 
erdőfelügyelőség odaadó, lelkiismeretes, nagy munkájával előkészített, jelentős 
erdőtelepítések nem valósulhattak meg.

E kudarc ellenére a nagybányai erdőigazgatóság 1943 májusában hét másik köz
ségben közérdekű erdőtelepítések műszaki és talajkötési munkálataira 11 051 P, a ko
lozsvári erdőigazgatóság ugyancsak közérdekű erdőtelepítések műszaki munkáira 
6500 P hiteligényt jelentett be az erdészeti főosztályhoz. A visszacsatolt területeken 
sok más közérdekű erdőtelepítés is folyamatban volt.

Összefoglalva a visszacsatolt országrészek erdőművelési tevékenységének ténye
it: A visszacsatolás előtti időkből örökölt erdőfelújítási és erdőnevelési mulasztáso
kat -  a háborús helyzet és az idő rövidsége miatt -  csak részben lehetett felszámol
ni. A folyó fatermelésből származó vágásterületeket -  az 1943/44. évi területek kivé
telével -  felújították. Az 1943. és 1944. év folyamán elrendelt kényszertermelések és 
rendkívüli fahasználatok után sajnos bizonyára sok felújítatlan vágásterület maradt 
vissza. A közérdekű erdőtelepítés terén -  a csak példaként említett néhány, a valóság
ban pedig számos csemetekiszolgáltatási eset kapcsán -  minden valószínűség szerint 
sok eredményes kezdeményezés valósult meg, de a bemutatott példák szerint sajnos 
kudarcok is voltak.

Szállítás
A bustyaházai és a rahói erdőigazgatóságoknak e fejezet bevezetőjében tárgyalt 

ismertetőiben már láttuk, hogy a kitemelt faanyag piacra juttatásának akkoriban két 
módja volt: az erdei vasúton és a vízen történő szállítás. Mindegyik előfeltételeként a 
kitermelt faanyagot a vágásterületről el kellett juttatni, ki kellett közelíteni az erdei vas
úti, vagy a vízi rakodóra. Ez általában két fázisban történt. Első fázisban a felkészített, 
választékolt faanyagot a vágásterületről kézi, vagy fogatos erővel, vonszolva vagy 
szánkóval összegyűjtötték a vágásterület közelében kialakított felső rakodóra, a máso
dik fázisban az összegyűjtött faanyagot a felső rakodóról dorongfából épített száraz 
vagy vizes csúsztatókon, enyhébb lejtésű, alsó szakaszokon úsztató vályúkon, vagy 
csatornákon leeregették, a rövid választékokat -  helyenként -  fasínes vontatópályákon 
leközelítették az erdei vasút közelében, vagy a vízpart mellett kiépített alsó rakodóra.

A első fázisban döntő szerepe volt a ló- vagy ökörvontatású fogatoknak. A rendelke
zésre álló adatok szerint a rahói erdőigazgatóság 1942 áprilisában 742, májusban 761, ok
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Vizes csúsztató Mokránál, a vízpótlást biztosító 
öldalcsatornával. Fotó: Halász

tóberben 734 fogatot foglalkozta
tott.33 1944 áprilisában az erdőigaz
gató az FM-nek küldött helyzetjelen
tésében azt írta, hogy a munka a ter
melésben és szállításban leállt, mert 
a honvédség úgyszólván az összes 
igákat (ökrösöket is) igénybe vette.u

A második fázisban sokszor 8-10 
km hosszú csúsztatókat kellett építe
ni, hogy az alsó rakodót cl lehessen 
érni. Ha a felső rakodót viszonylag 
bővizű patak mellett tudták kialakí
tani, akkor vizes csúsztatót vagy 
usztatóvályut építettek, mert annak 
kisebb lejtésű pályáján a hosszabb 
választékokat, esetleg a rönköt is le 
lehetett eregetni. Száraz csúsztatón 
csak rövid választékokat, tűzifát és 
kérgezett papírfát közelítettek.

A faanyag távolsági szállítása te
rén a XIX. század második felében a 
vízi szállításnak még elsődleges sze
repe volt, mert az akkor alkalmazott 
kezdetleges lóvontatású vasúti pá
lyákon a szállítás költsége jóval 
meghaladta a tutajon, vagy úsztatás- 
sal történő vízi szállítás költségét. 
Ez azonban csak addig volt helytál
ló, amíg csak fenyőfát szállítottak. 
Akkoriban a bükk és más kemény 
lombfák ugyanis még nemigen ke
rültek távolsági szállításra, mivel 
ezek akkor még nem voltak kereset
tek, csak a helyi lakosság szükségle
teinek megfelelő mennyiségű bükk 
tűzifát termeltek. Ezért Kárpátalján, 
és Erdélyben is, nagy kiterjedésű, 
túltartott bükk állományok halmo
zódtak fel. A XIX. század végén 

azonban a technika fejlődésével a fatelítés és más, a kemény lombfák hasznosítását 
elősegítő technikák eredményeként a bükk is keresett ipari alapanyaggá vált, s ezzel meg

Fasínes vontatópálya az Iliuca völgyében. Fotó: Halász

Fasínes tűzi faszái lító kocsi. Fotó: Halász

Id. a 29. jegyzetet. 
MÓL K-542-1944.

137



indult a túltartott bükk állományok kitermelése. A bükkfának vízen való szállítása közben 
azonban a faanyag nagyobb térfogatsúlya és a vízi szállítás folyamán történő vízfelvétel 
következtében -  a tapasztalat szerint -  a faanyagnak mintegy 10 %-a elsüllyedt, így 
jelentős veszteség keletkezett, ami a vízi szállítást gazdaságtalanná tette. Ezzel együtt 
előtérbe került a vízi szállításnak a hegyi folyók és patakok vízellátásától függő, 
időszakos, korlátozott voltával kapcsolatos hátránya, és ezzel szemben a vasúti szállítás
nak a folyamatosságban rejlő előnye.

E tényezők hatására, valamint az erdei vasútakon a gőzüzemű vontatás bevezeté
se következtében a XIX. század fordulóján, már annak utolsó évtizedeiben is, a vas
úton történő szállítás nagy mértékben kezdett tért hódítani, és gyors ütemben 
fejlődésnek indult az erdei vasútépítés.

A vízi szállítás szerepe csökkent ugyan, s azokra a területekre korlátozódott, me
lyeket a feltáró erdei vasúthálózat kiépítésével még nem tudtak elérni. Kárpátalján 
azonban, a rahói és a bustyaházai erdőigazgatóság területén, még a visszacsatolás 
utáni időszakban is jelentős volument képviselt a vízi szállítás. Ennek mértéke azon
ban ekkor már nem nőtt. Az erdei vasutak szerepe viszont ebben az időszakban to
vább növekedett, ezért itt elsőként ezek történetét tárgyaljuk.

Az erdei vasutak. 1940-ben a kárpátaljai 318 500 hektár kiterjedésű kincstári 
erdőbirtokokon összesen 453,9 km gőzüzemű erdei vasút, ebből 424,9 km 760 mm, 
29 km 600 mm nyomtávú volt.35 A kincstári erdei birtokokon kívül meg kell említe
ni a Latorca Rt.-ot is, melynek 89 540 hektárnyi erdőbirtokán -  a szárnyvonalakkal 
együtt, rakodóvágányok nélkül -  1940-ben 99,80 km 760 mm nyomtávú gőzüzemű 
és 6,26 km 600 mm nyomtávú lóvontatású erdei vasútja volt.

A kincstári erdőbirtokok közül az ungvári erdőigazgatóság kerületében négy 760 
mm nyomtávú erdei vasút volt. Ezek összes vonalhossza 128 km:

-  a turjavölgyi állami erdei vasút (60 km),
-  a lyutavölgyi erdei vasút (27 km),
-  a malomréti erdei vasút ( 26 km),
-  az antalóci erdei vasút (15 km).
A bustyaházai erdőigazgatóság kerületében két, szintén 760 mm nyomtávú vasút

üzem volt, ezek összes vonalhossza 164,5 km:
-  a taracvölgyi erdei vasút(144 km),
-  a Dolha-Baranka-völgyi erdei vasút (20,5 km).
A rahói erdőigazgatóság kerületében négy 760 mm nyomtávú, összesen 132,4 km 

hosszú és egy 29 km hosszú, 600 mm nyomtávolságú erdei vasút, valamint két, ösz- 
szesen 10,8 km hosszú, lóvontatású görpálya volt:

-  a gyertyánligeti állami erdei vasút (47 km),
-  a mezőháti erdei vasút (21,1 km),
-  a vaséri erdei vasút (49,3 km),

Az összes vonalhossz az egyes erdei vasutak történeti leírásában tárgyalt adatainak összesítéséből adódik. Az 
erdőigazgatóságok ismertetőiben az egyes vasutak vonalhosszára közölt, az itteniektől eltérő adatok csak tájé
koztató jellegűek.
MÓL K -184-1940-1-44 108. és 183 735.
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a havasmezői erdei vasút (29 km), 
a Pál-völgyi erdei vasút (15 km).

A visszacsatolt erdélyi országrészen nagy kiterjedésű erdei vasúthálózata volt a 
naszódvidéki 44 határőrközség közbirtokosságának. Az azonban nem tartozott az 
erdőkincstár hatáskörébe. Az erdélyi kincstári erdőbirtokok közül

a marosvásárhelyi erdőigazgatóság kezelésében két erdei vasút volt: a 
görgényvölgyi, a szárnyvonalakkal együtt 103 km hosszú, 760 mm nyomtávú 
gőzüzemű erdei vasút, és a vármezői 5 km hosszú iparvágány, 
a nagybányai erdőigazgatóságnál két szabványos nyomtávú iparvágányon kí
vül erdei vasút nem volt.

A komandói erdei vasút ugyan nem kincstári üzem volt, de a faanyagszállítás ré
vén szorosan kapcsolódott a visszacsatolt erdélyi országrész erdészettörténetéhez, 
ezenkívül műszaki különlegessége folytán -  a görgényvölgyi erdei vasúton kívül -  
erről is meg kell emlékeznünk.

A felsorolt erdei vasutak mindegyikének története az Osztrák-Magyar Monarchia 
idejébe nyúlik vissza. Ezért a teljesség kedvéért a következőkben ezeknek az or
szágrészek visszacsatolása előtti történetét is felidézzük:37

A Turiavölavi Állami Erdei Vasút (TAEV)-lfl első közigazgatási bejárását 1913. au
gusztus 13-án tartották. Akkor a KKM Perecsenyből Turjaremetén át egészen

37 Karéi Benes: Vasúti közlekedés Kárpátalján. MÁV Rt., Budapest, 1996.
38 ld. a 37. jegyzetet. 72-73. oldal.
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Rónaftiredig haladó 25,835 km hosszú fővonal, és három, összesen 21 km hosszú 
szárnyvonal építésére adott engedélyt. Ez a terv az első világháború kitörése miatt 
csak részben valósult meg: a Perecsenyből Szolyvára vezető közútra helyezve meg
építettek mintegy 17,9 km hosszú szakaszt, amelyet 1914. május 2-án nyitottak meg.

A közúti forgalom növekedése és az autóbusz-közlekedés bevezetése azonban a 
közútra épített vasútnak új nyomvonalra való átépítését tette szükségessé. A 
Perecseny és Turjapolena közötti újjáépített szakasz közigazgatási bejárása már a 
csehszlovák uralom idején, 1929. október 14-19. között történt, és 1931. november 
17-én ezt a szakaszt át is adták a forgalomnak. Ez a 34 km hosszú fővonal Perecseny 
vasútállomástól indult. Innen egy iparvágány kötötte össze a főként falepárlást végző 
Bantlin-gyárral. Az állomástól induló fővonal az Ung hídján át keleti irányban a szép 
Turja-völgyön a Perecsenytől Szolyvára vezető közút mellett haladt Turjaremetén, 
Turjapaszikán és Poroskőn át Turjapolenáig. Ott északkeletre, a Sipot-patak völgyé
be fordult, és a Róna-havas alján, 382 méter magasan, az erdőben végződött.

A fővonalból kiágazóan Turjaremete előtt a Klovativa-patak völgyében egy 9 km- 
es, Turjaremete után a Makovica-hegy lábánál egy 7 km-es, Turjapaszikánál a 
Dobru-patak völgyében egy 3 km-es, Turjapaszika mögött a 678 méter magas 
Kycsera-hegy alatt egy 7 km hosszú szárnyvonalat építettek. Ezekkel együtt a vasút 
teljes vonalhossza 60 km lett. Legnagyobb emelkedése a fővonalon 21 %o, a szárny
vonalakon 80 %0, a legkisebb kanyarulati sugár 60 méter, a megengedett sebesség a 
fővonalon 25 km/óra, a szárnyvonalakon az emelkedőtől függően 10-20 km/óra volt. 
A vasúti pályát 12 kg/fm súlyú, 8 m hosszú sínekkel építették, a síneket 20 cm-es 
ágyazatba, egymástól 50 cm távolságban elhelyezett 1,5 m hosszú, 14x16x12 cm mé
retű telítetlen talpfákra rögzítették.

A gőzüzemű vasútüzem elsősorban a turjavölgyi négy erdőhivatal faanyagát szál
lította az Ung völgyében haladó szabványos nyomtávú vasútvonalhoz. A csehszlovák 
uralom idején a szerelvények vontatását öt gőzmozdony végezte. 1928-tól kezdve 
Perecsenytől Turjaremetéig rendszeres személyszállítás is volt.

A lyutavölgvi erdei vasút19 első szakasza a XIX. század utolsó évtizedében épült. 
Ez akkor 7,2 km hosszú, 600 mm nyomtávú, lóvontatású volt. 1900 körül a vasutat 
a Bantlin vegyigyár átvette, és 760 mm nyomtávolságú gőzüzemű vasúttá átépítette. 
1915-ben a vasút vonalhossza már 23,9 km, legnagyobb emelkedése 60 %«, a legki
sebb ívsugár 60 méter volt. A világháború után a vasutat az erdőkincstár vette át, és 
az ungvári erdőigazgatóság kezelésébe került. A csehszlovák uralom alatt, 1933-ban 
a Bercsényifalva-Csernoholova közötti fővonal hossza 20 km, a vonalhálózat teljes 
hossza pedig már -  a Csernoholovát követő két, 3 és 4 km hosszú szárnyvonallal 
együtt -  27 km, a legnagyobb emelkedés 98 %0 volt. A fővonal a bercsényifalvai vas
útállomástól indult, áthaladt az Ung folyó hídján, majd északkeletre fordulva a Lyuta 
folyó romantikus, szép völgyében a csernoholovai fűrésztelepre vezetett.

A malomréti erdei vasút40 már a csehszlovák uralom idején, 1924-1926 között 
épült. Teljes hossza 26 km, a pálya legnagyobb emelkedése 100 %<>, a legkisebb ív-

ld. a 37 jegyzetet. 79. oldal.
Id. a 37 jegyzetet. 82. oldal.
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sugár 35 méter volt. A vasút a malomréti fűrésztelepről indult, onnan az Ung völ
gyén, a normál nyomtávú vasúttal párhuzamosan Uzsok felé haladt. A normál nyom
távú vasút Határhegy megállójánál délnyugatra fordult, s innen a Sztuzsica folyó völ
gyében, Patakófalun és Patakújfalun áthaladva a Kremenaros-tetőtől délnyugatra, az 
erdőben végződött.

Az antalóci erdei vasút11 első szakaszát 1914. október 1-jén helyezték üzembe, 
utolsó szakaszát -  már a csehszlovák uralom idején -  1923. július 1-jén nyitották 
meg. Teljes hossza 15 km, legnagyobb emelkedése 60 %>, legkisebb ívsugara 35 mé
ter volt. A vasút az antalóci vasútállomásról indult, onnan az állami vasút közvetlen 
folytatásaként Antalóc falun és az ottani fűrésztelepen áthaladva, előbb északra, majd 
északkeletre fordult, és a Viela-patak széles völgyében folytatódott, majd nyugatra 
fordult és az antalóci pojánán ért véget.

A Taracvölgvi Erdei 
Vasút ÍTEV)42 a visszacsa
tolt országrészek legré
gibb és legnagyobb erdei 
vasútja. Az 1880-as évek
ben az erdészet költ
ségvetéséből a Magyar 
Északkeleti Vasút (MÉKV) 
kivitelezésében, helyiér
dekű vasútként épült 33,7 
km hosszú, 760 mm 
nyomtávú első szakaszát 
1887. június 23-án nyitot
ták meg. Ez a szakasz ma
gában foglalta a Taracköz- 
Alsóneresnice közötti 14,5 
km hosszú fővonalat, va
lamint az Alsóneresnice- 
Pudplesa-Tereselpatak kö
zötti 13,5 km, a Teresel- 
patak-Kobilaerdő közötti 
4,7 km, s a Pudplesa meg
álló és Kőbánya közötti
1,0 km hosszú szárnyvo
nalakat.

A Taracköz-Alsóne- 
resnice közötti fővonalon 
személyvonatok közleked

Forrás: Pályaőr folyóirat, 1997. július.

41 Id. a 37. jegyzetet. 84. oldal.
42 Id. a 37. jegyzetet. 119-120. oldal és Szücs Zoltán: 110 éves a taracvölgyi kisvasút. Pályaőr folyóirat, 1997. jú

liusi száma, 11-13. oldal.
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tek. Ennek a szakasznak közérdekű üzemét a MÉKV látta el. A szárnyvonalakon csak 
teherforgalom volt, ott a forgalmat az erdészet irányította. Ekkor a vasútnak még 
csak 2 gőzmozdonya, 4 személy- és 40 nyitott teherkocsija volt.

1890. augusztus 1-jén a vasutat átvette, és attól kezdve működtetését a MÁV lát
ta el. Az alsóneresnicei fővonal mentén bükkösök voltak, a MÁV talpfaszükségletét 
onnan biztosította. A pudplesai kőbányában sárga és vörös márványt fejtettek, a 
későbbi pályaépítések ágyazatának kőanyagát ennek hulladékából nyerték. 1894. áp
rilis 26-án a tereselpataki völgyben nagy árvíz pusztított, amely a vasútvonalat is 
annyira megrongálta, hogy az Alsóneresnice-Kobilaerdő közötti szakaszon a forgal
mat be kellett szüntetni. 1897. február 18-án a MÁV-val kötött szerződés alapján a 
Taracköz-Alsóneresnice vonal az erdőkincstár tulajdonába ment át. 1910-ben a MÁV 
az árvíz által megrongált és üzemen kívül helyezett Alsóneresnice-Kobilaerdő 
szárnyvonalat is átadta az államerdészetnek.

1913-ban a vasút nagyobb méretű fejlesztését határozták el, de annak megvalósí
tását a világháború kitörése megakadályozta. 1919-ben a román csapatok betörtek az 
országba, és a taracvölgyi vasút gördülőanyagának nagy részét, a két mozdonyt és 
több kocsit is elrabolták. Ennek következtében az egész vonalon leállt, és még 1923- 
ban sem volt forgalom.

Trianon után az egész vasút -  az üzemen kívül helyezett Alsóneresnice- 
Kobilaerdő közötti szárnyvonal kivételével -  a csehszlovák államvasutak tulajdoná
ba ment át. Majd több évig tartó tárgyalás után, 1936. április 1-jén ismét teljes egé
szében az erdőkincstár tulajdonába került.

Az 1913-ban, még a monarchia idején elhatározott nagy fejlesztés az 1920-as évek 
végén -  csehszlovák uralom alatt -  végre megindult: 1928-ban megépült a Taracköz- 
Tiszai-rakodó közötti 3,4 km hosszú szárnyvonal, ezen tudták a fát a tiszai kikötőbe szál
lítani. Ugyancsak 1928-ban megépült a fővonal 36 km hosszú, Alsóneresnice-Pudplesa- 
Alsókalinfalva-Dombó-Tarackraszna-Ozorel-Királymezőig teijedő második szakasza. 
Ekkor Királymező lett a vasút központi állomása. Ennek a szakasznak a tervezésében és 
kivitelezésében Partos 
Gyula m.kir.erdőmémök és 
Lux Árpád erdőmémök is 
résztvett.

Ennek a vonalrésznek 
Tarackraszna feletti szaka
szát a Tarac folyó medrébe 
építették, mert a meredek 
hegyoldalban bevágások 
építésével állandó földcsu
szamlásokat idéztek volna 
elő. Ezért a pályát „rő- 
zsem űvekre” építették, 
azokba fuzvesszőket szúr
tak, a fűz kihajtott és ter
mészetes partvonalat alko- Királymező állomás, majdnem pontosan 50 km-re Taracköztől
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tott. Ezenkívül természe
tesen támfalakat, védmű- 
veket is építettek. Az 
ágyazatba 50 cm-es kiosz
tással telítetlen tölgy talp
fákat fektettek, azokra 
23,6 kg/fm tömegű vá- 
gányzatot erősítettek.

Az 1930-as években 
aztán megépült a fővonal 
Királymező-Zadnya közöt
ti 29 km hosszú harmadik 
szakasza, és a fővonalból 
kiágazó, a Bruszturanka 
völgyében Bruszturán át
haladó, 25 km hosszú 
Bertyánka mellékvonal, 

valamint az ebből kiágazó négy, összesen 22 km hosszú szárnyvonal is.
A hegyvidéki vonalakon számos híd épült, többek között: Alsóneresnicénél egy 

2x45 m-es, Dombónál 2x34 m-es, Királymezőnél a 25 m-es nyílású Bruszturanka- 
híd stb. Valamennyi bontott vasúti anyagból készült, rácsos acélszerkezetű híd volt.

1939-ben, Kárpátalja visszafoglalásakor a taracvölgyi erdei vasút teljes hálózati 
hossza elérte a 144 km-t. A pálya legnagyobb emelkedője 42 %o, a legkisebb kanya- 
rulati sugár 60 m, az engedélyezett sebesség az egész vonalon 25 km/óra volt. A 
rendszeres teherszállítás mellett a 61 km hosszú fővonalon, Taracköz-Dombó- 
Királymező-Priszlop között, és a 6 km hosszú Királymező-Brusztura közötti szaka
szon személyvonatok is rendszeresen közlekedtek. A vasútüzemet három fíítőház, 
Taracközön 4 állással, Dombón 2 állással és Királymezőn 6 állással szolgálta ki. 
1936-ban a gördülőanyag-állományban 9 gőzmozdony, 2 motorhajtány, 2 
fagázgenerátoros motorkocsi, 7 személykocsi és 166 tehervagon volt.

A Dolha-Baranka-völgvi erdei vasútat43 a Dolhai Faipari Rt. építtette. A Borzsa 
folyó partján levő dolhai fűrészüzemből indult, onnan a 6,3 km-re levő 
Szuhabarankán át a dolhai vonalrész folytatásaként a Baranka folyó völgyében a 
Pletna-patak torkolata fölött végződött. Ebből a vonalrészből Szuhabarankától mint
egy 11 km-re, a Kalincsuk-völgybe egy 500 méteres szárnyvonal ágazott ki, mely a 
faszénraktárnál végződött. A vasút teljes vonalhossza 20,5 km, legnagyobb emelke
dése 30 %o, legkisebb kanyarulati sugara 50 m volt. A pályatest szabványos korona- 
szélessége az alépítmény felszínében mérve legalább 2,5 m. A töltések 2,5 m magas
ságig 1 1/4, nagyobb magasságnál 1 1/2 lábasok voltak.

A gyertvánligeti állami erdei vasút (GÁEV)44 első,760 mm nyomtávolságú szaka
szát 1904 és 1914 között Nagybocskóról Gyertyánligeten át a Klotild vegyigyár épí

ld. a 37. jegyzetet. 104. oldal.
44 ld. a 37 jegyzetet. 146-148. oldal.

A Tarac völgyében az erdei vasutat néhol, a partfal csuszamlóssága 
miatt a mederbe kellett építeni és kő vagy beton támfalakkal 

biztosítani.
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tette. Ennek hossza 1914-ben 29,596 km volt. Ezt néhány évvel később megszüntet
ték, majd az 1920-as években megkezdték az újjáépítését. A Nagybocskó- 
Gyertyánliget közötti 11,5 km hosszú szakasz közigazgatási bejárását 1929. június 5-
7 között tartották. Ezt a vonalat az erdészeti igazgatás megvásárolta, és Gyertyánli
get fölött a Sopurka-völgyben Kázmérvölgyig, majd tovább Scserbilovoig meghosz- 
szabbította. 1931-ben teljes hossza 36 km, később már 47 km volt. Legnagyobb pá
lyaemelkedése 48 % o, legkisebb ívsugara 39 m volt.

A mezőháti erdei vasút45 a Havasalja-Lazescsina-Kozmjescsek vonalon közleke
dik. Építési engedélyét a máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság 1917-ben kapta 
meg. Az építést azonban a világháború miatt nem lehetett elkezdeni, erre csak az 
1920-as években, a csehszlovák uralom alatt, kerülhetett sor. 1929 nyarán nyitották 
meg a vasút első, 10 km hosszú, 760 mm nyomtávú szakaszát. 1931-ig két szárnyvo
nala is megépült: az egyik az 1540 m magas Kukul-hegy alá, a másik a Sztugyena- 
víztározóhoz vezetett. Megépítése előtt az erdőhivatal által kitermelt faanyagot vízen 
szállították le, azt követően a víztározót megszüntették. 1931-ben teljes hossza -  a 
szárnyvonalakkal együtt -  már 21,1 km, legnagyobb emelkedése 40 % o, legkisebb 
kanyarulati sugara 60 m volt. A havasaljai fűrésztelepről indult és a csehszlovák ál
lamvasút vonalával párhuzamosan haladt, majd amikor az államvasúti vonal északra 
fordult, az erdei vasút vonala a hosszú mezőháti völgyön, a Lazescsina-patak men
tén folytatódott, s a Kozmjescsek- és a Lazescsina-patakok összefolyásánál levő er
dészháznál végződött. Azonkívül, hogy a mezőháti erdőhivatal által kitermelt fa-

45 ld. a 37. jegyzetet. 116. oldal.
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anyagot -  részben -  a havasaljai fűrészüzembe leszállította, jelentős turistaforgalma 
is volt, mert a mezőháti völgyön a legkedvezőbb turistaút vezetett a Hoverlára. Az 
1930-as évek második felében külön turistavonatok közlekedését vezették be, ezeket 
négytengelyes nyitott kocsikból állították össze.

A vaséri és a havasmezői erdei vasútok a keleti és erdélyi országrészek visszacsa
tolásával, román uralom alól kerültek Kárpátaljához. Erre a területre vonatkozólag 
megfelelő forrásmunka nem állt rendelkezésre. Szerencsés véletlenként azonban 
Beély Miklós kolléga segítségével hozzájutottunk egy a vaséri erdei vasútról szóló 
német nyelvű román turistatájékoztatóhoz. Ennek alapján -  ugyancsak furcsa vélet
lennek köszönhetően -  az interneten is felfedeztük a vaséri vasút ismertetőjét. így en
nek történetéről be tudunk számolni. A havasmezői erdei vasútról csak annyit tudunk, 
hogy 600 mm nyomtávú, hossza 29 km. Ehhez egy, ugyancsak 600 mm nyomtávú, 
7,3 km hosszú lóvontatású görpálya is csatlakozik. (A másik, szintén 600 mm nyom
távú, 3,5 km hosszú görpálya a mezőháti körzetben volt.)

A vaséri erdei vasút46 egyike annak a számos, keskeny nyomtávú erdei vasútnak, me
lyeket a Kárpátok nagy kiterjedésű, távolfekvő, feltáratlan erdeiből kitermelt faanyag le
szállítására építettek. Az erdőben gazdag Visó-völgyet erdőgazdaságilag a 17. század 
végén kezdték felfedezni, amikor ez a terület még az Osztrák-Magyar Monarchiához 
tartozott. Ekkor kezdték az itteni érintetlen őserdőket kitermelni. A kitermelt fát kezdet
ben a zsilipekkel, vízfogókkal szabályozott Vasér folyón úsztatva szállították le. 1898- 
ban a tutajozás lehetővé tétele és elősegítése céljából a folyó felső szakaszán megépítet-

46 Német nyelvű román turisztikai tájékoztató: CFF Vi$eu de Sus/Románia, Eisenbahn-Abenteuer in den Kárpátén. 
Valea Vaser.; S. C. Ecotours S. R. L. , R0-435700 Vi§eu de Sus, Maramure§, Románia.
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ték a makerlói gátat, amely három, korábban épített kőszekrényes vízfogót, a kománi, a 
katarmii és a stebíorai vízfogókat váltotta ki. E kezdeti időszakot követően 1932-ben, a 
román uralom alatt, megépítették a Vasér-völgyi 760 mm nyomtávú erdei vasútat. En
nek 46,3 km hosszú fővonala Felsővisóról, a várostól északra fekvő faraktár és 
fűrészteleptől indul, 41 km-en át kapaszkodik felfelé a Komán nevű helyes kis falucs
káig, ahol az egyik régi kőszekrényes gát volt, majd onnan továbbhaladt, és az ezeréves 
magyar határ közelében végződött. Pályája természeti szépségekben gazdag, vadregé
nyes tájon a Vasér rendkívül szűk völgyében halad, néhol a folyó vízszintje fölött egy 
keskeny párkányon, egy másik szakaszon pedig egymást követő rövid alagutakon ke
resztül. A vasút 31,2 km-es szelvénye mellett van Fajna, a kis favágóközség, amely -  
többek között -  vadászterületéről és az előkelőségek által látogatott, 1943-ban épült, 
szép vadászlakjáról is ismert. A 36,6 km-es szelvénynél van az 1898-ban épült makerlói 
gát, felette szintén egy szép vadásziakkal. A 37,5 km-es szelvénynél a fővonalból kiága
zik egy 3 km hosszú szárnyvonal Stebioráig, ahol a másik kőszekrényes gát volt. Ezzel 
a szárnyvonallal együtt a vasút összes vonalhossza 1940-ben, a terület visszacsatolása
kor, 49,3 km, legnagyobb emelkedője 41 %o volt. A vasutat ábrázoló rajzon látható, No- 
vat Deltánál a fővonalból kiágazó 13 km hosszú mellékvonalat és annak két, összesen 5 
km hosszú szárnyvonalát 1952-ben, már szintén a románok építették.

Manapság a vaséri vasutat -  nyelvi torzulás eredményeként -  Wassertalbahn-nak hív
ják. A románok ugyanis a Vasér-völgyet „Valea Vaser”-nek nevezték, s azt hitték, hogy a 
„Vaser” németül megfelel a „Wasser”-nek, így lett a vasérvölgyi vasútból Wassertalbahn. 
Az interneten is véletlenül így találtunk rá.

A görgénwölgvi közforgalmú erdei vasutat (GEV)47 a görgényi kincstári uradalom az 
1900-as évek elején építtette. Az uradalom, fejedelmi birtok lévén, 1870 után nagy beru
házásokba kezdett. A Görgény völgyét akkor vízi szállításra rendezték be, és a kitermelt 
fát óriástutajokkal szállították le. Az 1900-as évek elején az akkor már uralkodóvá vált 
technikai fejlődés hatására elhatározták, hogy a vízi szállítást erdei vasúttal váltják fel. A 
vasút építési engedélyét 1902-ben kapták meg, de már akkor előírták, hogy a vasutat kor
látolt közforgalomra kell berendezni, és az ezzel kapcsolatos munkálatokat úgy végezzék 
el, hogy a vasút műtanrendőri bejárása alkalmával már a közforgalom is megindítható le
gyen. Az építést azonban csak 1904-ben tudták megkezdeni, és az építés befejezésére 
előírt határidőre Laposnyától csak a Herbus-i (görgényszegi) forgalmi kitérőig jutottak el, 
ezenkívül a szászrégeni vasútállomás épületének a közforgalom érdekében szükséges át
alakítása sem fejeződött be. Ezért az 1905. szeptember 2-án tartott műtanrendőri bejárás 
során a teherforgalom megindítását Laposnyától csak Herbusig szeptember 8-ától, a kor
látolt közforgalmat pedig Görgénylibánfalvától szintén Herbusig csak október 1-jétől en
gedélyezték. Ezt követően rövidesen befejezték a Herbustól Szászrégenig terjedő rövid 
szakasz megépítését is, így a 38,74 km hosszú fővonalon megindulhatott a teljes forga
lom. Az 1920-30-as években aztán -  már a román uralom alatt a fatermelés érdekében -  
a fővonalból a mellékvölgyekbe kiágazó szárnyvonalakat is kiépítették, s ezekkel együtt 
a görgényvölgyi erdei vasút teljes vonalhossza 103 km-re bővült.48

47 MÓL K -246-1906-38. csomó.
Kovács Albert: Megjegyzések Fröhlich Gyula cikkéhez. Erdészeti Lapok, 1940. évf. 686. oldal.
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A komandói kétszintes erdei vasúi49 műszaki különlegességénél fogva Erdély leg
érdekesebb és -  talán -  legrégibb erdei vasútja. Komandó Háromszék vármegyében, 
Kovásznától 17-18 km-re a Keleti Kárpátok délkeleti csücskében, viszonylag kis 
emelkedésű fennsíkon, a marosvásárhelyi erdőigazgatóság kovásznai erdőhivatala 
kerületében, az ezeréves magyar határ közelében fekvő kis község. Nevét az Oszt- 
rák-Magyar Monarchia idején a község helyén szolgálatot teljesítő katonák 
határőrhelyéről, régi nevéről a „Grenzkommando ”-ról kapta.

Környéke a monarchia idején valószínűleg kincstári erdőbirtok volt, amely a 19. 
század vége táján valahogy a Groedel család tulajdonába került. Groedelék a birtok 
hatalmas erdő vagyonának feltárása, a fa kitermelése és feldolgozása céljából meg
alakították az Erdélyi Erdőipar Rt.-t, amely 1891-ben a 73.051/1891.sz.engedély 
alapján megkezdte a Kovászna állomástól a Tündérvölgyben Térrét megállóig hala
dó, közforgalomra berendezett, 5,8 km hosszú, 760 mm nyomtávolságú erdei vasút 
építését. Ezt a Kovászna-Térréti HÉV vonalat 1892. december 3-án át is adták a for
galomnak. Ez volt Erdélyben az első gőzüzemű erdei vasút. Naponta egy személy
vonatpár közlekedett rajta, amely Kovászna állomáson csatlakozott a 
Kézdivásárhely-Sepsiszentgyörgy-Brassó-i személyvonathoz. A személyszállításon 
kívül természetesen a térség erdeiben kitermelt faanyagot is ezen szállították a 
kovásznai állomásra.

A Kovászna-Térrét-i szakasszal gyakorlatilag egy időben megkezdték a 
Kovásznánál 300-350 méterrel magasabb fennsíkon fekvő Komandó térségében 
levő, akkor még érintetlen őserdők feltárását, a tulajdonképpeni feltáróhálózat kiépí
tését is. Ennek fővonala Komandótól kelet felé haladt, hossza 18,6 km volt. Legér
dekesebb szakasza a Komandó állomástól 8 km-re levő 1200 m magas Halomtetőre 
szerpentinekkel felkapaszkodó szakasz volt. Komandótól délkeletre, Gyula községen 
áthaladó, mintegy 18,8 km hosszú vonala is volt, ez azonban csak viszonylag rövid 
ideig üzemelt.

Az Erdőipar Rt. a feltáróhálózat kiépítésével egyidejűleg, először a Komandótól 
mintegy 6,6 km-re fekvő Gyulán, majd Komandón is épített egy-egy fűrészüzemet,

49 Markója Szilárd-Szilva Péter Ernő: A Kovászna-komandói vasút és siklópálya. Mestemyomda Bp., 2002. és A 
kovászna-komandói vasút múltja, jelene és jövőbeni lehetőségei. Sínek Világa folyóirat, 2003/1-2. 75-81. oldal.
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hogy a feltárás előrehaladtával 
kitermelésre kerülő erdők fa
anyagát fel lehessen dolgozni. 
A komandói fennsík az 1890-es 
évek végéig gyakorlatilag lakat
lan volt. Az erdei vasúthálózat 
és a fűrészüzemek kiépítése 
azonban kezdte vonzani az em
bereket, így Komandó az erdei 
munkát jól ismerő székelyek és 
más szakemberek betelepülése 
következtében hamarosan ezer 
lelket számláló község lett.

_______________________________  ____ ___  Már a feltáróhálózat és a fű-
Komandói tehervonat részüzemek építésének kezde

tekor nyilvánvaló volt, hogy az 
érintetlen őserdőkből kitermelhető faanyagot a gyulai és a komandói fűrészüzem 
nem tudja feldolgozni. Ezért meg kellett teremteni a lehetőséget ahhoz, hogy a kiter
melt faanyag egy részét Kovásznán államvasúti kocsikba rakva el lehessen szállíta
ni, hogy az értékesíthető legyen. Ehhez azonban a komandói feltáróhálózatot össze 
kellett kötni a mintegy 330 méterrel mélyebben fekvő Kovászna-Térrét-i vonallal. 
Ezt rendkívül leleményes módon, siklópálya építésével oldották meg. Ehhez viszont 
az alsó szinten a Kovászna-Térrét-i vonalat mintegy 1,2 km-rel meg kellett hosszab
bítani a sikló alsó állomásáig, a felső szinten pedig Komandó állomástól 11,6 km 
hosszú új vonalat kellett építeni a sikló felső állomásáig.

A komandói vasút siklója

A siklót az Erdélyi Erdőipar Rt. megbízásából Lux Emil mérnök tervezte. Az 
ismertetők szerint a sikló a világon egyedülálló gravitációs-állványkocsis rendszerű 
volt: A felülről lefelé gördülő rakott kocsi húzta fel alulról az üres kocsit. Az állvány
kocsik és ennek megfelelően a siklópálya nyomtávolsága 1445 mm volt, alul-felül 
közvetlenül csatlakozott hozzá az erdei vasút 760 mm nyomtávú vágánya. A sikló pá
lyája két részre, alsó és felső pályára oszlott, melyeket a középállomás választott el 
egymástól. Az alsó pálya kétsínes, a felső pálya pedig -  a kocsik kétirányú mozgásá
nak megfelelően -  háromsínes volt. A középső állomás völgy felőli végén volt a vál
tó, amit a kocsikísérők állítottak a megfelelő állásba, a hegy felőli végén pedig a sín
szálak összefonódásából alakult ki az állványkocsik kétirányú mozgásához szüksé
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ges két vágány. Az állványkocsik a felső állomáson levő terelő keréken keresztül 
drótkötéllel voltak összekötve, ezzel húzta fel a rakott kocsi alulról az üreset.

Működése nagyon egyszerű volt: A gömbfával vagy fűrészáruval megrakott vas
úti kocsit lóval vagy emberi erővel ráhúzták a sikló felső állomásán levő állványko
csira, az alsó állomáson hasonlóképpen az üres 
vasúti kocsit a másik állványkocsira. Mind
egyiket szilárdan rögzítették, és amikor ezzel 
elkészültek, csengővel vagy más módon jelez
tek a felső állomásnak. Ott a fékező kioldotta a 
kötéldob fékjeit, ezzel a rakott kocsi súlya a 
felső állomásról elindította az állványkocsit le
felé, az pedig az alsó állomáson levő üres ko
csit húzta felfelé. A sikló pályahossza 1236 
méter, alsó állomásának tengerszint feletti ma
gassága 686 m, a felső állomásé 1013 m, átla
gos emelkedője 276,2 %o volt. Naponta 50-55 
terhelt vasúti kocsit eresztettek le rajta.

Ezzel az erdei vasutak felszabadulás előtti 
történetére vonatkozó visszaemlékezés 
befejeződött. Ezek után önként adódik a 
kérdés, vajon ez a történet 1940 után, az új
ra magyar erdészeti igazgatás ideje alatt ho
gyan folytatódott? Nézzük tehát a folytatást!

Az erdei vasutak hatósági felügyeletét 1940 
után -  ugyanúgy, mint Trianon előtt -  a Keres- 
kedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium lát
ta el. A hclyzctváltozásra való tekintettel az or
szágrészek visszacsatolása után minden erdei vasutat a KKM-mel újból engedélyez
tetni kellett.50 A katonai közigazgatás befejezése után, a KKM -  az FM útján -  min
den erdőigazgatóságot felszólított, hogy a kezelésükben levő erdei vasút engedélye
zését, a megfelelő tervdokumentáció benyújtásával együtt, legkésőbb 1942. június hó 
folyamán kérelmezzék. Ezzel egyidejűleg az erdei vasutak szervezeti felépítését51 is 
KKM utasításban szabályozták:

-  Minden erdőigazgatóságnál, melynek kezelésében erdei vasút van, legyen egy 
központi vasútügyi előadó, aki az erdei vasutakkal kapcsolatban mindenről tá
jékozott legyen. Ezt a rendelkezést az FM 1943-ban úgy módosította,hogy a 
vasútüzemek feletti felügyeletet nem a „vasútügyi előadó”, hanem a „vasút
üzemek felügyeleti tisztje” látja el. Ezt a tisztséget akkor általában az 
erdőigazgatóság építésvezetőjére, a bustyaházai erdőigazgatóságnál az első 
erdőgazdasági felügyeleti tisztre bízták. A rahói erdőigazgató Karner Kálmán 
m. kir. erdőmérnököt javasolta ezzel a feladattal megbízni.

MÓL K-l 84-1944-A/4-241 746.(Összefoglaló iratcsomag)
MÓL K -184-1942-A/4-88 461. cs MÓL K -184-1943-A /4-129 987

A komandói vasút állványkocsija a 
siklópályán
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-  A KKM utasítás szerint a 28 km-nél nagyobb vonalhosszal rendelkező erdei 
vasutaknál önálló vasút-üzemvezetőséget kell szervezni, erdőmérnök vezetésé
vel. A kárpátaljai erdőigazgatóságok a nagyobb vasútüzemeknél a járművek 
biztonságos karbantartása érdekében gépészmérnök szakértőket is alkalmaztak.

-  A 28 km-nél rövidebb vonalhosszal rendelkező erdei vasutaknál az 
üzemvezetőséget -  szükségből, több különálló vasútüzem egyesítésével is -  
üzemi segédtisztre, műszaki altisztre lehet bízni úgy, hogy a pénz- és anyagke
zelés tekintetében valamely erdőhivatal vezetőjének felügyelete alá tartozzék, 
de a vasútüzem szempontjából közvetlenül a központi vasútügyi előadónak, il
letve a vasútüzemek felügyeleti tisztjének legyen alárendelve.

-  A vasúti alkalmazottaknak, az üzemvezetőknek, a forgalmi személyzetnek 
szakvizsgát kell tenniük.52 A vizsga szaktárgyai: a vasúti jelzési utasítás, a for
galmi utasítás, anyagismeret és kezelés, a bérjegyzék kiállításával kapcsolatos 
ismeretek. A vasút-üzemvezetőknek vasúti forgalmi és kereskedelmi szakvizs
gát kellett tenniük, ezenkívül a KKM által előírt szövegű, két tanú által hitele
sített, alábbi nyilatkozatot is alá kellett írniuk:

Nyilatkozat

Alulírott m. kir.erdőmérnök, mint a Erdei Vas
út felelős vezetője, ezennel kijelentem, hogy a vasúton a pálya, a forgalmi eszközök 
és azok tartozékainak üzembiztos állapotban való tartásáért, az üzem viteléért, az ide 
vonatkozó és érvényben levő törvények, rendeletek, utasítások, úgyszintén az enge
délyokiratban foglalt rendelkezések betartásáért, valamint az üzem helytelen, vagy 
szabálytalan vezetése következtében előforduló balesetekért a felelősséget magamra 
vállalom.
Tanúk: Aláírás:

Az erdei vasutak úi engedélyezésével kapcsolatos felszólításnak a bustyaházai és 
a rahói erdőigazgatóság időben eleget tett. A nagybányai erdőigazgatóság bejelentet
te, hogy két szabványos nyomtávú faraktári iparvágányon kívül más kincstári erdei 
vasútja nincs, ezért új engedélyezésre nincs szükség. Az ungvári és a marosvásárhe
lyi erdőigazgatóság a felszólításnak nem tudott eleget tenni, mert a kezelésükben 
levő erdei vasutak terveit a csehek, illetve a románok magukkal vitték, ezért a terve
ket újból el kellett készíteniük, hogy az engedélyezést kérelmezhessék.

Ezt a problémát a KKM is érzékelte. Értesítette az FM-et, hogy az érintett 
erdőigazgatóságok azért nem kérelmezik a kezelésükben levő vasutak engedélyezé
sét, mert az új engedélyek kiadásához szükséges tervműveleteket a kevés számú és 
más munkával megterhelt mérnökszemélyzettel nem tudják elkészíttetni. Mivel 
azonban az érintett vasutak között közforgalmat lebonyolító vasutak is vannak üzem
ben, ezt az állapotot huzamosabb ideig nem lehet tudomásul venni. Ezért felkérte a 
földmívelésügyi minisztert, hogy amennyiben az erdőigazgatóságok a vasutak terv

MOL K -184-1941 -A/4-56 261.
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műveleteit nem tudják elkészíteni, adjon nekik felhatalmazást, hogy azokat magán
mérnökkel készíttessék el.

A marosvásárhelyi erdőigazgatóság élt is ezzel a lehetőséggel. Mattanovich mérnö
köt megbízták a görgényvölgyi erdei vasút tervműveleteinek elkészítésével. Az új enge
délyezési kérelemhez azonban csak a vasút fővonalának terveit tudták bemutatni. Ezért 
a KKM az üzemelési engedélyt csak a fővonal üzemben tartására, az erdőigazgatóság 
saját felelősségére, csak 1943. szeptember 30-ig adta meg, egyben kötelezte az igazga
tóságot, hogy a szárnyvonalak hiányzó tervműveleteit 2 hónapon belül nyújtsa be.

Az engedélyezéssel összefüggő helyszínelés folyamán azonban a görgényvölgyi 
vasúttal kapcsolatban egyéb problémák is felmerültek. Megállapították, hogy a vas
út részére annak idején Szászrégen és Iszticsó között a korlátolt közforgalmat nem
csak engedélyezték, hanem az erdőigazgatóságot a korlátolt közforgalom bevezeté
sére és fenntartására kötelezték is. A helyszínelésen résztvevő valamennyi hatóság a 
vasút új engedélyezésével kapcsolatos bejárás során is szükségesnek tartotta a korlá
tolt közforgalom fenntartását. Ezért a KKM az erdőigazgatóság feladataként előírta, 
hogy az ehhez szükséges feltételek megteremtéséről, az utazó közönség biztonságá
ról és az ezzel összefüggő szolgálati utasítás kidolgozásáról gondoskodjék, s azt jó 
váhagyás végett nyújtsa be a KKM-hez.

Problémaként merült fel itt az is, hogy a vasútüzemnél alkalmazott személyzet a 
forgalom zavartalan lebonyolításához kevés; nincs szakmai képesítése, és nincs 
megfelelő utasításokkal ellátva. Nem fogadták el azt sem, hogy a vasútüzemet egy sze
mélyben a fűrészüzem vezetője irányítja, holott a meglehetősen nagy közforgalmat le
bonyolító üzemet mérnöknek kellene vezetnie. A KKM az erdőigazgatóságot mindezen 
problémák kiküszöbölésére utasította, és az üzem engedélyezését ettől tette függővé.53

Az erdei vasúinknak a KKM által előírt szervezete 1942 folyamán minden 
erdőigazgatóságnál kialakult. A 28 km-nél nagyobb vonalhosszal rendelkező vasutak 
üzemvezetőségét megszervezték, s az üzemvezetőket kinevezték.

A Taracvölgyi Erdei Vasút üzemvezetői teendőinek ellátásával Gosztonyi Miklós 
m. kir. erdőmérnököt, helyetteseként Iby (Pankotai) Gábor m. kir. 
segéderdőmérnököt bízták meg. Gosztonyi Miklós tart. repülőfőhadnagy volt, s a há
borús helyzet miatt idejének nagy részét a honvédségnél kellett töltenie. Ezért 1943 
februárjában Gosztonyit üzemvezetői megbízatása alól felmentették, s helyette Iby 
Gábor -  akkor már -  m. kir. erdőmérnököt kinevezték a vasútüzem vezetőjének. O 
1944 októberéig, az erdőigazgatóság kiürítéséig látta el ezt a feladatot.

A Taracvölgyi Erdei Vasút az idő tájt már Európa legnagyobb teljesítményű erdei 
vasútja volt. Rajta naponta 8 pár tehervonat közlekedett. A 24 méter hosszú tutajfá
val megrakott tehervonat hossza elérte a 400 métert. Évente 205 000 m3 fát szállított. 
Taracköz és Királymező között naponta 4, Királymezőtől Priszlopig napi 2, és 
Királymezőtől Bruszturán át Procskáig napi 2 pár személyvonat közlekedett. A sze
mélyvonatok menetrendje a MÁV hivatalos menetrendjében is szerepelt.

A forgalmat egy üzemi tiszt által kidolgozott, a MÁV-val összehangolt, grafikus 
menetrend alapján, a királymezői központban levő diszpécser irányította telefon út-
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ján. A távbeszélő-hálózatba nemcsak a vasúti létesítmények, hanem az erdőhivatalok 
és fontosabb erdőőri lakok is be voltak kapcsolva. A teherforgalom hajnali 2 órakor 
indult, és az utolsó vonat éjfélkor állt le. Ekkor cserélték a személyzetet. A fűtőházak 
a gépeket átvették, a kisebb hibákat kijavították, műhelyi munka szükségessége ese
tén a tartalék mozdonyt állították be az üzembe. A 8 pár tehevonat forgalmát a folya
matos üzem és a vonóerő kihasználása érdekében úgy szervezték, hogy a mozdony 
mindig teljes szerelvényt vitt ki a rakodóra, azt az ott várakozó rakott szerelvénnyel 
lecserélték, és a vonat indult vissza.54

Az erdőgazdaság faanyagszállításainak kiszolgálása mellett nagy teljesítményt 
nyújtott a vasút a honvédség számára is. Az Árpád-vonal erődítéseinek építéseihez 
szükséges anyagszállításokon kívül -  esetenként -  honvédségi alakulatok, nehéz ka
tonai járművek, ütegek szállítására is igénybe vették. Hozzáértéssel és jó szervezés
sel minden igényt kielégítettek. Segítőkészségüket az ott állomásozó hadosztálypa
rancsnok az alábbi elismeréssel tüntette ki:55

„Iby Gábor T.E.V üzemvezető főmérnök a 201.k.ho. taracköz völgyében történt 
alkalmazása során a vezetése alatt álló vasutat annak teljesítőképessége határáig a 
hadműveleti érdekeknek szolgálatába állította. Kezdeményező és mindenképpen a 
Honvédség érdekeit szem előtt tartó munkájával a ho. hadnűveleteit nagy mértékben 
segítette. Ezen önzetlen és hazajias munkájáért Iby Gábor főmérnök úrnak a 
Legfelsőbb Szolgálat nevében köszönetünket és elismerésünket fejezem ki.

Felkérem főmérnök urat, hogy köszönetünket a vezetése alatt levő vasút összes al
kalmazottainak is fejezze ki, odaadó és önzetlen munkájukért.

1944. április 28.
vitéz Kisfaludy József vörgy.

A Turjavölgyi Állami Erdei Vasút (TAEV) üzemvezetőjének Héjj János m. kir. 
segéderdőmérnököt bízták meg. O 1943 végéig látta el ezt a feladatot. 1944. január 
1-jén Kollwentz Ödön m. kir. erdőmérnök vette át tőle a munkát, amikor őt a csontosi 
erdőhivataltól Perecsenybe helyezték át. Ő az előírt szakvizsgákon kívül az iparvas
úti gőzmozdonyvezetői és a vágány gépkocsivezetői vizsgát is letette. Ő is 1944 ok
tóber végéig eredményesen, az erdőigazgató minősítése szerint kifogástalanul végez
te munkáját.

A Gyertyánligeti erdei vasút első üzemvezetője Botos Ernő m. kir.erdőmérnök, 
majd Batta Bertalan m.kir.segéderdőmérnök, a Havasmezői eredi vasútnál Lenkcy 
László m. kir. segéderdőmérnök, a Vaséri erdei vasútnál elsőként Bordás József, 
majd Rihay János m. kir.erdőmérnök lett a vasút üzemvezetője.

A 28 km-nél rövidebb vonalhosszal rendelkező vasútüzemek többségénél kezdet
ben -  a KKM ajánlásának megfelelően -  üzemi segédtiszteket, műszaki altiszteket 
bíztak meg az üzem vezetésével. 1943-ban már ezeknél is mindenütt erdőmérnök 
üzemvezetők voltak.

Szücs Zoltán: 110 eves a taracvölgyi kisvasút. Pályaőr folyóirat, 1997.augusztusi száma, 20., 21. oldal.
MÓL K -184-1944-A/4-238 523.

152



Az ungvári erdőigazgatóságnál a lyutavölgyi, az antalóci és a malomréti erdei vas
utak üzemvezetői feladatait a helybéli erdőhivatal-vezetők látták el. Felmerült a 
gondolat,hogy ezeket is önálló vasútüzemmé szervezzék át. Ebben az esetben azonban 
az üzemvezető részére mindegyik vasútnál illetmény lakásról kellett volna gondoskodni, 
holott mindhárom erdőhivatalnál lakáshiány volt, az erdőhivatal személyzete számára is 
csak nehézségek árán tudtak elhelyezést biztosítani. Ezért önálló üzemvezetőségek léte
sítése nem volt megoldható, de az erdőhivatal-vezetőknek a vasútüzem vezetésével va
ló megterhelését sem lehetett elfogadni, mert a hivatalvezetői feladatok mellett a vasút
üzemmel behatóan úgysem tudtak volna foglalkozni. A forgalmi kérdések, a pályafenn
tartás, a mozdonyok és a vasúti kocsik karbantartása, az üzemanyagok kezelése nélkü
lözte a feltétlenül szükséges szakszem felügyeletet és irányítást. 1943 januárjában aztán 
úgy döntöttek, hogy Molnár Rezső állomásfőnököt, új emberként alkalmazzák, és meg
bízzák a három vasútüzem vezetésével.56 1944 augusztusában azonban az erdőigazgató 
már jelentette az FM-nek, hogy a közös üzemvezető alkalmazása nem vált be, mert az 
a három vasútüzem közül kettőnél egyszerre soha sem lehetett jelen, s a vezető távollé
te miatt összeütközések keletkeztek a forgalmi személyzettel.57

A KKM által előírt vasútüzemi szervezet kialakításával, és az engedélyezési eljá
rások lefolytatásával egyidejűleg, sőt az utóbbit be sem várva, mindenütt megindult 
a forgalom, és a vágásérett, túltartott állományok mielőbbi feltárása érdekében az er
dei vasutak fejlesztésének előkészítése.

Ez többfázisú, időigényes, nagy munkát igényelt. Mindenekelőtt vonalszakaszon
ként, műtárgyanként el kellett készíteni a fejlesztés műszaki tervdokumentációját és 
költségvetését. Ezt jóváhagyásra be kellett terjeszteni az FM-hez. Ezt követően a ter
vek alapján a KKM-től a tervezett szakasz közigazgatási bejárására időpont kitűzését, 
és a bejárás alapján az építés engedélyezését kellett kérni. Az építés befejezése után -  
ugyancsak műtanrendőri bejárás során -  a KKM üzemelési engedélyét is meg kellett 
szerezni. Mindez hallatlan sok energiát kötött le és rengeteg időt vett igénybe. Ennek 
ellenére a meglévő vasútvonalak engedélyezését és a vasútüzemi szervezet kialakítását 
követően viszonylag hamar, már 1939-ben megkezdődött az erdei vasutak fejlesztése.

Az ungvári erdőigazgatóság 1940-ben még arról számolt be, hogy azévben megépül 
a lyutavölgyi erdei vasútnak Lyuta felé 3,5 km-es meghosszabbítása, és a fővonalból ki
ágazó 3,8 km-es bisztricai szárnyvonala. 1943-ban viszont már azt jelentette, hogy a 
csontosi, lyutai, és csernoholvai erdőhivatalok kerületében, ha a feltárás rövid időn be
lül nem valósul meg, akkor a fatermelést 150 000 m3-rel csökkenteni kell.

A malomréti erdei vasút 2 km-rel való meghosszabbítására vonatkozó tervművele
tet és költségvetést az erdőigazgatóság 1939. október 19-én nyújtotta be az FM-hez. 
A terv indokolása szerint az új vonalszakasz megépítése 15 év alatt legalább 200 000 
m3 bükk szerfát adó fatömeg kitermelését teszi lehetővé. A költségvetés szerint a 
szárnyvonal építési költsége m3-enként 21 fillérrel terhelné a fanyag kiszállítását. A 
csúsztatóval történő szállítás, a csúsztató építési költségével együtt, legalább 1,10 
P/m3, vagyis a szárnyvonal építéséhez képest 89 fillér/m3 többletköltséget jelentene.
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így a szárnyvonal megépítése mindenképpen gazdaságos lenne, amellett sürgős is, 
mert az 1939/40. évi termelési idényben már 13 000 m3 faanyagot lehetne rajta leszál
lítani, s ezzel 12 000 P megtakarítást elérni. Az FM az előterjesztést 1939. november 
8-án jóváhagyta.58 Az építés költségszámláját 1944 szeptemberében nyújtották be, és 
a leszámolás ugyanazon év októberében megtörtént.59

A lyutavölgyi erdei vasút meghosszabbításának és bisztricai szárnyvonalának 
tervműveletét a műtanrendőri bejárás időpontjának kitűzése végett az 
erdőigazgatóság csak 1943 közepén nyújtotta be a KKM-hez. A bejárásra június vé
gén került sor. Ez alkalommal elsőként megállapították, hogy a vasút 
Bercsényifalvánál az Ung fölött átívelő hídjának második faszerkezetű eleme annyi
ra elhasználódott, hogy a forgalmat csak annak soronkívüli cseréje esetén lehet fenn
tartani, s amennyiben ez nem valósul meg, a forgalmat le kell állítani.

A vasút Ung feletti áthidalása céljából annak idején még a csehszlovák 
erdőigazgatóság 2 darab 40 méter nyílású, leszerelt vasúti hídszerkezetet vásárolt meg. 
Az egyiket az első nyílás fölé fel is szereltették, a másik 40 méteres nyílást azonban 
ideiglenesen három mezőre osztva, ékelt gerendatartós fahíddal hidalták át, a másik 
vasszerkezetet pedig a helyszínen tárolták. így amikor a műtanrendőri bejárás során a 
faszerkezet sürgős lecserélését elrendelték, ezt az ungvári erdőigazgatóság jelentette az 
FM-nek, és kérte közbenjárását, hogy a MAVAG soron kívül végezze el a csehszlovák 
időkből tartalékolt vasszerkezet felmérését, a hiányzó elemek legyártását, a fahíd le
bontását és a vasszerkezetű híd beépítését. Ez 1944 elején meg is valósult.60

Az 1943 június végén megkezdett, több napot igénybe vevő műtanrendőri bejárás 
az Ung-híd sürgős cseréjére vonatkozó megállapítás rögzítése után folytatódott. Né
hány nap múlva azonban meglepetésszerűen híre ment, hogy a lyutavölgyi erdei vas
út bisztricai szárnyvonalán -  amelynek az építését még nem is engedélyezték -  1943. 
július 8-án halálos kimenetelű baleset történt. A balesetről a KKM csak a július 10-én 
megjelent napilapokból értesült, holott azt az erdőigazgatóságnak távirati úton azon
nal jelentenie kellett volna a KKM-hez, az igazgatóság azonban ezt elmulasztotta. A 
baleset helyszíni kivizsgálása során a KKM képviselői megállapították, hogy az 
erdőigazgatóság az engedélyezés alatt levő lyutavölgyi erdei vasútból kiágazóan, a 
Bisztrica-patak völgyében, engedély nélkül erdei vasúti szárnyvonalat épít. Azt is 
megállapították, hogy a vasútépítésnél alkalmazott munkások nem megfelelően féke
zett, és személyszállításra be nem rendezett kocsikon utaztak, és a súlyos baleset e hi
ányosságok miatt következett be. Ezért a KKM 1943. augusztus 13-án kelt levélben 
utasította az erdőigazgatóságot, hogy a szárnyvonal építését azonnal szüntesse be, és 
azt csak a közigazgatási bejáráson kapott engedély alapján folytassa.

Az erdőigazgatóság a 3,8 km hosszúra tervezett szárnyvonalon az építési munkát
-  a KKM utasításának megfelelően -  beszüntette, s azt csak a közigazgatási bejárás 
során kapott KKM engedély alapján folytatta, és azt -  feltehetően -  be is fejezte.61
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A Turjavölgyi Állami Erdei Vasút-ból kiágazó, Turjaremetét Rónafiireddel 
összekötő, 19 km hosszú szárnyvonal építését az erdőigazgatóság 1943. szeptember 
21-én kezdeményezte. Erre a szárnyvonalra annak idején a csehek is készítettek már 
tervet, de azt át kellett dolgozni. Többek között ki kellett küszöbölni a 12,1 és 13,6 
km-szclvények között tervezett 60 %o-es emelkedőt. Az erre vonatkozó tervdoku
mentációt az erdőigazgatóság saját személyzetével az erdőmérnökhiány miatt nem 
tudta elkészíteni. Ezért Lux Árpád oki. erdőmérnököt kérték fel, hogy a tervművelet 
elkészítésére ajánlatot tegyen. Lux Árpád a munkát km-enként 1600 P-ért vállalta 
volna. Az erdőigazgatóság ezt az ajánlatot terjesztette fel a minisztériumhoz jóváha
gyás végett. Az FM azonban Lux Árpád ajánlatát nem fogadta el, hanem a terv elké
szítésére a görgényvölgyi erdei vasút engedélyezéséhez szükséges tervek elkészítése 
során elismerten jó munkát végzett Mattanovich Árpádtól kértek ajánlatot. 
Mattanovich a tervdokumentáció elkészítését -  műtárgyak nélkül -  km-enként 800 
P-ért vállalta, viszont a külső kitűzési munkákhoz szükséges napszámosok, szerszá
mok, esetleg műszerek, kitűzőkarók és egyéb anyagok költségmentes, valamint saját 
és közreműködő mérnökei részére szállás és étkezés önköltségi áron történő biztosí
tását kérte. Az FM az ajánlatot -  kiegészítő tételeivel együtt -  elfogadta, és 
Mattanovich részére a megbízást 1943. október 21-én ki is adta, s erről az 
erdőigazgatóságot értesítette.62

További adatot e munkával kapcsolatban nem sikerült felderíteni. A rónafüredi er
dei vasút építése az ungvári erdőigazgatóság 1944. évi költségvetésében sem szere
pelt, költségelszámolásának dokumentumai sem voltak fellelhetők. így ez valószínű
leg nem valósult meg, ahogy ezt Kollwentz Ödön, a TÁEV akkori üzemvezetője is 
megerősítette.

Az eddigieket összegeve: az ungvári erdőigazgatóság erdei vasúthálózata, a ma
lomréti vasút 2 km-es vonalhosszabbításával és a lyutavölgyi vasút 3,8 km hosszú 
bisztricai szárnyvonalának megépítésével, összesen csak 5,8 km-rel bővült.

Az erdőigazgatóság kerületében kitermelt faanyagot teljes egészében az erdei 
vasutak szállították le, részben az igazgatóság kezelésében levő fűrészüzemekbe, 
részben pedig -  tűzifával és fehérre kérgezett papírfával együtt -  az Ung völgyében 
levő vasútállomásokra, ahonnan MÁV vagonokban került az ország belsejébe.

A bustyaházai erdőigazgatóság 1940. évi ismertetőjében, és az 1943. évi faterme
lési jelentésében sem foglalkozott erdei vasúthálózatának fejlesztésével. Ennek elle
nére az 1940-1944-ig terjedő időszak folyamán az erdőigazgatóság kerületében 
jelentős fejlesztés valósult meg, elsősorban a Taracvölgyi Erdei Vasútnál.

Elsőként már 1939-ben megkezdték a TEV 1894. évi árvíz által tönkretett 
tereselpataki szárnyvonalának helyreállítását és újjáépítését. Radó Gábor, akkori 
mb. erdőigazgató indokolása szerint ugyanis ehhez elsőrendű érdek fűződött, mert az 
1894. évi árvíz ugyan a szárnyvonalnak csak mintegy 3,4 km hosszú szakaszát tette 
tönkre, 1914-ben azonban a vasút teljes felépítményi anyagát is hadi célra felszedték. 
Ennek következtében a 17,4 km hosszú szárnyvonal teljes hosszában használhatat
lanná vált, és az itt elterülő, a dombói erdőhivatal kezelésében levő, 14 880 hektár ki-
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terjedési! erdőterület még 1939-ben is megközelíthetelen volt. így itt 1897. vagyis 45 
év óta szünetelt a termelés. Az ezáltal bekövetkezett megtakarítás évi mintegy 40 000 
m3 fatömeg kitermelését tenné lehetővé, ami a tereselpataki szárnyvonal helyreállítá
sa és újjáépítése nélkül lábon maradna, jelentős jövedelemkiesést okozva az állam- 
kincstárnak.

Ennek alapján az FM soron kívül engedélyezte a munkák megkezdését. Ennek so
rán mindenekelőtt a szárnyvonal elején, a 48+43,50 szelvényben az árvízkor elpusz
tult híd pótlásaként egy 26 méter nyílású, párhuzamos övű, rácsos főtartójú, alsópá
lyás, kéttámaszú vashidat építettek, hogy a pályán való továbbhaladást és a pálya 
helyreállítási munkáit lehetővé tegyék.63

Ezt követően, 1940-ben a szárnyvonal végén, a 143+00 -  173+00 szelvények kö
zötti 3 km hosszú, az 1894. évi árvíz által elpusztított szakasz helyreállítását végez
ték el. Majd -  második fázisban -  a csehek által az 1930-as években megkezdett, de 
még helyre nem állított 10,5 km hosszú szakaszon a felépítményt építették újjá. Ez
zel a tereselpataki szárnyvonal helyreállítása és újjáépítése befejeződött.64

A tereselpataki szárnyvonallal egyidőben, 1939-ben az erdőigazgatóság a 
Bruszturanka folyó Procska fölötti mellékfolyója, a Turbót völgyében, még a csehek 
által megkezdett 5742 méter hosszú szárnyvonalnak két szakaszban, először az 
5+742 szelvénytől a 7+000 szelvényig, majd a 9+700 szelvényig terjedő továbbépí
tését, vagyis összesen 3958 méterrel való meghosszabbítását, és a Turbát-torkolatnál 
levő vashíd cseréjét kezdeményezte. Az FM a javaslatot és annak költségvetését 1939 
szeptemberében jóváhagyta. A munka 1943-ban fejeződött be, végelszámolását az 
FM 1944 januárjában hagyta jóvá.65

1942 májusában az erdőigazgatóság már a vasút Királymező-Brusztura-i mellékvona
lán kiágazó Jablonica-patak völgyében egy 6,5 km hosszú szárnyvonal építését kezdemé
nyezte. Ehhez -  a műtanrendőri bejárás megállapításai alapján -  a KKM 1942 közepén 
megadta az építési engedélyt. Még abban az évben meg is épült a szárnyvonal első, 2891 
méter hosszú szakasza, majd 1943 első felében a második 3489 méter hosszú szakasz is 
megépült, s ezzel a 6,38 km hosszú Jablonica-völgyi szárnyvonal elkészült66

1942 augusztusában a porkuleci völgyben kitermelt szerfa és tűzifa kiszállításá
hoz feltétlenül szükségesnek ítélt 2,1 km hosszú szárnyvonalnak két szakaszban, az 
első szakaszban a 0+0 szelvénytől 9+00 szelvényig, ezzel egyidejűleg a 0+03 szel
vényben egy 26 méter fesztávú fahíd megépítését, majd a második szakaszban a 
szárnyvonalnak a 9+00-tól a 21+00 szelvényig történő meghosszabbítását engedé
lyezték. 1942-ben az első szakasz, 1943-ban a második szakasz is elkészült, s ezzel 
a 2,1 km hosszú porkuleci szárnyvonal megvalósult. 1943. augusztus 31-én már a 
költségelszámolást is felterjesztették, és az FM a felmentést is megadta.67

1943 közepén az egyre növekvő faanyagszállítás mellett a megépült kitérők már 
nem tették lehetővé a forgalom zavartalan lebonyolítását. Emiatt a vasút
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teljesítőképességét nem lehetett kihasználni. Az ezzel kapcsolatos problémák kikü
szöbölése és a vasút teljesítőképességének kihasználása érdekében felmerült a Köké
nyes és Taracköz közötti, 8,3 km-es szakaszon egy új kitérő építése. Az erre vonat
kozó javaslatot és tervet Iby (Pankotai) Gábor m.kir.erdőmémök, a vasútüzem 
vezetője dolgozta ki. Javaslata szerint a kitérőt Kiskirva alatt, az 51+61 és az 56+36 
szelvények között, a Mély völgyi megálló helyén kell megépíteni. Innen kapta a 
Mélyvölgyi kitérő elnevezést. A terv szerint a kitérő a fővonal jobb oldalán épül, 
mintegy 490 m hosszban, alsó és felső végén lezárható váltókkal és siklasztókkal. A 
kitérő tengelyvonala a fővonal tengelyvonalától 3,5 m-re, a talpfák egymástól való 
távolsága 85 cm, a lejtés 6 %o lesz. A terv szerint az 52+08 szelvényben levő, 0,60 m, 
és az 54+20 szelvényben levő, 2,00 m nyílású átereszt a kitérő szélességének 
megfelelően majd meg kell hosszabbítani. -  A tervet és a 16 000 P összegű költség- 
vetést az erdőigazgatóság 1943. augusztus 11-én terjesztette be a minisztériumhoz és 
azt szeptember 9-én már jóvá is hagyták. A kivitelezés építésvezetője Iby Gábor volt. 
A kitérő 1944 áprilisában elkészült, a végszámlát a minisztérium május 8-án jóvá
hagyta, és az építésvezetőnek a felmentvényt megadta.68

1943 novemberében az erdőigazgatóság még a tereselpataki szárnyvonalnak az 
1943/44. évi termelési idényben kitermelendő bükkrönk előnyös megközelítése érde
kében a 100 méter hosszú „Kéja” kitérő végén levő 174+00 szelvénytől a 180+00 szel
vényig, 600 méterrel való meghosszabbításának engedélyezését kérte. Az engedély 
alapján az erdőigazgatóság már 1944. június 28-án jelentette, hogy a munkát befejez
ték és a végszámla kifizetésének engedélyezését kérték. Ez is időben megtörtént.69

Ezek eredményeként a Taracvölgyi erdei vasút forgalomképes vonalhossza a 
tereselpataki 17,4 km hosszú szárnyvonal helyreállítása, újjáépítése és 600 méterrel, 
a Turbátvölgyi szárnyvonalnak 3,96 km-rel történt meghosszabbítása, a Jablonica- 
völgyi 6,38 km hosszú, és a porkuleci 2,1 km-es szárnyvonal megépítésével az 1939. 
évi állapothoz képest 30,44 km-rel bővült.

A hálózatfejlesztésen kívül a Taracvölgyi erdei vasúton folyamatosan kiterjedt 
karbantartási és kárelhárítási munkákat is kellett végezni:

1940-ben a taracközi faraktár és fűrészüzem befűrópartjának a tavaszi jégzajlás
sal megbontott, mintegy 340 méter hosszú, nem burkolt szakaszát a május 19-20-i ár
víz teljesen alámosta, s annyira megrongálta, hogy az a tutajbefűrásra alkalmatlanná 
vált. Egy újabb áradás a faraktárt is alámosta volna, ezért -  a további károk 
megelőzése érdekében is -  a befurórakpart sürgős helyreállítása vált szükségessé.70

1943-ban a taracközi „Tisza” magasrakodón támfalat kellett építeni. 1944 június-jú
liusában sorozatos helyreállítási munkákat kellett elvégezni: A vasút 67. és 185. szelvé
nyében partbiztosításra volt szükség, a 173. szelvényben rőzseművet, a 246-260. szelvé
nyek közötti szakaszon rőzseművet és sarkantyúkat kellett építeni. A tereselpataki 
szárnyvonal 51., 61. és 116. szelvényében rőzsesarkantyúkat kellett helyreállítani.71

68 MÓL K -184-1943-A /4-132 846.
69 MÓL K -184-1944-A/4-239 927.
70 MÓL K -184-1944-A/4-232 488.

MÓL K -184-1944-A/4-236 709., 239 583-539 587.

157



A Taracvölgyi Erdei Vasúton kívül az erdőigazgatóság kerületében a Dolha- 
Baranka-völgyi erdei vasútüzemnél is történtek vonalfejlesztések:

A Szuhabaranka-Pletnakoringyák-i vasút vodiczei szárnyvonalának 3,3 km-rel va
ló meghosszabbítását az erdőigazgatóság 1942 augusztusában kezdeményezte. Ezt a 
vodiczei völgy mindkét oldalán elterülő, mintegy 640 hektár kiterjedésű bükk állo
mány fatömegének kitermelése és kiszállítása tette szükségessé. Ennek a területnek 
mintegy 44 %-át 100 éves és annál idősebb bükk állomány borította, melynek fatö
mege 85 000 m3 volt. A terület 56 %-án, a II. korosztályba tartozó állományban sok 
100 évesnél idősebb hagyásfa volt. A hagyásfák fatömegét 15 000 m3-re becsülték. 
A kitermelhető összes fatömeg tehát kereken 100 000 m3 volt. Ennek -  a becslés sze
rint -  20 %-a szerfa, 80 %-a tűzifa volt. Ezt a fatömeget a Koringyák-völgyi vasút
hoz tengelyen 3 km-re kellett volna szállítani. A vodiczei völgyben a 3,3 km hosszú 
vasútvonal megépítésével -  a koringyáki völgybe tengelyen történő szállításhoz ké
pest -  17 000 P-t lehetett megtakarítani. Ez az összehasonlítás egyértelművé tette, 
hogy a vonalhosszabbítást meg kell építeni.

Az FM a tervet a 138. szelvényben levő kanyarban az emelkedő csökkentésére 
vonatkozó módosítással elfogadta, és a költségvetést 110 951 P összeggel jóváhagy
ta. 1943 folyamán a munka elkészült, és 1944. július 4-én a végszámlát is 
bemutatták.72

A Szuhabaranka-lipovói erdei vasút 3,74 km-rel való meghosszabbításának köz- 
igazgatási bejárása 1943. október 13-án történt, s ekkor adták meg az 
üzembehelyezési engedélyt is. A hosszabbítás a vasút 132+00 szelvényéből indul, 
párhuzamosan halad a Baranka-patakkal, majd a 137+00 szelvényben jobb ívvel 180 
fokra visszakanyarodik, és a 142. szelvényben a patakot keresztezve, annak bal part
ján halad, s innen a Vodicze-patak folyását követve a 169+40 szelvényben csonkán 
végződik. Építése 1944-ben megvalósult.73

Ezekkel együtt a bustyaházai erdőigazgatóság erdeivasút-hálózata az 1939 és
1944 közötti időszakban összesen 37,48 km-rel bővült.

Az erdőigazgatóság szállítási viszonyait tekintve: A taracvölgyi erdőterületet a 
TEV tökéletesen feltárta. Az ott kitermelt faanyag jó része a taracközi faraktár és fű
részüzembe került, az erdei vasúton leszállított tutaj fát a taracközi tutaj füróparton át
kötötték, a Tiszán letutajozták, a rönköt a fűrészen feldolgozták, a tűzifát és papírfát 
pedig vagonba rakták és az ország belsejébe szállították. A Talabor völgyében levő 
fenyvesek faanyaga tutajozva került Bustyaházára. Ott a tutajokat átkötötték és a Ti
szán továbbindították, a tutajokon felteherként szállított papírfát pedig Bustyaházán 
vagonba rakták és így szállították tovább. A dolhai erdőhivatal szállítási feladatait 
teljes egészében az erdei vasút látta el.

Arahói erdőigazgatóság 1940. évi ismertetőjében -  a tutajozás és úsztatás kevés
bé gazdaságos volta miatt -  a fehértiszavölgyi erdők feltárására mintegy 80 km hosz- 
szú erdei vasút építésével számolt, és a Jalinka-(Kaszó-)völgy öreg bükköseinek fel
tárására szintén erdei vasút építését tervezte. Az 1943. év elején a fehértiszavölgyi
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vasút megépítésének eredményeként már 70 000 m3, a jalinkavölgyi vasút építésének 
eredményeként további 18 000 m3 fakitermelési többletet helyezett kilátásba.

A Fehér-Tisza-völgyi 29 920 hektár erdőterület feltárása és évente mintegy 150 
ezer m3-rel több fenyő gömbfa kitermelésének lehetővé tétele céljából az 
erdőigazgatóság 1942 márciusában mintegy 4 km normál nyomtávú vasút és 80 km 
760 mm nyomtávolságú erdei vasút építését kezdeményezte. A vasútépítés költség- 
szükségletét 7,2 millió P-re, ebből a felépítményi vasanyag és a gördülőanyag érté
két mintegy 3 millió P-re becsülték. A költségfedezet biztosítása, és a vasút mielőbbi 
megépítése érdekében az erdőigazgatóság előkészítő tárgyalásokat folytatott a Ma
gyar Általános Kőszénbánya Rt. és a Rimamurányi- Salgótarjáni Vasmű Rt.-vel. En
nek során abban állapodtak meg, hogy a Vasmű vállalja a felépítményi vasanyag és 
a gördülőanyag legyártását, ha ennek ellenében az erdőkincstár a vasút üzembe he
lyezése után két és fél éven át évenként a mindenkori hatósági áron mintegy 40 000 
m3 fenyő bányafát ad a bányavállalatoknak.74

Az erdőigazgatóság 1942/43 folyamán a 4 km normál nyomtávú vasúton kívül 
mintegy 40 km hosszú, 760 mm nyomtávú erdei vasút, mégpedig a Tiszaköz- 
Hoverlaköz-i fővonal 18 km hosszú szakaszának, valamint az ebből kiágazó 
Hoverlaköz-Balzatóköz-i 7 km-es, és a Lolin-völgyi 9 km-es szárnyvonal megépítését 
irányozta elő. Ehhez a vasanyagon kívül mintegy 2 millió P-re lett volna szükség, ezt 
azonban csak hiteltúllépéssel lehetett volna megoldani. Ehhez, valamint a szénbányák
kal és a Vasművel kötött megállapodáshoz azonban a kormány jóváhagyását kellett 
kérni. Az FM által ez ügyben benyújtott előterjesztést a minisztertanács 1942. április 
14-i ülésén elfogadta: A hiteltúllépést tudomásul vette, és hozzájárult, hogy a bányavál
lalatok a közreműködő vállalatok által a vasútépítéshez szállítandó felépítményi vas
anyag és gördülőanyag ellenében az állami erdőgazdasági birtokoktól ennek megfelelő 
mennyiségű fenyő bányafát kapjanak, a mindenkori hatóságilag megállapított áron.75

Ennek alapján a munka 1942-ben megindult. Az építés kivitelezője az FM 
Vasútépítő Kirendeltség volt. 1943 szeptemberében az erdőigazgatóság három újabb 
szakasz: a Hoverlaköz-Sztokoveci gát közötti 9,4 km hosszú, valamint a Sóskás-völ- 
gyi szárnyvonal első 4 km-es, és a Lolin-völgyi (Bogdán-völgyi) szárnyvonal első 5 
km-es szakaszának tervműveletét nyújtotta be az FM-hez, azzal a kéréssel, hogy a 
tervműveletek alapján a műtanrendőri bejárásnak az év októberében való megtartása 
érdekében járjon közbe.76

Az 1943. október 27-én tartott műtanrendőri bejárás során a tiszaközi iparvágány 
és a fehértiszai iparvasút 26/123 szelvények közötti 9,7 km hosszú szakaszára meg
adták az üzemelési engedélyt. A szeptemberben benyújtott tervműveletek ügyében 
azonban nem történt döntés.77

1944. május 25-én a kialakult helyzet és a további teendők megbeszélése céljából 
Katapán Ottó erdőigazgató, Szadlis Sándor, az érdekelt felügyeleti tiszt és Papp
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László építésvezető helyszíni szemlét tartottak a Fehér-Tisza völgyében. Ennek során 
megállapították, hogy

-  műtanrendőrileg engedélyezve van Tiszaköz-Tiszabogdány hídig 10,0 km,
-  teljesen kiépült a Tiszabogdány híd -  Sóskás híd közötti 2,5 km-es szakasz,
-  a vágány le van fektetve Sóskás hídtól Hoverlaközig (7,3 km),
-  a lesuli szárnyvonal kiépítése (0 ,7  km) folyamatban van a csúsztatócsatornáig,
-  a Sóskás-völgyi szárnyvonal alépítményén dolgoznak (4,0 km).
A tényleges helyzet szerint tehát az 1943. évi építési programot -  a háborús 

helyzetből adódó nehézségek és azzal járó munkás- és anyaghiány miatt -  nem lehe
tett megvalósítani. Az 1944. évre az adott helyzetnek megfelelő új programot kellett 
összeállítani.

E tekintetben úgy döntöttek, hogy elsőként a Sóskás híd-Hoverlaköz vonalrész al
só szakaszának építését kell befejezni, a lesuli szárnyvonallal együtt, hogy ezáltal a 
vasúttal elérhető 33 000 m3 gömbfát, amelyet a teljes fuvaroshiány miatt nem lehetett 
a tutaj rakpartra levontatni, ennélfogva az nem lesz letutaj ózható, a tutajozási kiesés 
pótlására legalább azt le lehessen szállítani.

Ezzel egy időben sürgősen meg kell építeni a Hoverlaközi hidat, mert amíg a Ti
sza bal partján vezetett vasút át nem ju t a jobb partra, addig a vasútépítésnek sem
mi hasznát nem vehetik, mert fő  cél a jobb parton levő, nagy kiterjedésű vágásérett 
állományok feltárása és kitermelésének lehetővé tétele. A tervezett vasszerkezetű híd 
előreláthatólag időben nem fog  elkészülni, a hidat azonban meg kell építeni, ezért 
ideiglenes pótlásként fahidat kell építeni.

Ezt követően a szárnyvonalak kiépítése a legsürgősebb, mert enélkül a mellékvöl
gyek faanyagának leszállítását nem lehet biztosítani. Ezért minden erőt a Sóskás-völ- 
gyi szárnyvonalnak legalább a Sztokoveci-gátig történő kiépítésére kell 
összpontosítani.78

A helyszíni szemle megállapításait -  feltehetően az építésvezető és a kivitelező 
számára emlékeztetőül -  jegyzőkönyvben rögzítették. A jegyzőkönyvből és a kidol
gozott munkaprogramból a munka folytatását illetően semmi kétség, csak elhatáro
zottság tükröződött, pedig Katapán Ottó erdőigazgatónak 1944. április 5-én, 6 héttel 
a helyszíni szemle előtt, Molcsány Gábor miniszteri osztályfőnökhöz, az erdészet ak
kori főnökéhez, írott helyzetjelentése, és az erdőigazgatóság területén fokozódó par
tizánveszély is komoly aggodalomra adhatott volna okot.

Katapán Ottó április 5-i levelében az akkori helyzetet a következőképpen jelle
mezte: „Amióta a magyar és újabban a német katonaság itt felvonult, s amióta ugyan
csak magyar és német, szétvert, kötelékeiktől elszakadt csapatrészek visszavonuló
ban vannak, az erdőigazgatóságnak jóformán minden munkája, úgy a termelés, mint 
a szállításnál leállt.

A honvédség rengeteg embert -  a mi alkalmazottainkat is -  behívott, s úgyszól
ván az összes igákat (ökrösöket is) igénybe vette, s a mai napig sem adta vissza, sőt 
egymás után hívják be az erdőhivatalok üzemi fogatait is. Összes telefonvonalainkra
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rákapcsolt a katonaság, s mi, a hivatalok is, beszélni vagy egyáltalán nem, vagy csak 
éppen akkor tudunk, ha ezt a katonaság lehetővé teszi. Ez azonban a legritkább eset.

A munka tehát leállt, s az érintkezés a mi részünkről a hivatalok felé, a hivatalok 
kifelé, a fogatoknak eddig részbeni, a telefonoknak teljes igénybevétele folytán, szin
te lehetetlen. A MA V egyetlen vagont sem ad semilyen célra, a megrakott vagonok 
hetek óta állanak az állomásokon. ”79

A valós helyzet ismeretében tehát nemigen lehetett remény még arra sem, hogy a 
munkát egyáltalán folytatni lehet, még kevésbé arra, hogy a rögzített munkaprogra
mot meg lehessen valósítani.

Emellett közvetlen aggodalomra adhatott volna okot a május 25-i helyszínelés 
előtt egy héttel, május 17-én történt eset is, amikor a helyszínelés közvetlen közelé
ben, a Lolin völgyében a vágásterületre igyekvő főerdőőr két fel fegyverzett ember
rel találkozott, s azokat igazolásra szólította fel, és miközben a vele levő munkással 
együtt az egyik embert motozták, a másik fegyveres rálőtt a főerdőőrre, és azt súlyo
san megsebesítette. A fegyveresek a lövés után elmenekültek. A sérültet kórházba 
szállították. Az előző napon Hoverlaközben -  ugyancsak a május 25-i helyszínelés 
helyén -  a csendőrök fogtak el két partizánt. Kétségtelen tény, hogy az egész terület 
tele volt velük. Őrséget kértek, de azért a munkát állandó veszély kísérte.80

Mindezek ellenére a megfeszített, jól szervezett munka és akarat eredményeként 
az 1944. július 19-én lefolytatott műtanrendőri bejárás során a fehértiszai erdei vas
út 123/220 szelvények közötti 9,7 km hosszú, Hoverlaközig terjedő III. szakaszára 
is, s így összességében 22 km hosszú szakaszra megadták az üzemelési engedélyt.81 
A helyszíni szemle során kidolgozott programban tárgyalt szárnyvonalakról a 
műtanrendőri bejárás során nem esett szó, de az alapvető jelentőségűnek ítélt 
Hoverlaközi híd megépítése -  feltehetően -  szintén megvalósult.

A Jalinka-(Kaszó-) völgyi erdei vasút építésének előkészítését az 
erdőigazgatóság, az 1940-ben megfogalmazott célkitűzésnek megfelelően, 1941-ben 
megkezdte. A vasút nyomvonalára több variánst is kidolgoztak, és 1941. augusztus 
14-én az erdőigazgatóság által legkedvezőbbnek tartott variánst jóváhagyás végett 
benyújtották az FM-hez. A javasolt nyomvonalat az alábbiakkal támasztották alá:

-  A nyomvonalat ábrázoló térképen megjelölt helyen alagutat kell építeni, mert 
ezzel a pálya hossza 4,5 km-rel rövidül.

-  A lonkai vasútállomáshoz kell csatlakozni, mert így nem lenne ellenemelkedő, 
tehát olcsóbb lenne a szállítás.

-  Ezzel a vonalvezetéssel legkisebb költséggel lesz megoldható a területkisajátítás, 
mert ha másutt vezetnék a vonalat, az jóval drágább lenne.

-  Egyetlen hátránya a javasolt vonalvezetésnek a Tisza-híd, de másik variánsnál, 
a Szopurka-völgy áthidalására is 35-40 m hosszú hidat kellene építeni.82

A vasút megépítését és az erdőigazgatóság által javasolt vonalvezetést Papp Lász
ló m. kir. főerdőtanácsos, a fehértiszai erdei vasút építésvezetője által készített, 1942.

7g MÓL K -542-1944.
MÓL K -184-1944-A/3-238 262.
MÓL K -l84-1944-A/3-240 354.
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május 2-án keltezett szakvéleménnyel is alátámasztották. Ezek alapján az 
erdőigazgatóság 1941.évi beruházási költségelőirányzatában a vasút első 15 km-es 
szakaszához az összes al- és felépítményi anyag beszerzésére 480 000 P-t, a vasút
építésnél szükséges kavicsoló és egyéb járművek beszerzésére 20 000 P-t már szere
peltettek is.

A rendelkezésre álló levéltári iratok szerint az erdőigazgatóság által előkészített 
dokumentációnak 1941 augusztusában az FM-hez történt felterjesztése ellenére a 
vasútépítés ügyében még 1942 folyamán sem történt döntés. Ezért az 
erdőigazgatóság vezetője 1943. január 4-én rövid beadvánnyal fordult az FM-hez, 
melyben szóvá tette, hogy a Jalinka-völgyi vasútépítés ügyében semmi rendelkezést 
nem kapott, de rövid úton arról értesült, hogy ez ügyben az erdészeti főosztály és 
Klotild Vegyiművek között tárgyalások folynak.83

E beadványra válaszolva, az FM 1943. január 28-án véleményezés végett az 
erdőigazgatóságnak megküldte Klotild Rt.-nek a Jalinka-völgyi vasútépítésre vonat
kozó ajánlatát. A Klotild Rt. kapcsolata a Jalinka-völgyi vasútépítéssel még a cseh
szlovák uralom alatti időkből származott, mert a rahói erdőigazgatóság gyertyánligeti 
erdőhivatala már akkor évente 120 000 űm3 tűzifát szállított a vállalat nagybocskói 
falepárló üzemének. A csehek alatt az volt a gyakorlat, hogy az erdei vasúton beér
kezett és a vagonokról ledobált tűzifát az Rt. munkásai sarangolták, s az átadás és el
számolás űm3-ben történt. A vállalat munkásai azonban igyekeztek minél sűrűbb 
sarangokat rakni, mert ez volt munkaadójuk érdeke, az erdőigazgatóság azonban er
re ráfizetett. Ezt a problémát csak vasúti mérleg beépítésével lehetett volna megolda
ni, s ekkor, ezzel kapcsolatban merült fel a Jalinka-völgyi erdei vasút megépítése és 
annak keretében a vasúti mérleg beépítése. így került napirendre a Jalinka-völgyi er
dei vasút építése, és így kapcsolódott ehhez a Klotild Rt. -  A vállalatnak a vasútépí
tésre vonatkozó ajánlata a következő volt:

„Klotild Rt. nagybocskói üzemében évente 120 000 űm3 tűzifát szenítenek el. Ezt 
a mennyiséget minden nehézség nélkül biztosítani lehetne, ha a csak részben feltárt 
Kaszó- (Jalinka-)völgyben levő erdőterületet feltárnák. Ehhez azonban iparvasút épí
tésére lenne szükség. A vállalat kidolgozta az erre vonatkozó terveket:

-  A vonal hossza 35 km hosszú lenne, építési költsége 2 millió P-t tenne ki. A 
mozdonynak és egyéb gördülőanyagnak az értékét 500 000 P-re lehet becsülni.

-  A vállalat az építéshez szükséges felépítményi és gördülőanyagokon kívül az 
építési költséget és az építés kivitelezését is vállalná, s ezek költségeit 
megelőlegezné.

-  A megelőlegezett összeg törlesztését, kamataival együtt, a vállalat úgy képze
li, hogy az erdőkincstár évente 600 kh vágásterületet kitermelésre átad a vál
lalatnak, s ezen kitermelt összes tűzifát 1,20 P/űm3, és az összes szerfát 5,0 
P/m3 áron átengedi a vállalatnak mindaddig, amíg a vasútépítés teljes költsége 
kamataival együtt le nem törlesztődik. A törlesztés befejezése után 3 évvel a 
vállalat a vasutat az erdőkincstár tulajdonába adja.”84
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Az erdőigazgatóság Klotild Rt.-nek az FM által véleményezésre megküldött aján
latára már 1943. február 13-án a következő választ küldte az FM-nek:

„Tiszteletteljelenti az erdőigazgatóság, hogy Klotild Rt. ajánlatát mai formájá
ban elfogadhatatlannak tartja.

A Jalinka-völgyi összes kincstári erdők kiterjedése 7707 kh, amelyből 3769 kh az 
V. korosztályba tartozik. E vágható korú állományok kihasználását 20 évre tervezve, 
az évi vágásterület mintegy 190 kh-t tenne ki, de még ez esetben is a III. és IV kor
osztályok aránytalansága miatt a kihasználásban 20 év eltelte után nagy visszaesés 
következnék be. Tekintettel az állományok igen koros voltára, az erdőigazgatóság 
mégis a 20 éves kihasználás mellett döntene, annál is inkább, mert a vasút megépí
tésével lehetségessé váló gyérítések pótolnák részben a kiesést, másrészt az 
erdőigazgatóság kerületét egy gazdasági egységnek tekintve más helyen levő megta
karítások pénzügyileg is biztosítanák az egyensúlyt. Évi 600 kh vágásról azonban szó 
sem lehet, még kevésbé arról, hogy azt ajánlattevő termelje ki.

A fenti elgondolás szerint kh-anként 200 m3-es fatömeggel számolva, az évi faho
zam 3(S 000 m3-t tenne ki, melyből 20 % = 8000 m3 szerfa és 80 % = 32 000 m3-  40 
ezer űm3 tűzifa kerülhetne ki. Ez a mennyiség az építő Klotild Rt. részére az építő ja 
vára lenne átadandó.

A megépített vasút, s a mai bérek és árak mellett 1 űm3 tűzifa kerüköltsége 
Nagybocskó telepen 11 P, a szerfáé 30 P-t tenne ki. A tűzifa mai átadási ára 16 P/m3, 
a szerfáé (80 % bükköt és 20 % egyéb lombfát feltételezve) 55 P/m3, amelyből levon
va a kerüköltséget, a tűzifánál 5 P, a szerfánál 25 P haszon mutatkozik, ami beszo
rozva a kitermelt mennyiséggel 400 000 P évi törlesztési összeget adna. Ha a vasút 
építése és felszerelése ténylegesen 2 500 000 P, akkor a pénzügyi egyensúly fenntar
tása érdekében a fenti haszonból csak évi 250 000 P lenne 10 éven át törlesztendő, 
ugyancsak 10 évre biztosítani lehetne a cég számára évi 120 000 űm3 tűzifa kiadását 
azzal, hogy a Jalinka-völgyben termelt 40 000 űm3-en kívül szükséges mennyiséget 
más vágásokból kellene szállítani.

A vasút megépítését a mérnöki személyzethiány mellett csak vállalkozó útján le
hetne bitosítani. A sín és gördülő anyagot a cégnek kellene szolgáltatnia.

Ez lenne az az alap, amelyen az erdőigazgatóság a tárgyalások felvételét javasol
ni tudná, és amely mellett véleménye szerint a cég is megtalálhatja azt a tisztességes 
hasznot és előnyt, amelyet a maga számára megkívánhat. ,vo

Miután az erdőigazgatóságnak erre az érvelésére és javaslatára hónapokon ke
resztül válasz nem érkezett, az erdőigazgatóság ennek hiányát 1943. június 15-én kelt 
levélben ismét szóvá tette, és tájékoztatást kért az üggyel kapcsolatban. Az FM erdé
szeti főosztálya június 25-én kelt levélben közölte, hogy Klotild Rt.-vel a Jalinka- 
völgyi vasútépítésre vonatkozólag a tárgyalások megszakadtak.86

Ezt követően az erdőigazgatóság 1943. augusztus 30-án jelentette az erdészeti 
főosztálynak, hogy véleménye szerint most már, elsősorban az 1941-ben kitűzött 
nyomvonal alapján, a vasútépítés teljes tervdokumentációját kellene elkészíteni,
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hogy állást lehessen foglalni az építési munkálatok esetleges vállalatba adása iránt. 
Mérnöki személyzethiány miatt azonban az erdőigazgatóság javaslata az, hogy a ter
vezési munkát is vállalatba adják. Felhatalmazást és eligazítást kért, hogy e tekintet
ben vállalkozókkal egyáltalán tárgyalhasson, és milyen díjazás alapján.87

Ezzel sajnos a Jalinka-völgyi erdei vasútépítés tanulságos történetét befejezettnek 
kell tekinteni, mert az erdőigazgatóság 1943. augusztus 30-i levelét követően az ügy 
folytatására vonatkozólag semmi irat nem volt fellelhető. Az erdőigazgatóság lelki- 
ismeretes, nagy munkát fektetett a vasútépítés előkészítésébe. Sajnos mégsem lehet 
tudni, hogy a vasút tervezési munkáit vállalatba adták-e, s az építkezés egyáltalán 
elkezdődött-e, vagy az egész munka kárbaveszett. Miután 1943 október végén még 
arról sem történt döntés, hogy a 35 km hosszúra tervezett vasút tervdokumentációjá
nak elkészítését vállalatba adják-e, vagy sem, nem lehet valószínű, hogy a vasút -  az 
akkori nehéz körülmények közepette -  1944-ben megépült volna. Ezt azért sem le
het valószínűnek tekinteni, mert az erdőigazgatóság ezt a munkát 1943/44. évi költ
ségvetésében tárgyalt beruházások között már nem is szerepeltette.

1943 júliusában sürgős szükségesség formájában a Fekete-Tisza-völgyi erdei vas
út építése is felvetődött. 1943. június 7-8-án óriási szévihar következtében a Fekete- 
Tisza völgyében mintegy 100 000 m3-es széldöntés következett be. Ezenkívül -  már 
az előző években is észlelt, összesen 4410 hektár kiterjedésű szúkárosítás következ
tében is, mintegy 1 800 000 m3 fatömeget kellett volna mielőbb kitermelni. Ekkor a 
széldöntött és szúkárosított fatömeg együttes kitermelését 10 évre ütemezték, így 
évenként 180 -  200 000 m3 fatömeget kellett volna kitermelni és elszállítani. Ekkora 
fatömeget vízi úton azonban még a legkedvezőbb körülményeket feltételezve sem le
hetett volna leszállítani. A feladat sürgős megoldása mindenképpen erdei vasút épí
tését tette szükségessé.88

A vasútépítés a szúkárosítással összefüggésben már a rahói erdőigazgatóság 
ismertetőjében is felmerült. Ennek realizálása érdekében azonban 3 éven át nem tör
tént intézkedés. A problémák és feladatok halmozódása miatt aztán az erdészeti 
főosztály utasítására a vasút nyomjelzési munkálatai 1943 július elején 
megkezdődtek. Intézkedés történt az irányban is, hogy a Kőrösmező állomásról kiin
duló vasút kiviteli terveinek elkészítésébe a MÁV osztálymérnöksége is kapcsolód
jék be, sőt a várhatóan kisajátításra kerülő területekkel kapcsolatban is kezdjék meg 
a tárgyalásokat.

Sajnos, ezzel a Fekete-Tisza-völgyi erdei vasút története is befejeződött. Az épí
tés költségszükséglete ugyanis már az erdőigazgatóság 1943/44. évi költségveté
sében sem szerepelt. Lehet, hogy a nagytömegű faanyag kitermelése olyan nagy mér
tékű munkaerő-koncentrációt tett volna szükségessé, hogy azt nem lehetett megolda
ni, s emiatt a vasút építése sem valósulhatott meg.

1943 októberében az erdőigazgatóság még Visóvölgy és Petrovabisztra között 
MÁV iparvágány és rakodó építését is kezdeményezte, a rónaszéki erdőhivatal 
Rumkuli védkerületében 490 hektár bükk, luc- és jegenyefenyő összetételű, vágás
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érett állományból kitermelendő 6000 m3, és a készleten levő 2000 m3, összesen 8000 
m3 faanyag kiszállítása érdekében. Az erdőigazgatóság összehasonlító gazdasági szá
mítása szerint ennek a faanyagnak a 4,5 km-re levő Visóvölgy vasútállomásra lófo
gatú fuvarral való szállítása m3-enként 8,50 P-be, összesen 68 000 P-be került volna. 
Ezzel szemben a rakodó iparvágány építési költsége -  a MÁV-tól bérbe veendő fel- 
építményi anyag értékével együtt -  52 000 P-ből megoldható lenne. A vasútépítés 
költsége tehát már az első évben megtérülne, azonkívül a kincstár számára 16 000 P 
megtakarítás is jelentkeznék. A költségmegtakarításnál sokkal fontosabb előnye 
azonban a vasútépítésnek a szállítás gyorsasága és annak akadálymentes lebonyolí
tása, mert a katonai behívások miatt a fuvaroshiány következtében a faanyag leszál
lítása súlyos nehézségbe ütköznék.

A rakodóvágány megépítése a Ménesül alatti bükk véderdőben esedékes fahasz
nálatot is lehetővé tenné, mert ott a kitermelés gazdaságosan csak az iparvágány se
gítségével lenne megoldható, mivel a tűzifa lófogatú fuvarral való kiszállítás költsé
gét semmiképpen nem bírná el. Az ott kitermelendő, mintegy 3000 m3 fatömeg a 
jövőben jelentősen emelkedni is fog, mivel a tervezett visóvölgyi gát építése miatt a 
Rumkuli védkerület nagy részén az állományt ki kell termelni. Ez is a vasút megépí
tését támasztja alá.89

Az FM a vasútépítés költségvetését, 31 019 P összeggel, 1943. december 14-én 
jóváhagyta, tervdokumentációját egyidejűleg megküldte a KKM-hez, s a KKM a 
közigazgatási bejárást 1944. január 29-ére kitűzte. Az építés megtörténtéről, annak 
befejezéséről, üzembehelyezéséről és leszámolásáról ugyan információ nem áll ren
delkezésre, de joggal feltételezhető, hogy az 1944.január 29-ére kitűzött közigazga
tási bejárás és az építési engedély megadása után a mintegy 4,5 km hosszú vasút épí
tése 1944 szeptemberéig megvalósult.

Összegezve: Arahói, illetve máramarosszigeti erdőigazgatóság kerületében többirá
nyú kezdeményezés és nagy erőfeszítés történt az erdeivasút-hálózat fejlesztése érde
kében. A rendkívül nehéz körülmények, és főként a háborús helyzet következtében eze
ket csak kis részben tudta megvalósítani. A Fehér-Tisza-völgyi és a Visóvölgy- 
Petrovabisztrai vasút megépítésének eredményeként erdeivasút-hálózatának vonalhos
sza -  a visszacsatoláskor átvett 161,4 km-hez képest -  csak 26,5 km-rel nőtt. Ennek kö
vetkeztében az erdőigazgatóság faanyagszállítási feladatainak megoldásában az erdei 
vasutak szerepe alig nőtt, a vízi szállításnak még 1944-ben is döntő szerepe volt.

A három kárpátaljai erdőigazgatóság erdei vasútvonal hálózata az 1940. évi álla
pothoz képest összességében 69,78 km-rel nőtt. A visszacsatoláskor átvett, 52 év alatt 
kiépült erdeivasút-hálózat teljes hossza 453,9 km volt. A visszacsatolást megelőző 
időszakban tehát évi átlagban 8,73 km, a visszacsatolás után rendelkezésre állott 
négy és fél év alatt viszont -  végig háborús körülmények között(!) -  évi átlagban 
15,51 km, vagyis 77,7 %-kal több erdei vasút épült, mint az előző 52 év alatt. Ez két
ségtelenül nagyszerű eredménynek és teljesítménynek számít!

Az erdei vasútak felszereltségére, egyedi forgalmi teljesítményére vonatkozólag
-  a Taracvölgyi Erdei Vasút kivételével -  sajnos adatok nem állnak rendelkezésre.
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Ezért ezekkel részletesen nem tudunk foglalkozni. Hézagpótlóként még négy érde
kes vasúti balesetről számolunk be:

A malomréti vasútüzem 1944. január 25-én délelőtt azt az utasítást kapta az 
erdőigazgatóság központjától, hogy két nap alatt, január 27-én egy 50 vagonból álló 
MÁV szerelvényt tűzifával terheljen meg és indítson útnak. Ezt megelőzően, január 
26-án még 10 vagon tűzifát is útba kellett indítaniuk. Sürgős intézkedésre volt szük
ség. 26-án reggel Malomréten egy 18 kocsiból álló szerelvényt állítottak össze. Az
zal felmentek Patakófaluig, ott a hosszú szerelvényt kettéválasztották, és a két sze
relvényt két mozdony vitte fel Patakújfaluig. Ott a 7. sz. mozdony vezetője azt az uta
sítást kapta, hogy ott rakassa meg 9 kocsiját, azokkal menjen le Patakófalura, ott vár
ja meg, amíg a 3. sz. géppel az üres szerelvény felérkezik Malomrétről. A 3.sz. moz
dony vezetője pedig -  szintén Patakújfalun -  azt az utasítást kapta, hogy menjen le 
Patakófalura, vegye fel az ott megrakott 9 kocsit. Azokat vigye le Malomrétre, ott 
gyorsan ürítsék ki azokat, és az üres szerelvénnyel menjen vissza Patakófalura. Ott a 
kocsikat ismét rakják meg, várja meg a Patakújfaluból jövő másik, rakott szerel
vényt, és együtt induljanak vissza Malomrétre. Mivel az utasítás szerint semmitől 
nem kellett tartania, mert a 7.sz. mozdony vezetőjének őt Patakófalun kellett meg
várnia, Malomrétről nyugodtan visszaindult Patakófaluba. A határhegyi kanyarban 
azonban hirtelen maga előtt látta a másik szerelvényt. Annak a kanyar előtti 
figyelmeztető jelzését nem, csak a „Húzd meg a féket!” jelzést hallotta, de akkor már 
nem tudott megállni, az összeütközés elkerülhetetlen volt. A két szerelvény a vasút 
18. és 19. szelvénye közötti, határhegyi kanyarban 1944. január 26-án 18 óra 10 perc
kor összeütközött. A gépek kisebb sérülést szenvedtek, emberéletben nem esett kár, 
csak a 7.sz.mozdony fűtője szenvedett zúzódást a mellén.90

A következő eset a Turjavölgyi Állami Erdei Vasúton történt: 1944. május 20-án 
délután 17 óra 15 perckor Matyóka Antal 38 éves gépész, aki a vasútüzem motoros 
pályakocsiját javította meg, a pályakocsi kipróbálása végett a perecsenyi állomás for
galmi rendezőjétől engedélyt kért, hogy a nyílt pályára kimehessen. Az engedélyt 
megkapta, s a pályakocsival a perecsenyi blokkháztól egy másik gépész és saját fia 
kíséretében, Turjaremetén és Turjapaszikán át Poroskőre ment. Onnan telefonon je
lentette Perecsenybe, hogy ott marad, amíg a motor le nem hűl. Poroskőn 
Matyókának egy ottani ismerőse bort vitt nekik, amit ők ketten meg is ittak. A bor el
fogyasztása után kb. egy órával engedélyt kért Perecsenytől, hogy visszaindulhasson 
Poroskőről. Visszafelé Turjaremetén kb. 20 percig időztek, aztán engedélyt kért és 
kapott, hogy indulhat Perecsenybe. A perecsenyi forgalmi rendező azonban figyel
meztette, hogy vigyázzon, mert a perecsenyi vasútállomás és Turjaremete között, a 
nyílt pályán egy vonat vesztegel. Elindultak, de amikor az Ung hídján átmentek, a 
hídtól kb. 900 méterre meglátták az ott veszteglő mozdonyt. Matyókának már nem 
volt ideje, hogy lefékezzen. A kísérő gépésznek és Matyóka fiának még sikerült le
ugrani a pályakocsiról, Matyóka egyedül maradt. A pályán veszteglő mozdony 20 óra 
45 perckor érkezett a perecsenyi állomásra megrakott kocsikkal. Ott tolatott, hogy be 
tudjon fordulni a fatelepre. Tolatás közben vette észre, hogy egy motoros pályakocsi
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nagy sebességgel közeledik feléje. Az beleszaladt a mozdonyba, az pedig a pályako
csit kidobta a szántóföldre, a benne ülővel együtt. Az ismerősök eszméletlen állapot
ban találtak rá Matyókára. Sérülése életveszélyes volt. A próbaútra engedély nélkül 
utasokat vitt magával, szolgálat közben szeszes italt fogyasztott, ittas állapotban, 
késő este, világítás nélkül, a megengedettnél nagyobb sebességgel vezette a pályako
csit, a balesetet maga okozta.91

A vaséri erdei vasúton két súlyos baleset is történt. Az egyik esetben 1942. febru
ár 7-én reggel 3 tehervonat indult Felsővisóról. Rendeltetési helyükre érkezve hozzá
fogtak a kocsik felterheléséhez. A rakodás befejezése után az első tehervonat vissza
indult FelsőVisóra. Ez a 10+420 szelvénynél beleszaladt az időközben lezúdult lavi
nába, s az ütközés következtében a rönkös kocsik és a rajtuk levő szálfák összetor
lódtak. A kocsin levő fékező nem tudott leugrani a kocsiról, a havas rönkön megcsú
szott, a rönkök közé szorult és életveszélyes sérülést szenvedett. A lavina oly nagy 
tömegű volt (annak közepén 4 méter vastag hó borította a síneket), hogy a vonat nem 
tudta áttörni, bennragadt.

A másik baleset Felsövisón, a 17.-19. szelvények között 1942. november 26-án 17 
óra 45 perckor történt. A vonat a felsővisói fűrésztelepről tolatott kifelé 4 rakott és 1 
üres kocsival a MÁV állomásra, hogy ott a rakott kocsikat leadja. A fűrésztelepet el
hagyva, mivel 3 útátjáró következett, a mozdonyvezető sípolt, hogy jelezzen. Az első 
kocsin szolgálatot teljesítő fékező, amikor a harmadik átjáróhoz érkeztek, észrevet
te, hogy két katona átszalad a vonat előtt. Ezeket még a másik oldalon is látta, azt 
azonban nem vette észre, hogy a bal oldalon még hárman voltak, a jobb oldalon pe
dig már csak ketten futottak tovább. Amikor az állomáson leadták a kocsikat, akkor 
érkezett oda egy őrmester. Tőle tudták meg, hogy a harmadik katonát elütötték, s az 
a vonat alatt maradt. A vonat közelségét bizonyára nem vette figyelembe, ő is át akart 
szaladni, de a fagyos talajon elcsúszott,és a vonat elgázolta. Jobb lábán az alsó láb
szárát a vonat levágta, bal lábán pedig a térdét zúzta össze. A balesetet a sérült figyel
metlensége okozta.92

A kárpátaljai erdei vasutak és vasúti balesetek története után még az erdélyi or
szágrész erdei vasútjainak, a görgényvölgyi és a komandói erdei vasút félszabadulás 
utáni történetéről, és Székelyföld súlyos faanyagszállítási problémájának megoldásá
ról is be kell számolnunk.

A görgényvölgyi erdei vasúton az erdélyi országrész visszacsatolása után -  a le
véltári iratok tanúsága szerint -  hálózatfejlesztés már nem volt, a forgalom azonban 
annyira megnövekedett, hogy azt a vasút -  a marosvásárhelyi erdőigazgatóság jelen
tése szerint -  saját, szakképzetlen személyzetével nem tudta ellátni. Ezért az 1944. 
év elején az erdőigazgatóság a minisztérium segítségét kérte. Az erdészeti főosztály 
1944. február 28-án kisegítésként a Taracvölgyi Erdei Vasút (TEV) négy forgalmis
táját kirendelte Görgényszegre, onnan pedig két kezelőt a TEV forgalmistáinak pót
lásaként Királymezőre rendelt ki.93 A TEV forgalmisták azonban két hónap elteltével
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jelentették a minisztériumnak, hogy családjuktól több száz kilométer távolságban 
nem tudnak dolgozni, ezért visszarendelésüket kérték. Az erdészeti főosztály kéré
süknek eleget tett: Április 15-én táviratilag visszarendelték őket Királymezőre, on
nan pedig a görgényszegi két kezelőt küldték vissza Görgényszegre.94 -  Hogy ezek 
után, az utolsó félévben, az erdei vasút megnövekedett forgalmát hogy tudták ellát
ni, arról a levéltári krónika nem adott hírt.

A komandói erdei vasútról a felszabadulás utáni időszakból két eset története ma
radt fenn. Az egyik a Csík vármegye részére kiutalt tűzifának a komandói iparvas- 
úton történő leszállításával kapcsolatos furcsa történet, a másik pedig a vasútüzem 
felszámolásának hosszadalmas története. Két egymástól teljesen függetlennek tűnő, 
a valóságban azonban szorosan egybekapcsolódó esemény.

A komandói erdei vasút visszacsatolás előtti történetéből tudjuk, hogy az a 
Groedel család tulajdonában és az Erdélyi Erdőipar Rt. kezelésében volt. A kovásznai 
erdőhivatal komandói védkerületében kitermelt faanyagot kezdettől fogva, a felsza
badulás óta, a komandói erdei vasúton szállították le Kovásznára. Ennek fejében a 
marosvásárhelyi erdőigazgatóság szerződésileg megállapított szállítási díjat fizetett 
az Erdőipar Rt.-nek. 1943. október 1-jén kelt levélben az Erdőipar Rt. budapesti kép
viselete a szállítási díjat felemelte. Október 4-étől kezdve a faanyag szállításért pla
tónként 100 P-t kellett fizetni, azonkívül minden egyes plató szállítmányért 1 űm3 tű
zifát kellett önköltségi áron átadni az Rt.-nek.

Október 28-án az erdőigazgatóság -  különös hangsúllyal az Erdélyi Erdőipartól 
átvett és a kovásznai erdőhivatal kezelésébe adott erdő és vagyontárgyak kezelésére 
hivatkozva -  jelentette a minisztériumnak, hogy az Erdőipar Rt. október 18-án kelt le
vélben értesítette a kovásznai erdőhivatalt, hogy a vasúti forgalmat Komandóról 
Kovásznára október 26-án kénytelen leállítani, mert a vasúti személyzetet tovább 
nem tudja tartani. Az erdőigazgatóság e jelentésben beszámolt arról is, hogy a 
kovásznai erdőhivatal területén még 11 000 űm3 bükk és 800 űm3 fenyő tűzifa, vala
mint 500 m3 fenyő gömbfa van kitermelve, részben erdőn, tő mellett, részben köze
lítés alatt. A faanyag szállítása az iparvasúton 24 km távolságon bonyolódik le, 
melyből -  a jelentés szerint -  19,5 km vasútvonal és a sikló az Erdőipar kezelésében 
van. Ezért a vasúti forgalom leállítása esetén az erdőigazgatóság nem tud eleget ten
ni a katonaság, a hadi üzemek, és egyéb hátrálékos megrendelésekkel kapcsolatos 
szállítási kötelezettségének. Emellett a fuvarosok részéről várható munkabeszüntetés 
miatt veszélyeztetve lesz a faanyagnak az erdőből való kiközelítése is.95

E jelentés alapján az erdészeti főosztály utasította az erdőigazgatóságot, kérdezze meg 
az Erdőipar Rt.-t, mennyiért lenne hajlandó a szállítást tovább folytatni, és kíséreljen meg 
vele valamely elfogadható díjtételben megállapodni. A megállapodás -  a jelek szerint -  
létrejött, mert a vasúti forgalmat október 26-án nem állították le, a szállítás egyelőre to
vább folytatódott. November 9-től kezdve azonban az Erdőipar Rt. a kincstári szállításo
kat az erdőkincstár tulajdonában levő mozdonyokkal és gördülőanyaggal bonyolította le, 
ezenkívül magánszállításokat is végzett, pedig akkor már felszámolás alatt állt.
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Közbenső történetként ide kívánkozik Csík vármegye alispánjának 1943 novem
berében a marosvásárhelyi erdőigazgatósághoz intézett távirati megkeresése, mely
ben a kovásznai erdőhivatal felhatalmazását kérte, hogy az onnan Csík vármegye ré
szére kiutalt tűzifát a komandói erdei vasúton Kovásznára leszállítsák, mert azt csak 
onnan lehet a székely körvasúton Csíkszeredára szállítani. Kérését azzal indokolta, 
hogy a kovásznai erdőhivatal a szállítást csak az igazgatóság erre vonatkozó felha
talmazása esetén vállalta.

Az alispán megkeresésére az erdőhivatal felügyeleti tisztje, Buzetzky Ernő 
erdőtanácsos, aki akkor már ismerte az Erdőipar Rt. válságos helyzetét és a vasúti 
forgalom leállítására vonatkozó kényszerű szándékát, 1944. január 31 -én a kovásznai 
erdőhivatalnak a következő utasítást adta:96

„Csík vármegye alispánjának távirati megkeresése alapján felhatalmazom, hogy 
a Csík vármegye részére kiutalt tűzifát a komandói erdei iparvasút állami tulajdon
ba átmenő szakaszán a szabályszerűen felszámítható költségek előzetes megtérítése 
ellenében, a kincstári szállítások veszélyeztetése nélkül, mindaddig foganatosítsa, 
amíg a szóbanlevő szakaszon az erdei vasútüzem működik, vagy amíg a szállítási en
gedélyt az erdőigazgatóság vissza nem vonja.

A történet -  a kovásznai erdőhivatal elutasító magatartása miatt első olvasatra 
úgy tűnhet, hogy az a Háromszék és Csík vármegye közötti ellentétnek tulajdonítha
tó, mivel Kovászna Háromszék vármegyében van. A felügyeleti tiszt utasításából 
azonban kitűnik, hogy a probléma az Erdőipar Rt. akkor már zavaros helyzetével és 
kiszámíthatatlan magatartásával függött össze.

Ezt követően, 1944. április 20-án a marosvásárhelyi erdőigazgatóság jelentette a mi
nisztériumnak, hogy a szállítási díj felülvizsgálata és az erdőkincstár tulajdonában levő 
vonóerő és gördülőanyag felhasználásával lebonyolított szállításokkal összefüggő jogos 
kincstári követelés megbeszélése céljából -  az 1943. november 9-én kiküldött 
ingatlanértékelő, központi felszámoló bizottság útján -  az Erdőipar Rt.-vel egyeztető tár
gyalást kezdeményezett. Erre azonban nem kerülhetett sor, mert a megkeresésre a felszá
moló bizottság nem válaszolt. Az erdőigazgatóság azt is bejelentette, hogy az erdőn még 
mintegy 4000 űm3 bükk és 1800 űm3 fenyő tűzifa vár elszállításra, melynek az iparvasút 
mellé való leközelítése munkás- és fuvaroshiány miatt szünetel. A jelentés befejezéseként 
az erdőigazgató kifejtette azt a véleményét, hogy a Komandó-Kovászna iparvasuton 
történő faanyagszállítások csak akkor lennének lebonyolíthatók, ha a vasutat akár a hon
védelmi-, akár a kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium venné át.97

Feltehetően időközben kiderült, hogy a vasút tulajdonosa, a Groedel család, a zsi
dótörvény hatálya alá esik, ezért az erdészeti főosztály az erdőigazgatóság április 20- 
án kelt jelentésére a következő rájegyzést tette: „Minthogy a vasút tulajdonosa a zsi
dótörvény miatt jelenleg már nem intézheti a vasút ügyeit, és a vasútüzem további vi
telére jelenleg folynak a tárgyalások, 1944. szeptember 30-ig irattárba tehető.

A marosvásárhelyi erdőigazgatóság által korábban kezdeményezett egyeztető tár
gyalás ugyan nem valósult meg, de a Csíkszeredái erdőfelügyelőség vezetőjének
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meghívására 1944. április 20-án létrejött megbeszélésen az Erdőipar Rt. cégvezetője, 
Gallotsik Vilmos közlése alapján a kovásznai erdőfelügyelőségi kirendeltségen Szőts 
Ernő a Csíkszeredái erdőfelügyelőség, és Spanyol Béla a kovásznai 
erdőfelügyelőségi kirendeltség vezetőjének jelenlétében jegyzőkönyvben rögzítették 
az Erdőipar Rt.-nek az iparvasút forgalmának beszüntetésével kapcsolatos indokait, 
a következők szerint:

a/Az Erdélyi Erdőipar Rt., felszámolás alatt levő cég, csak 1943. november 19-ig 
vállalta a vasúti forgalom fenntartását.

b/ Az iparvasúton szállított faanyag oly kevés, hogy a szállítási díjban befolyó ösz- 
szeg a vasút fenntartását nem fedezi.

d  Az Erdőipar Rt. saját faanyaggal nem rendelkezik, így a vasút fenntartásához 
érdeke nem fűződik.

d/A vágányaljak (talpfák) mintegy 25 %-ban annyira korhadtak, hogy legalább 8000 
db lecserélése vált szükségessé, mert enélkiil az üzemi balesetek nem kerülhetők el.

e/ A felszámolás befejezése előtt álló cég a karban- és fenntartásra szükséges ösz- 
szeggel nem rendelkezik.

f7 Az Erdőipar Rt.-nek a javításhoz szükséges műhely, anyag és személyzet nem áll 
rendelkezésére.

Ezt követően az Erdőipar Rt. május 23-án kelt levélben a kelet-magyarországi 
hadműveleti terület kormánybiztosától az iparvasút tulajdonjogi helyzetének tisztá
zását kérte. A kormánybiztos május 27-i levelében a következőket közölte:

A Kovásznáról kiinduló iparvasút Térrétig kb. 5800 m hosszban Kovászna-Térrét 
helyi érdekű vasút cím alatt áll forgalomban, és ez a magyar államé. A vezetéssel az 
Erdélyi Erdőipar Rt. van még egyelőre megbízva. A kovásznai telepen levő vonal
szárnyak az Erdőiparé.

A Térréttől Komandóig a Baszka-patak hídjáig a vonal a siklóval együtt kb.13 
500 m az Erdélyi Erdőiparé volt, jelenleg azonban a KKM jóváhagyásával ifj.br. 
Apor Péter és félesége, továbbá Szotyori Nagy Imréné, Pál Andor és dr. Czakó József 
tulajdonát képezi adásvételi szerződés alapján.

A Baszka hídjától Komandón át egészen a mai román demarkációs vonalig kb. 11 
km a m. kir. erdőkincstár tulajdonát képezi.

Az ügy befejezéseként a honvédelmi miniszter 54.034/eln. 18.-1944. számú, 1944. 
augusztus 22-én kelt rendeletével értesítette

I. a Kovászna-Térrét-i HÉV Vasút Rt.-t, hogy a Háromszék vármegyében levő, tu
lajdonát képező Kovászna-Térrét-i helyi érdekű keskeny vágányú 5800 vágány fm 
hosszúságú vasúti vonalrészt,

II. ifi. báró Apor Pétert és birtokostársait, hogy a Háromszék vármegyei Térrét- 
Baszka patak közötti keskeny vágányú helyi érdekű vasútnak a tulajdonukban levő 
részét, melynek hossza 12 800 vágány fm,

III. az Erdélyi Erdőipar Rt. felszámolás alatt álló, kovásznai bejegyzett céget, 
hogy a Háromszék vármegyei Kovászna-Komandó keskeny nyomtávú helyi érdekű 
vasútnak a Baszka patak hídjától Komandó község vasútállomásáig terjedő kb. 300 
vágány fm hosszúságú, tulajdonát képező szakaszát a honvédelemről szóló 1939:11 
te. 101.§-ának (1) és (2) bekezdése alapján, ugyanezen törvény 124.§-ában biztosí
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tott jogánál fogva honvédelmi célból ideiglenes használatra honvédelmi dologi szol
gáltatás gyanánt személyzetével, valamint berendezési tárgyaival, felszerelésével és 
gördülőanyagával együtt igénybe veszi.™

A HM tehát a vasutat 1944. augusztus 22-én teljes egészében igénybe vette. Az 
erdei vasúton a honvédségi, és a faanyagszállítás is, a honvédség irányításával még 
néhány hétig, a terület kiürítéséig folytatódott, de ezzel a komandói erdei vasút 1938- 
1944-ig terjedő időszakának története véget ért.

Székelyföld súlyos faanyagszállítási problémáját illetően emlékezetes, hogy a má
sodik bécsi döntés szerencsétlen határkijelölése következtében Székelyföldnek Er
dély nyugati részével és az anyaországgal megszakadt minden közlekedési kapcsola
ta és szállítási lehetősége. Ez akkor nemcsak a faanyagszállítás terén, hanem minden 
vonatkozásban súlyos problémát okozott. Székelyföldet mindenképpen, minél előbb 
be kellett kapcsolni az ország vérkeringésébe.

Erre akkor legegyszerűbb és leggyorsabb megoldásként kínálkozott a Beszterce- 
Bethlen-Dés-i fővonalhoz csatlakozó Marosludas-Bethlen-i mellékvonal Szászlekence-i ál
lomásának keskeny nyomközű vasúttal a Parajd-Marosvásárhely-Mezőbánd-i, ugyancsak 
keskeny nyomtávai vasútvonal, Kolozsnauvida-i végállomásával történő összekötése. Az 
így létrejött kisvasút csatlako
zott a székely körvasút maros
vásárhelyi állomásához, így a 
Szászlekence-Kolozsnagyida-i 
16,2 km hosszú, 760 mm nyom- 
közű vasútvonal megépítése ré
vén megvalósulhatott Székely
földnek az anyaországgal való 
vasúti összeköttetése. A vasút 
építését a honvédség 1940. ok
tóber 1 -jén kezdte meg. A vona
lon három nagyobb hidat is kel
lett építeni, de a munkát decem
ber 13-án be is fejezték, és de
cember 15-én átadták a forga
lomnak. Megindult a székely 
átrakóforgalom.99

Ez idő tájt, 1941. január 
elején már az erdőgazda
ságban is országos problémát 
okozott az az ellentmondás, 
amely a fenyő bányafában, 
papírfában, fenyő fűrészáru

98 MÓL K.-184-1944-A/4-242 180. (A komandói teljes iratcsomó).
99 Magyar Vasúttörténet 1915-1944. V. kötet, 138-139. oldal. Főszerkesztő: Dr. Kovács László. Mesterprint Kft., 

1997. Bp.

Szászlekence és Kolozsnagyida összekötése Székelyföldet 
elsőként kapcsolta be a vasúti forgalomba. 
Forrás: Magyar Vasúttörténet V. kötet.
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bán jelentkező országos hiány mellett a Székelyföldön kitermelt, s ott tárolt nagy men
nyiségű, de az országba át nem szállítható fenyőanyag között fennállt. Akkor ennek 
feloldására is egyetlen lehetőségként kí-nálkozott a Székelyföldön kitermelt faanyag
nak a székely körvasúton Marosvásárhelyre való leszállítása, és onnan a székely átra
kóforgalom keretében a Szászleken-ce-Kolozsnagyida-i kisvasúinak afanyag szállítá
sára való igénybe vétele.A keskeny nyomtávú vasút teljesítőképessége az akkori ada
tok szerint havi 12 000 tonna faanyag szállítását tette lehetővé. Ez a Székelyföldön tá
rolt mennyiség teljes átszállítását ugyan nem, de minőség-romlásának jelentős csök
kentését tette lehetővé. A sürgős szükségben gyors, de végleges megoldást nem 
jelentett.100

Nyilvánvaló volt, hogy a Szászlekence-Kolozsnagyida-i vasútvonal megépítése -  
az átrakás, a keskeny nyomtáv és az alacsony teljesítőképesség miatt -  csak átmene
ti, részleges megoldásnak volt tekinthető. Székelyföld elszigeteltségének megszünte
tése és a székelyföldi faanyag hasznosítása érdekében is, mindenképpen szükséges
sé vált a Szamos völgyében haladó Kolozsvár-Dés-Beszterce és a Maros völgyében 
haladó Marosvásárhely-Csíkszereda-Sepsiszentgyörgy fővonalak Szeretfalva és 
Déda állomásai közötti összekötő fővonal mielőbbi megépítése.

Erre vonatkozólag a kormány már 1940 szeptemberében döntést hozott. A tervek 
készítésénél azonban nagy nehézséget okozott, hogy a területről nem voltak 
megfelelő térképek. A munka gyorsítása érdekében a felvételek -  a hazai térképezés

történetében először -  légi 
úton készültek el. Az építést 
megnehezítette, hogy a vas
útvonal egy részét hegyes- 
völgyes területen, más részét 
csúszós mezőségi agyagtala
jon kellett építeni. Emiatt he
lyenként 20 m-nél magasabb 
töltéseket, bevágásokat, na
gyon sok műtárgyat, hidat, 
alagutat, a vízelvezetés érde
kében pedig nagykiterjedésű 
szivárgóhálózatot, burkolt 
árkokat kellett építeni. A 
munkát megnehezítette, 
hogy a vasútépítés területén 
nem volt úthálózat, ezért az 
anyagszállítás lehetővé téte
le érdekében a vasútépítést 
útépítéssel kellett kezdeni.

Az úthálózat építése 1940 
őszén kezdődött. A vasútépí

100 MÓL K -184-1941 -3-40 508.
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tést 1941 áprilisában kezdték meg. 2,9 millió m3 földet kellett kiemelni és elszállítani, két 
(496 és 930 m hoszszú) alagutat, 240 db különféle műtárgyat, többek között 4 db 50-70 
m-es völgyhidat, 10 db 12-35 m nyílású acélhidat, 20 db 1-10 m nyílású boltozott hidat 
kellett építeni. A munkán 70 mérnök, 27 ezer állandó munkás, köztük 3600 szakmun
kás, 8500 kubikus dolgozott. 1942 novemberében, két év alatt, a munka befejeződött, 
meg lehetett nyitni a forgalmat. A Szeretfalvától Dédáig terjedő vasútvonal hossza 48 
km, a legkisebb ívsugár 350 m, a legnagyobb emelkedő 12 %o volt. A vasutat 1942. de
cember 5-én ünnepélyes keretek között nyitották meg. Ezzel megszűnt Székelyföld el
szigeteltsége, elhárultak az akadályok a székelyföldi erdők faanyagának hasznosítása út- 
jából is, és befejeződött az erdei termékek vasúti szállításának 1938-1944. évi időszaki 
története.101

A vízi szállítás akkori történetéről még 
röviden. Két módja volt: az úsztatás és a tu
tajozás. Úsztatni csak rövid fenyő választé
kokat lehetett. A tűzifa és papírfadarabokat 
általában beledobálták a bővizű patakba vagy 
folyóba és lejjebb, vasúti rakodó közelében 
levő helyen, terelőcsatornával vagy gerebbel 
kifogták a vízből.

Tutajozással hosszú választékokat, 
felteherként tűzifát és papírfát is szállítottak. A 
20-25 méter hosszú szálfákat vékonyabb vé
gükkel egymás mellé rakva, 3-3,5 méter széles 
táblát képeztek, és vékonyabb végükön szoro
san összekötötték. A szálfák vastagabb végén 
lyukat fúrtak, azokba a hosszú 
mogyoróvesszőből készült gúzst belehelyez
ték, és ott erős ékkel, a szálfákat laza állásban A raho1 gcieb- Foto' Halasz 
rögzítették. Egy-egy tutajba általá
ban 30 m3 fát kötöttek be. A kész tu
tajt vízre eresztve, elől-hátul 5-6 
méter hoszszú rúddal 3-3 tutaj os 
kormányozta. így naponta, 8-12 óra 
alatt 90-115 km-t tudtak megtenni.

Vízen csak annyi fát lehet szál
lítani, úsztatni vagy tutajozni, 
amennyi víz rendelkezésre áll. A 
vízmennyiség, a csapadék eloszlá
sa következtében a leszállítandó 
famennyiség 2/3-át a tavaszi, 1/3- 
át a nyári és őszi hónapokban le- Rahói kipartoló (rakodó) csatorna. Fotó: Halász

Id. a 99. jegyzetet. 139-144. oldal.
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hetett szállítani. A megfelelő víz- 
mennyiséget úsztatáshoz kisebb 
vízfogókkal, tutajozáshoz nagy, 
60-70 méter hosszú, általában 
kőszekrényes duzzasztógátakkal 
kellett biztosítani.

Kárpátaljára vonatkozó több
évtizedes adatsorok elemzése 
alapján Palotay István megállapí
totta, hogy 900-1400 mm évi csa
padék tekinthető olyan határérték
nek, amelynél a tutajozás és az 
úsztatás zavartalanul lehetséges. A 
túl sok és a túl kevés víz egyaránt 
hátrányos a vízi szállításra, mind
egyik csökkenti a tutajozás és az 

úsztatás teljesítőképességét. A túl sok víz, egy-egy felhőszakadás, a nagy esésű he
gyi patakokat, folyókat úgy megduzzasztja, hogy műtárgyakat, hidakat képes elpusz
títani, s lehetetlenné válik a vízi szállítás. Ha a nagy víz állandósul, megakasztja a tu
tajozást, mert nem lehet tutajt indítani. Az áradás tutajtorlódást okozhat, a tutajok 
megrongálódnak, a berendezések elpusztulnak, és hallatlan kár keletkezik. A nagy 
víz megakasztja az úsztatást is, mert a kisebb terhelésre méretezett gercbekct nem le
het kitenni az átszakadás veszélyének.

Ha túl kevés a víz, akkor a gátak 2-3-szor annyi idő alatt telnek meg, mint köze
pes vízállásnál, ezért ha rendes körülmények között 2-3 naponként lehet tutajt indí
tani, kevés víz esetén csak hetenként, esetleg csak 10 naponként. A tutajozáshoz gát
vízre, és a patakban, folyóban 
megfelelő mennyiségű alapvízre 
van szükség. Hiába bőséges a gát
víz, ha az alapvíz kevés. Ilyenkor 
ugyanis már a tutaj indításakor 
problémák jelentkeznek, a meder 
kavics- és kőágya a már mozgó tu
taj alját súrolja, köszörüli, egyúttal 
fékezi is. Ennek következtében a 
tutajok egymást feltartóztatják, és 
össze is torlódhatnak.

A tapasztalat szerint a csapa
dékeloszlás háromévenként pozi
tív, vagy negatív szélsőséget mu
tat, túl sok, vagy túl kevés VÍZ vár- Tutajosok Rahonal a Tiszán.
ható. Ebből következőleg minden Foto‘ Kassay
harmadik évben számolni kell a vízi szállítás teljesítőképességének csökkenésével,
amely a termelés csökkentését is szükségessé teszi, mert a kitermelt faanyagot nem

Hovcrlai duzzasztógát 1942 júliusában. 
Fotó: Halász
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lehet leszállítani. Önmagában ez a tény in
dokolta már évtizedekkel korábban a vízi 
szállításnak mind inkább erdei vasutakkal 
való helyettesítését.102

Az 1940-1944. közötti időszakban Kár
pátalján tutajozás a bustyaházai erdő
igazgatóságnál már csak a Talaboron, a 
rahói erdőigazgatóság kerületében a Feke
te- és a Fehér-Tiszán, kisebb mennyiségben 
a Vaséren is volt. A Talabor völgyében ki
termelt fenyő szálfák tutajba kötve 
Bustyaházára, a Vasér völgyében kitermel
tek ugyanúgy, Felsővisóra, a Fekete- és a 
Fehér- Tisza völgyében kitermeltek pedig 
Nagybocskóra kerültek, ott a tutajokat át
kötötték és továbbtutaj ózták le egészen 
Szegedig. A Fekete- és a Fehér-Tisza völ
gyében kitermelt tűzifa és papírfa kizárólag 
úsztatva a rahói faraktárgondnokság telepé
re, egy része a nagybocskói fatelepre ke
rült. Ott a gerebnél kifogták, a tűzifát egy 
ideig szikkasztották, a papírfát fehérre kér- 
gezték, majd a tűzifával együtt MÁV vago-

A Talaboron a szlobodai, rosztokai, fujoveci és az ozerai, a Fekete-Tiszán az 
apsineci, az 1944-ben épült dozsinai, valamint a kozmjescseki és a lazescsinai, a Fe
hér-Tiszán a hoverlai, a Vaséren pedig az 1889-ben épült makerlói vízgyűjtőgát szol
gáltatta a tutajozáshoz és úsztatáshoz szükséges gátvizet. Az 1942-43-ban tervezett 
feketetiszai és fehértiszai erdeivasút-építések ezeknek a meglehetősen költséges kar
bantartást igénylő gátaknak a kiváltását célozták. A háborús helyzet miatt azonban 
ezek sajnos nem valósulhattak meg. Érdekességként ezzel ellentétes tendencia érvé
nyesült a Fekete-Tisza völgyében: ott ugyanis 1918-ban Kőrösmezőtől a Dozsina- 
patak völgyében 28 km hosszú erdei vasút építését tevezték, az akkor nem valósult 
meg, de 1944-ben helyette megépült a dozsinai gát, amelynek gátvízét csak egyszer 
tudták tutajozásra használni.103

Értékesítés, forgalmazás
Az erdőgazdálkodásnak ebben, a fatermelést, erdőművelést és szállítást követő 

negyedik fázisában -  a háborús gazdálkodás velejárójaként -  mindinkább korlátozó 
tendencia érvényesült.

Palotay István: Tutajozási és úsztatási tanulságok. Erdészeti Lapok. 1943. 370-373. oldal.
Pankotai Gábor: Erdészek Máramaroson, 52. 60., 89. oldal., Kiadó: Zalai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság, 
Nagykanizsa, 1992.

Rahói faraktár: A csatornából kiszedett papírfát 
kergezik.

Fotó: Halász

nokban az ország belsejébe szállították.
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Ez a folyamat -  a visszacsatolt országrészek vonatkozásában is -  már 1938-ban, 
a 7150/1938.M.E.sz.rendelettel kezdődött, amellyel az 1938/39. évi termelési idény
ben és azt követő években minden fakészletre (szerfára, tűzifára, faszénre és cserké
regre) vonatkozólag -  ha a készlet mennyisége szerfánál az 5 m3-t, tűzifa esetében a 
10 űm3-t, faszén és cserkéreg esetében az 50 q-t elérte vagy meghaladta -  a FM er
dészeti főosztályához történő, a készletváltozásra is kiterjedő havonkénti bejelentési 
kötelezettséget írtak elő.

Ez a rendelet csak az ellenőrzés lehetőségét biztosította, de beavatkozásra még 
nem adott lehetőséget. Még az 1940. január 18-án hatályba lépett 100/1940.M.E.sz. 
rendelet is lényegében csak a havonkénti készletbejelentési kötelezettséget enyhítette 
negyedévire. Ezeket azonban 1940-ben további öt rendelet követte, melyek végül a fa 
anyagforgalom nagy részének teljesen behatárolt központi irányításához vezettek.

1940 közepén az FM a téli tűzifaellátás biztonsága érdekében előterjesztést nyúj
tott be a minisztertanácshoz. Ebben bejelentette, hogy a Felvidék egy részének és 
Kárpátaljának visszacsatolása révén a 1,5 millió kat.holddal megnagyobbodott or
szág tűzifaszükséglete nem túl szigorú tél esetén 250 000 normál kocsirakományra 
tehető, ami a hazai erdőgazdaságokban -  rendes gazdasági viszonyok és az erdők 
megfelelő feltárása esetén -  ki is termelhető. Ezt követően a szükséges intézkedés in
dokolása céljából részletesen taglalta az előző két fűtési idényben a tűzifaellátás te
rén kialakult és a következő idényben várható helyzetet. Eszerint:

-  Az 1938/39. évi idényben kereken 250 000 kocsirakomány tűzifát termeltek 
ki, ezenkívül az előző idényben visszamaradt, valamint a külföldről behozott 
tűzifából mintegy 15 000 kocsirakomány is rendelkezésre állott. Hogy a 265 
ezer kocsirakomány tűzifa mellett az elmúlt fűtési idényben mégis nehéz hely
zet következett be, az a tűzifaárnak csak 1939. december 1-jén történt megál
lapítása miatt keletkezett bizonytalanságon kívül egyrészt annak tulajdonítha
tó, hogy a decemberben bekövetkezett nagymérvű szénhiány miatt a tűzifa fel- 
használása erősen fokozódott, másrészt a vasúti szállítási nehézségek a rendel
kezésre álló készletek idejében való leszállítását is lehetetlenné tették.

-  Az 1939/40. évi idényben a rendkívüli időjárás okozta termelési nehézségek 
dacára ugyancsak mintegy 250 000 kocsirakomány tűzifát termeltek ki. Mi
vel azonban a külföldi tűzifa behozatala nehézségbe ütközött, s az elmúlt 
fűtési idény végén a friss termelésű tűzifa egy részét is felhasználták, a 
következő 1940/41. évi fűtési idényben tűzifahiánnyal kellett számolni. A 
bajokat teljesen megszüntetni már nem lehetett, de az ellátás biztonsága és 
a meglévő készletek megfelelő elosztása érdekében a földmívelésügyi mi
niszter az 1940. július 31-én aláírt előterjesztésben a tűzifa zár alá helyezé
sét javasolta.104

Ennek alapján az 1940. augusztus 10-én hatályba lépett 5780/1940.M.E.sz.rendelettel 
a bejelentési kötelezettség alá vont faanyagok közül a tűzifakészleteket hatósági zár alá 
vették. Ezzel már -  egyelőre csak tűzifában -  a forgalom jelentős korlátozása valósult 
meg. A zár alá helyezett tűzifakészletből ugyanis

MÓL K -l84-1940-4-79 952. és 180 664.

176



-  a fatermelő saját házi szükségletét és alkalmazottainak természetbeni javadal
mazását, valamint

-  a helyi és környékbeli fogyasztók szükségletét szabadon fedezhette,
-  az ezeken felül rendelkezésre álló készlettel azonban már nem rendelkezett, az 

a földmívelésügyi miniszter engedélye, vagy rendelkezése alapján a közellátás 
biztosítására szolgált.

A házi szükségletek fedezésére és az alkalmazottak javadalmazására felhasznál
ható tűzifa mennyiségét az előző 5 év alatt évente átlagosan felhasznált, az FM-nek 
előzetesen bejelentett és nyilvántartásba vett mennyiségben rögzítették. Helyi és kör
nyékbeli fogyasztás céljára az előző 5 év alatt évente kiszolgáltatott, az FM által szin
tén nyilvántartásba vett mennyiségnek csak 50 %-át engedték kiszolgáltatni, ezt a 
szükségletet is elsősorban alárendelt tűzifaválasztékkal kellett kielégíteni.

A saját szükségleten, az alkalmazottak javadalmazásán és a helyi szükséglet így 
meghatározott kielégítésén felül rendelkezésre álló tartalékkészletnek 60 %-át a 
földmívelésügyi miniszter tételes engedélye és szállítási igazolványa alapján forga
lomba lehetett hozni, 40 %-át pedig a miniszter által kiadott rendelkezésben megje
lölt törvényhatóság (község,város) lakosságának ellátására, a törvényhatóság által 
megjelölt kereskedőnek kellett eladni.

A tartalékkészlet 60 %-ának forgalomba hozatalára -  a forgalomba hozandó tétel 
mennyiségének és címzettjének megjelölésével -  a földmívelésügyi miniszter enge
délyét kellett kérni, és 1940. szeptember 1-je, majd szeptember 15-e után tűzifát csak 
a FM által kiadott szállítási engedéllyel lehetett forgalomba hozni. (Elképesztő bü
rokráciával terhelt szabadság!)

Aki a zár alá helyezett tűzifakészletét, vagy annak egy részét a zár alá vételt 
megelőzően eladta, de még nem szállította le, az az erre vonatkozó kötlevél bemuta
tása esetén augusztus 31-ig, majd a 181.900/1940.F.M.sz. rendelettel meghosszabbí
tott, szeptember 15-i határidőig az FM külön engedélye nélkül tehetett eleget szállí
tási kötelezettségének.

A tűzifa forgalmazásában résztvevő kereskedőket a kereskedelem és közlekedés- 
ügyi miniszter jelölte ki. Kijelölését azonban -  főleg kincstári tűzifa forgalmazására
-  csak bejegyzett cég kérhette. A kérelemhez azonban az alábbi dokumentumokat 
kellett csatolni:

-  Iparigazolvényt, hiteles cégkivonatot és címpéldányt.
-  A helyhatóság (kerületi elöljáróság) igazolását arról, hogy a cégnek az adott 

helységben a közvetlen fogyasztók számára árusító tűzifatelepe van.
-  Saját nyilatkozatot arról, hogy a kincstári tűzifa megvásárlásának engedélye

zése esetén a tűzifaszállítmányt milyen címre és mely vasútállomásra kéri.
-  Végül csatolni kellett azokat a dokumentumokat, amelyek igazolták, hogy a kérel

mező az 1939:1V.tc. és annak végrehajtására kiadott rendelet szerint nem zsidó.105
Számomra ez volt a második eset, amikor a zsidótörvénnyel találkoztam. Az első 

esetben, amikor a Kárpátaljára való kinevezéssel kapcsolatban nagyszülőkig bezáró
lag be kellett mutatnunk az összes anyakönyvi kivonatunkat, akkor ez még semilyen
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hatással nem volt rám, mert tudtam, hogy ez ügyben nem vagyok érintett. A tűzifa
kereskedők kijelölése kapcsán azonban már éreztem, hogy itt emberi sorsokról, sú
lyos megkülönböztető korlátozásról, kizárásról van szó.

Visszatérve a tűzifa forgalmazásához, a zár alá helyezést követően az ellátás terén 
még 1943-ban is jelentkeztek problémák. Ezért az 1941. április 26-án hatályba lépett 
2000/1940.M.E.sz. rendelet többek között lehetővé tette, hogy abban az esetben, ha 
a tűzifának a termelés helyéről való kiszállításához szükséges fogatok nem állnak 
rendelkezésre, akkor honvédségi szolgáltatást lehet igénybe venni. Ugyanakkor ez a 
rendelet előírta,hogy a fatermelők készletjelentéseit az erdőigazgatóságok és 
erdőfelügyelőségek rendszeresen ellenőrizzék, és a mulasztók ellen erdőrendészeti át
hágás címén eljárást kezdeményezzenek.

A visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen tapasztalt problémák enyhítése ér
dekében a 187.700/1940.F.M.sz. rendelettel a bejelentési kötelezettséget erre az or
szágrészre vonatkozólag az 1940/41. évi termelési idénnyel kezdődően, és azt követő 
termelési idényekre írták elő azzal, hogy a tűzifakészleteket nem az FM-hez, hanem 
a megfelelő jogkörrel felruházott kolozsvári erdőigazgatósághoz kell bejelenteni. 
Ezenkívül e rendelet a keleti és erdélyi országrészen belül lehetővé tette a rendelke
zésre álló tűzifakészletek kötöttség nélküli forgalomba hozatalát.

A 44.000/1941.FM.sz rendelettel ugyancsak a Székelyföldön tapasztalt gondok
ra, ellátási problémákra való tekintettel Háromszék, Csík, Udvarhely és Maros-Torda 
vármegyék területére vonatkozólag a tűzifa zár alá vételével kapcsolatos rendelkezé
seket hatályon kívül helyezték.

Az erdélyi részekre és Székelyföldre vonatkozó könnyítések után a 
4020/1943.M.E.sz. rendelet viszont a súlyossá vált ellátási zavarok miatt a kereske
delmi és közlekedésügyi minisztert felhatalmazta, hogy az ellátás zavartalanságának 
biztosítása érdekében bármely fuvarozási vállalat által szállított tűzifakészletet, vagy 
annak egy részét a címzett által történő átvétel előtt igénybe vegye.

A tűzifaellátással kapcsolatos problémák után a történet másik, új szakaszát jelen
tette az 1940. október 11-én megjelent 7300/1940.M.E.sz.rendelet, mellyel a bejelen
tési kötelezettség alá vont faanyagok közül -  a tűzifán kívül -  minden fenyő szerja- 
választék-készletet is hatósági zár alá vettek, és a zár alá helyezett készletek minden 
változását, felhasználását és forgalombahozatalát az iparügyi miniszternek a 

földmívelésügyi miniszterrel egyetértésben kiadott engedélyéhez kötötték.
Ezt az intézkedést elsősorban a bányafa-, és általában a fenyőgömbfa-ellátás terén 

bekövetkezett hiány tette szükségessé. A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. 1941 októberi 
közlése szerint: „A hazai szénbányászat bányfaellátása az utóbbi években mind na
gyobb nehézségbe ütközik. A legutóbbi időben pedig a bányászat faellátása a legkomo
lyabb veszélyben forog. Á fa importja szűk keretek közé szorult, miután a környező álla
mokból a behozatali nehézségek rendkívül megcsappantak. Szlovákiából csak szénex
portunk mértékében importálhatunk bányafát, az ország tüzelőellátása pedig nem enge
di meg, hogy a mainál nagyobb szénkivitel történjék, így Szlovákiából behozatal nem le
hetséges, a mai faimport pedig távolról sem fedezi a bányqfahiányt ” 106
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Már a rendelet megjelenése előtt, a készletbejelentési kötelezettség elrendelését 
követően, fűrészüzem-tulajdonosok serege árasztotta el az FM erdészeti főosztályát 
fenyő-rönk kiutalására, vagy fenyőgömbfa-kontingens megállapítására vonatkozó 
kérelmekkel. Mások a rendelet megjelenését követően a kincstári fenyőrönk szétosz
tásánál vevőként való jelentkezésüknek előjegyzésbe vételét kérték. Volt, aki bérbe 
vett egy fűrészüzemet, és ahhoz kért fenyőrönk-kiutalást. 1941-ben szintén egy fű
részüzem-tulajdonos jelentkezett azzal, hogy az előző évben a fenyőgömbfa elosztá
sakor 4000 m3-t kapott, de akkor még csak egy keretfűrésze volt, azóta kapacitását a 
második keretfűrész beépítésével növelte, ezért kontingensének 10 000 m3-re való 
növelését kérte. 1942-ben már erdélyi fűrészesek is jelentkeztek. Egy Varga Ferenc 
nevű iparos Nagyilva-Felső vasútállomás területén a MÁV-tól bérelt 50 000 m3 ka
pacitású üzeméhez kért rönkkiutalást.107

A kérelmek nagy részét az erdészeti főosztály azzal válaszolta meg, hogy a beje
lentett igényt előjegyzésbe vették. 1943-ban azonban volt olyan fakereskedő is, aki 
fűrészüzemet akart építeni, és ahhoz kért fenyőrönk kiutalást.108 Ezt és az ehhez ha
sonló kérelmeket elutasították. A honvédség részéről 1943-ban honvédelmi érdekre 
hivatkozva 2000 m3 fenyő fűrészáru szükséglet fedezése céljából 6000 m3 fenyőrönk 
kiutalását kérték. Az FM az igényt 2000 m3 fenyő fűrészáruval elégítette ki.

A fenyő szerfa választékokat zár alá helyező rendelet végrehajtásaként már a kár
pátaljai erdőigazgatóságok 1940. évi összes fenyőgömbfa (rönk, műhasáb, papírfa, 
vezetékoszlop, bányafa) készletét a földmívelésügyi és az iparügyi miniszter részvé
telével tartott miniszteri értekezleten osztották el, felhasználási célok, illetve felhasz
nálók szerint.109 Sajnos a miniszteri értekezlet jegyzőkönyvét nem őrizték meg, ezért 
csak következtetni lehet arra, hogy a felosztás előzetes felmérés, illetve az igénylők 
előjegyzésbe vétele alapján történt.

Elsőként az állami szükségleteket, a kincstári fűrészüzemek, a kincstári és honvé
delmi építkezések szükségleteit és egyéb közszükségleteket elégítettek ki, s csak az 
ezek után fennmaradt mennyiséget osztották fel az igénylő magánfűrészesek, 
fakereskedők és egyéb felhasználók (papírgyárak, bányaüzemek stb) között, azok té
teles cégmegjelelölésével.

Ez utóbbi csoportnál már a felosztási jegyzék külső megjelenési formája, a kiuta
lásban részesített csoportok megnevezése is különös hangsúlyt helyezett az 
1939:1V.te.-re, vagyis az első zsidótörvényre, mert a kárpátaljai fűrészeken, a szövet
kezeteken és az egyéb igénylőkön kívül -  hangsúlyosan -  csak „keresztény” fűrészek 
igényét elégítették ki. A kivételezettek kedvező megkülönböztetése feltehetően arra 
vezethető vissza, hogy az igénylő kárpátaljai fűrészüzem-tulajdonosokat, a szövetke
zeteket és az „egyéb igénylők” címszó alatt felsoroltakat az erdőigazgatóságok is
merték, és róluk tudták, hogy keresztények. A „nem tiszta keresztények” pedig talán 
azért részesültek kedvező elbánásban, mert azokkal a kincstári fűrészüzemek kapa
citásának kiegészítése céljából kedvező bérfűrészelési megállapodást lehetett kötni.
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Mértékegység: m3
Kincstári fenyő gömbfa 1940. évi felosztása

Felosztási cél Ungvár Bustyaháza Rahó Összes
Állami szükséglet
Kincstári fűrészek 31000 36800 43400 111200

Kincstári építkezések — 4400 8100 12500

Helyi szükséglet — 3000 7305 10305

MÁV _ _ _ _ _ _ 20000 20000

Tikos község építkezéseihez _ _ _ _ _ _ 1 100 1 100

Mátészalkai jóléti alap — 1000 — 1000

Királymezői laktanyához — 3000 _ _ _ 3000

Terebesfejérpataki laktanyához - - - — 350 350

Lazescsinai laktanyához — — 1650 1650

Csendőrlaktanyák építéséhez — 1150 1 150 2300

Erődítési munkákhoz 7260 2400 2850 12510

Aknaszlatinai sóbányáknak - - - — 150 150

Árvízkárosultaknak — — 1 1500 1 1500

Együtt 38260 51750 99555 189565

Magánfűrészek és kereskedők
Kárpátaljai fűrésztulajdonosok — - 6000 4500 10500

Kárpátaljai fűrészbérlők _ _ _ 1 1500 23000 34500

Szövetkezetek _ _ _ 3000 17500 20500

Tiszamenti keresztény fűrészek _ _ _ 7000 26000 33000

Budapesti keresztény fűrészek — 1500 4000 5500

Dunamenti keresztény fűrészek — — 3000 3000

Nem tiszta keresztény fűrészek - - - _ _ _ 1 1000 1 1000

Egyéb igények _ _ _ — 1 100 1 100

Együtt _ _ _ 29000 90100 119100

Összes felosztás 38260 80750 189655 308665

Kincstári fenyő gömbfa felosztása évenként

Megnevezés 1940 1941 1942 1943
Összes felosztás, m3
Ungvár 38260 23000 80500 28000
Bustyaháza 80750 94650 79000 77000
Rahó - Máramarossziget 189655 323470 241000 300000
Nagybánya — 80 2370 —

Marosvásárhely _ _ _ 12000 35800 61000
Összesen 308665 441120 438670 466000
Kincstári fűrészeknek, m3
Ungvár 31000 23000 79300 28000
Bustyaháza 36800 15000 46500 52000
Rahó - Máramarossziget 43400 68000 70000 125000
Nagybánya — 1250 —

Marosvásárhely — 10400 35000 61000
Összesen 111200 116400 232050 266000
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A fenyőgömbfa felosztás az 1940. évihez hasonlóan 1943-ig, sőt feltehetően
1944-ig bezárólag minden évben elkészült. 1941-től kezdve már a két erdélyi üzemi 
igazgatóság, a nagybányai és a marosvásárhelyi erdőigazgatóság készleteivel és 
szükségleteivel is számoltak.

Előző táblázataink elemzése alapján felmerül a kérdés, hogy a miniszteri értekez
leten vajon milyen gömbfakészleteket osztottak fel? Valamely időszak zárókészleté
re, vagy a tervezett fatermelés mennyisége alapján a termelési idény végére várható 
készletre támaszkodtak? Sajnos a kárpátaljai erdőigazgatóságok sem a felosztható 
fenyő gömbfa készletükről, sem a miniszteri értekezleten a készlet felosztására vo
natkozó döntés teljesítéséről nem számoltak be, vagy a beszámolókat nem őrizték 
meg. A nagybányai és a marosvásárhelyi erdőigazgatóság 1940/41. és 1941/42. évi, 
ezzel kapcsolatos beszámolói azonban szerencsére fennmaradtak, s ezek adatainak a 
központi felosztás évenkénti adatait tartalmazó, az előző oldalon levő második táb
lával történő összehasonlítása érdekes következtetésekre ad alkalmat.110

Az összehasonlítás alapján úgy tűnik, hogy a két erdélyi üzemi erdőigazgatóság a 
fenyőgömbfa (rönk) felosztása során külön elbánásban részesült. A központi elosztás 
során ugyanis mindkét erdőigazgatóságnál lényegesen kisebb felosztható mennyi
séggel számoltak, mint az erdőigazgatóságok tényleges 1940/41. évi termelése, illet
ve 1941/42. évi termelési előirányzata volt. A nagybányai erdőigazgatóság 1940/41. 
évi összes fenyő rönk termelése például -  az erdőigazgatóság helyzetjelentése szerint
-  3551 m3, 1941/42. évi termelési előirányzata 6322 m3 volt. Ezzel szemben a köz
ponti felosztás Nagybánya esetében 1941-ben csak 80 m3-rel, 1942-ben pedig 2370 
m3 felosztható mennyiséggel számolt. Még feltűnőbb a helyzet Marosvásárhely ese
tében. Ott az 1940. évi termelés 92 665 m3, az 1942. évi termelési előirányzat 65 883 
m3 volt. A központi felosztás viszont itt 1941-ben csak 12 000 m3-rel, 1942-ben pe
dig 35 800 m3-rel számolt.

Különösnek tűnik a mérleg másik, a felosztási oldal adatainak összehasonlítása is. 
A központi felosztás évenkénti adatait tartalmazó, előző tábla szerint mindkét erdő
igazgatóságnál az összes felosztás forrásaként számításba vett mennyiség 1941- 
1943-ig évről évre nagyon kis eltéréssel megegyezik e két erdőigazgatóság kincstári 
fűrészüzemei számára kiutalt mennyiséggel. Ebből következőleg ez a két 
erdőigazgatóság az idegen fűrészek és egyéb felhasználók kiszolgálására gyakorlati
lag nem, vagy csak egészen minimális kiutalást kapott. Ez az összehasonlítás is kü
lönösen szembetűnő a marosvásárhelyi erdőigazgatóságnál.

A két erdőigazgatóság tételes beszámolójából azonban kitűnik, hogy a központi 
felosztásban számításba nem vett többletforrást mindkét erdőigazgatóság az FM év
közi, a központi felosztás utáni időben kiadott egyedi rendelkezései alapján, annak 
megfelelően értékesítette. Lehet, hogy ezt a megkülönböztetést az erdélyi országrész 
sajátos helyzete, s az igények előzetes számbavételével kapcsolatos helyi problémák 
tették szükségessé és elfogadottá.

Az általános gyakorlat szerint a földmívelügyi és az iparügyi miniszter által jóvá
hagyott központi felosztás realizálásaként az FM erdészeti főosztálya minden, kiuta
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lásban részesült érdekeltet írásban, az érintett (kárpátaljai) erdőigazgatóságot rende
letben értesítette a címzett érdekelt részére kiutalt fenyő gömbfa mennyiségről. 
Egyes esetekben előfordult, hogy a címzettet második lépcsőben az Ipari Anyaghiva
tal faipari osztálya az Iparügyi Minisztérium előjegyzése alapján értesítette arról, 
hogy a részére kiutalt fenyő gömbfából milyen méretű fűrészárut termeljen és azt ki
nek számlázza és szállítsa le. Előfordult olyan eset is, hogy az Ipari Anyaghivatal fa
ipari osztálya a miniszteri értekezleten az iparügyi miniszter egyetértésével kiutalt 
gömbfát az érintett erdőigazgatóságtól másnak akarta kiutalni, mint amiben a minisz
teri értekezlet megállapodott. Ezt az FM természetesen visszautasította.

Az FM erdészeti főosztályának a kiutalásra vonatkozó rendeletei alapján az 
erdőigazgatóságok előkészítették a kiutalásra vonatkozó kötlevelet (szerződést), 
megjelölve abban a kiutalt gömbfa minőségi és méreti jellemzőit, egységárát, vala
mint az átadás helyét és várható időpontját. Az átadás feltételeként előírták a vételár 
1/6-ának az erdőigazgatóság részére történő letétbe helyezését, s az ezt igazoló fel
adóvevénynek és a kezesség-(garancia-) levélnek meghatározott határidőn belül 
történő bemutatását.111 Amennyiben a kiutalásban részesült cég e feltételeknek nem 
tett eleget, az FM a kiutalást hatályon kívül helyezte. Aki pedig a feltételeknek ele
get tett, az az erdőigazgatóság által megjelölt helyen és időben, a vételár egyidejű ki
fizetése ellenében, a kiutalt fenyőgömbfát átvehette.

Az erdőigazgatóságok által termelt tűzifakészletek forgalomba hozatala a fenyő- 
gömbfához hasonló módon történt, de ez esetben a kincstári tűzifa forgalomba hoza
talára kijelölt kereskedő részére szóló kiutalást az FM saját hatáskörben, belső ren
deletben adta ki az erdőigazgatóságoknak.

A zár alá nem vett faanyagokat, főleg lombos szerfa választékokat zárt, vagy nyílt 
írásbeli versenytárgyalás, esetenként árverés útján értékesítették. A versenytárgya
lást, vagy árverést meg kellett hirdetni. A hirdetményben közölték az értékesíteni 
szándékolt faanyag mennyiségét, fafaj, esetleg választék megjelöléssel, a faanyag ki
kiáltási árát, valamint az erdőigazgatóság házipénztárába befizetendő „bánatpénz” 
összegét, és -  versenytárgyalás esetén -  az ajánlat benyújtásának határidejét, végül a 
versenytárgyalás, illetve az ajánlatok felbontásának, illetve az árverésnek az 
időpontját és helyét.

Versenytárgyalás esetén a vevőnek vételi szándékát írásbeli ajánlat benyújtásával 
kellett bejelentenie. Az ajánlatban a kikiáltási árhoz képest vállalt százalékos többletet 
jelölték meg. Az ajánlatok elfogadása is ennek alapján történt. Az erdőigazgatóság által 
elfogadott ajánlatokat jóváhagyás, illetve odaítélés végett felterjesztették a minisztéri
umba, s a döntést ott hozták meg. Nyilvános versenytárgyalás esetén az ajánlatokat az 
ajánlattevők jelenlétében, a meghirdetett helyen és időpontban bontották fel, azokat ki
hirdették, s azok ismeretében az ajánlattevők új ajánlatot tehettek. Zárt versenytárgyalás 
esetén az ajánlattétel egyszeri volt, az ajánlatokat az erdőigazgatóság bontotta fel, s an
nak alapján tette meg az odaítélésre vonatkozó javaslatát az FM-hez. Árverés alkalmá
val az ott résztvevő cégek a helyszínen tették meg ajánlatukat, aztán egymással verse
nyezve újabb ajánlatokat tehettek. A legutolsó ajánlatot elfogadva az árverést lezárták.
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Mind a központi elosztás realizálásával kapcsolatos kötlevél, mind a versenytár
gyalási vagy árverési hirdetmény szerkesztésekor központi szerepe volt az egységár, 
illetve a kikiáltási ár megállapításának. Az 1941. év közepéig az árak még minden 
területen a piachoz igazodtak. A 8300/1939.M.E.sz. rendelet szerint „Az iparcikkek 
(beleértve a bányászat és az erdőgazdaság termékei közül minden közszükségleti cik
ket), valamint a gazdasági termények és termékek legmagasabb árának az 1939. évi 
augusztus 26. napján fennállott árakat kell tekinteni, feltéve, hogy az illetékes ható
ság annál magasabb árat nem engedélyez.

1941 közepéig tehát a kincstári fenyőgömbfa 1940. évi felosztását realizáló, és a 
kincstári tűzifa értékesítésére vonatkozó FM rendeletek végrehajtását célzó 1940.évi 
kötlevelekben az egységárat, valamint az 1940. évi árverési hirdetményekben a kiki
áltási árat az akkori piaci árakhoz kellett igazítani.

A kikiáltási árnak akkoriban történt levezetésére jó például szolgálhat a rahói 
erdőigazgatóság egyik 1940. évi versenytárgyalási iratanyaga. Eszerint először az ér
tékesítésre meghirdetett választékok piaci árát rögzítették. Ezt követően az értékesí
teni szándékolt választékoknak az adott termelési helyre és rakodóra vonatkozó ter
melési, felvételezési, közelítési, fel- és leterhelési, máglyázási és szállítási egység- 
költségek összegezésével levezették az egyes választékok „kerüköltségét” Ezt le
vonták a piaci egységárból, és ha az így adódó különbség, vagyis a „tőár” elfogadha
tó volt, akkor kikiáltási árként a piaci egységárat hirdették meg. 1941 közepéig ez a 
gyakorlat érvényesült.112

1941. június 11-én azonban megjelent a 108.900/1941.A.K.sz. rendelet, amely a 
tűzifa, majd november 20-án a belföldi fenyőszerfa legmagasabb árát szabályozó 
55.200/1941. A.K.sz.rendelet. Ezek hatályba lépését követően a tűzifa és a fenyő szer
fa értékesítésekor már e rendeletekben előírt árakból kellett kiindulni, azoknál maga
sabb árat nem lehetett érvényesíteni.

A 108.900/1941.A.K.sz. rendelet a tűzifa legmagasabb termelői leadóállomási 
árát Budapestre és a fővároshoz csatlakozó agglomerációra, budapesti fuvarparitás
ban állapította meg. Más városban vagy községben érvényesíthető árat -  a rendelet 
szerint -  úgy kellett meghatározni, hogy először a Budapestre előírt leadóállomási 
árat a fuvardíj levonásával vissza kellett vezetni feladóállomási árra, s abból az illető 
városnak a feladóállomástól való távolsága alapján számított fuvardíj hozzáadásával 
adódott az illető városra vonatkozó leadóállomási ár.

E számítási módszer alkalmazásának eredményeként az ország területén min
den más helységben, melynek tűzifaellátását biztosító feladóállomása közelebb 
volt, mint a budapesti árban számításba vett feladóállomás, a tűzifa ára -  a 
fuvardíjkülönbségtől függően -  kisebb-nagyobb mértékben alacsonyabb volt, mint 
a fővárosban. Vegyük példának Debrecent, és tételezzük fel, hogy Debrecen tűzi
faszükségletének nagy részét ugyanúgy, mint Budapest, Kárpátaljáról szerzi be. 
Ebben az esetben, miután Debrecen 221 km-re van Budapesttől, Debrecenben 221 
km-nek megfelelő fuvardíjjal olcsóbban kellett adni, és olcsóbban lehetett venni 
tűzifát, mint Budapesten.

MÓL K -l84-1941-3-72 122.
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Ennek alapján meg lehet állapítani, 
hogy a tűzifa árának budapesti fuvarpari
tásban történt rögzítése a kárpátaljai és 
erdélyi erdőigazgatóságok számára egy
értelműen hátrányos helyzetet idézett 
elő, mert ez a nagy távolság miatt sok 
esetben olyan alacsony árat eredménye
zett, amely kérdésessé tette a termelés 
végrehajtását.

A tűzifa árát szabályozó rendeletből 
adódó problémákkal az Erdészeti Lapok 
1941. évi decemberi számában megjelent, 
„Az árkérdésről” című írásában Biró Zol
tán is foglalkozott. Megállapítása szerint a 
hátrányos helyzet kialakulásában az is 
közrejátszott, hogy amíg korábban a 
távolságkülönbségből adódó hátrányt a 
Kárpátalján még jóval alacsonyabb mun
kabérek és fuvardíjak nagyrészt kiegyenlí
tették, addig a visszacsatolás óta bekövet
kezett bér- és díjemelések következtében 
ezek kiegyenlítő hatása megszűnt, s így a 
hátrányos helyzet állandósult. Biró Zoltán 
olyan árrendszer kidolgozását javasolta, 
amely a nagyobb tűzifafogyasztási gócok
ra állapítaná meg az árakat úgy, hogy az 

oda beszállító erdőgazdaságok termelési költségei a fogyasztói árakkal egyensúlyban 
legyenek. Javaslata nem valósulhatott meg, mert 1941 után újabb tűzifa-ármegállapí
tásra nem került sor. Ezért a tűzifa hatósági zár alá vételének és a forgalom központi 
irányításának fenntartása miatt az árrendszer által előidézett hátrányos helyzetet el 
kellett viselni.

Az 55.200/1941.Á.K.sz.rendelet a fenyő szerfa legmagasabb eladási árát -  a tűzi
fával ellentétben -  már helyi, illetve erdőigazgatósági körzeti fuvarparitásban hatá
rozta meg. A szállítási hátralékra azonban tűrési határidőt nem adott, ezért megjele
nésekor sok helyen problémát okozott. A rendelet alkalmazása -  miután ez a tűzifa 
árát szabályozó 108.900/1941.sz.Á.K. rendelettel ellentétben nem a koncentrált bu
dapesti, hanem, az erdőigazgatóságonkénti körzeti (kerületi) fuvarparitásra épült -, a 
kezdeti gondok kivételével, nem okozott problémát.

E rendelet négy melléklete: (1) a fenyőszerfára, (2) a fenyő vezetékoszlopra, va
lamint (3) a fenyő műhasáb, fagyapotfa és papírfára elkülönítve az erdőigaz
gatóságok, és azok kerületében levő nem állami erdőtulajdonosok (pl. Latorca Rt. 
stb.) által felszámítható, erdőigazgatósági kerületenként részletezett, valamint (4) a 
fenyőbányafára vonatkozólag a felvevő bányavállalatok szerint részletezett, bármely 
termelő által felszámítható legmagasabb árakat tartalmazta.
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A központi elosztásban tárgyalt fenyőgömbfa tételekre nagyrészt a „fenyőszerfa” 
címszóval jelzett, illetve a kiutalt választéknak megfelelő mellékletben közölt árakat 
kellett alkalmazni. A bustyaházai és a rahói erdőigazgatóság kerületében levő 
tutajbekötő állomásokról eladott, Szegedre letutajozottt fenyőszerfára érvényesítendő 
árakat a csatolt árjegyzék „Szeged” sorában tüntették fel. Az egyes erdőigazgatóságok 
nevével jelzett sorokban levő árak általában az illető erdőigazgatóság kerületében levő 
erdei vasutaknak a MÁV vonalakhoz csatlakozó állomásain átadott, a bustyaházai és a 
rahói erdőigazgatóság esetében pedig a tutajba nem kötött szerfának e két 
erdőigazgatóság tutajbefogó- és bekötőhelyein való átadására vonatkoztak.

A rendeletben előírt árak általában vasúti, vagy hajó feladóállomásokon vasúti kocsi
ba, vagy hajóba (uszályba) rakott, illetve tutajbekötő állomásokon tutajba fürt anyagra, a 
„fenyőszerfa” árak kérgezett hossztolatlan szerfára vonatkoztak, minden feladóállomási 
költséggel (helyi különdíj, fuvarlevél, mérlegelési díj stb.) együtt. Ha az anyag átadása 
nem ennek megfelelően, hanem például erdei vagy vasúti rakodón történt, akkor csak a 
vasútállomásra szállítás, a vagonba rakás költségeivel és a feladóállomási díjakkal csök
kentett árakat lehetett leszámlázni. Ennek figyelmen kívül hagyása jogtalan túlszámlázást 
eredményezett, és szankciókat vont volna maga után. Az erdőigazgatóságok a központi 
elosztás alapján történő kincstári fenyő szerfa értékesítésénél viszont a rendeletben előírt, 
szükség esetén helyesbített árakhoz a forgalmi adóváltságot, és a 0,2 % gyermeknevelé
si alap járulékát -  a bányafánál is -  felszámíthatták.

A rendeletben rögzített árakat árverésen értékesített fenyőszerfa anyagokra is érvénye
síteni kellett (15.§.), tehát árverésen sem lehetett a rendeletben előírtnál magasabb árakat 
érvényesíteni. Ezért árverésen történt értékesítés esetén -  ellenőrzés végett -  az ügyletről

185



szóló kötlevél, vagy szerződés másolatát, legkésőbb annak kelte után 14 nappal, be kellett 
mutatni az árellenőrzés országos kormánybiztosának, s ehhez csatolni kellett azt a részle
tes kalkulációt, amely igazolta, hogy az elért ár megfelelt a rendelet előírásainak.

A kárpátaljai és az erdélyi üzemi erdőigazgatóságok fenyő szerfát csak központi ki
utalás alapján, címzettnek értékesítettek. Náluk tehát fenyő szerfa árverésről szó sem le
hetett. A besztercei és a kolozsvári erdőigazgatóságok azonban ebben az időszakban lá
bon álló fenyő állományokat is árvereztek. Rájuk tehát vonatkozott az a követelmény, 
hogy árverésen sem lehet a rendeletben előírtnál magasabb árat érvényesíteni, vagyis az 
előírt árnál sem az árverési vagy versenytárgyalási hirdetményben a kikiáltási ár, sem a 
vevő árajánlata nem lehetett magasabb. A rendelet szerint az eladási ár kitermelt faanyag
nak tő melletti, és lábon álló faállománynak árverésen történő értékesítése esetén sem le
hetett magasabb a hatósági árnál. Úgy tűnik, hogy hatóságilag maximált ár, és az ahhoz 
kapcsolt követelmények (a fe l nem merült költségek levonásával helyesbített 
feladóállomási ár érvényesítése) mellett az árverésnek nem volt és nincs értelme.

Ilyenkor ugyanis két eset lehetséges: Ha az értékesítésre meghirdetett faanyag a 
minősítési előírások alapján azonosítható volt a rendeletben tárgyalt választékok 
(hossztolatlan szerfa, vezetékoszlop, műhasáb, papírfa, bányafa) valamelyikével, tehát 
volt maximált ára, akkor az árverésnek nem volt értelme, mert maximált árral nem le
het árverezni. Ha pedig a meghirdetett faanyag nem volt azonosítható a rendeletben tár
gyalt választékok egyikével sem, tehát nem volt hatóságilag megállapított maximált 
ára, akkor a rendelet korlátozó előírása nem volt alkalmazható, tehát lehetett árverezni.

A besztercei és a kolozsvári erdőigazgatóságok 1942 őszén, illetve 1943 áprilisá
ban lábon álló faállományok értékesítésére több versenytárgyalást hirdettek.113 Az 
előbbiek alapján, ha a hirdetés fenyő állományokra vonatkozott, akkor azt azonosíta
ni lehetett a hossztolatlan szerfával, tehát meghatározható volt a maximált ár, így az 
árverés értelmetlen lett volna. Sajnos a fenyő árrendelet megjelenését követően lebo
nyolított versenytárgyalásról, árverésről semmi irat nem maradt fenn, ezért nem tud
hatjuk, hogy a besztercei és a kolozsvári erdőigazgatóságok által rendezett verseny- 
tárgyalások tapasztalatai alapján lehet-e a kérdésre valamilyen magyarázatot találni.

Az eddig tárgyalt 55.200/1941.Á.K.sz. rendelet 1943. február 6-ig volt érvényben. Az 
akkor megjelent 13.500/1943.K.M..sz. rendelet a fenyő szerfa árakat újból szabályozta. 
Az előzővel azonos rendszerben, erdőigazgatóságonként csoportosított körzetekre hatá
rozta meg az árakat, de az előzőhöz képest relációnként eltérő, viszonylag jelentős,

a Szegedre letutajozott rönkre vonatkozólag............ 9 %-os,
Bustyaháza és Kolozsvár viszonylatban.............. 10-11%-os,
Rahó, Ungvár és Nagybánya relációban ............ 11-13 %-os,
Marosvásárhely és Beszterce viszonylatban..... 16-18 %-os,
Csíkszereda relációban........................................... 22-24 %-os

áremelést érvényesített. Ezenkívül tartalmilag bővítette az 55.200/1941. évi rendele
tet, mindenekelőtt azzal, hogy a szerfa választékokon kívül az azokból előállított 
különböző hengeres választékok (rúdfa, szőlőkaró, kerítésoszlop) és a faragott, bár- 
dolt választékok (faragottfa, talpfa stb) árát is megállapította.

Frdcszeti Lapok versenytárgyalási hirdetményei.
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A jelentős áremelésen kívül e rendeletnek új engedménye volt, hogy abban az 
esetben, ha a faanyag vasútállomásra fuvarozásának költsége igazoltan meghaladta a 
feladóállomási ár 50 %-át, akkor az ár 50 %-át meghaladó költségtöbblettel, de leg
feljebb 10 %-kal növelni lehetett az árjegyzéki árat. Minden egyéb vonatkozásban 
fenntartotta az előző rendelet előírásait.

A 7150/1938.M.E.sz.rendelettel ugyancsak bejelentési kötelezettség alá vont lombos 
szerfa választékokat -  a tűzifától és a fenyő szerfa választékoktól eltérően -  nem vették 
zár alá, ezek szabad forgalma még egy ideig biztosítva volt. Ezek árára vonatkozólag is 
a 8300/1939.M.E.sz. rendelet volt érvényben, vagyis ezek legmagasabb árának az 1939. 
augusztus 26-i piaci árat kellett tekinteni. Ezt azonban akkor nem vették komolyan. 
Lombos szerfa árveréseken, mint az előzőkben említett rahói 1940. évi versenytárgya
láson is, a piaci árat továbbra is kikiáltási, tehát árverezhető árként alkalmazták.

Az 1942. julius 10-én megjelent 63.200/1942.K.M.sz. rendelet aztán a lombos szer
fa választékok (a rönk, műhasáb, rúdfa, vezetékoszlop, bányafa, valamint a lombos fá
ból bárdolt és hasított választékok, a talpfa, faragottfa, kerítésoszlop, szőlőkaró, kerék
talp és küllő) árait is tételesen meghatározta. A rönkökre vonatkozólag általában I. és
II. osztályú, a bükkre, égerre, hársra és a nyárra hámozási rönk árat is adott. A bányafa 
esetében majdnem minden lombos fafajra, még a nyárfára is közölt bányafa árat. Az 
árak -  ugyanúgy, mint a fenyő szerfa esetében -  feladóállomáson vagonba rakott 
anyagra vonatkoztak, minden feladóállomási költséggel együtt, ugyancsak a fenyő 
szerfával egyezően, ezeket is legmagasabb árnak kellett tekinteni, ezeknél magasabb 
árat versenytárgyaláson, árverésen sem lehetett érvényesíteni.

A rendeletnek ez utóbbi követelményével kapcsolatban itt is felmerül a kérdés, hogy 
minden helyzetre, feladóállomáson vagy tő mellett tárolt, vagy lábon álló lombos fatö
megre rögzített maximált ár mellett hogyan működhetett a versenytárgyalás vagy árve
rés? A nagybányai erdőigazgatóság 1943 februárjában 7 tételben különböző mennyisé
gű, MÁV állomáson, illetve tő mellett tárolt bükk, tölgy, juhar és gyertyán szerfa érté
kesítésére hirdetett nyilvános versenytárgyalást; a hirdetmény szerint az ajánlatnak téte
lenként külön-külön tartalmaznia kellett a felajánlott m3-enkénti árat.114 A kérdésre, hogy 
hogyan működhetett a versenytárgyalás, itt sem lehet világos, egyértelmű választ adni, 
mert ezzel kapcsolatban sem maradt fenn semmi irat. Esetleg csak feltételezni lehet, 
hogy itt a „szerfalként meghirdetett tételek nem voltak besorolhatók a rendeletben tár
gyalt választékok közé, ennélfogva nem volt rájuk alkalmazható maximált hatósági ár, 
ezért a versenytárgyalást a szokásos rendben le lehetett folytatni.

A termelő erdőgazdaság számára egyetlen előnyös különbség a fenyő és a lombos ár
rendelet között az volt, hogy a lombos árakat csak olyan esetben kellett alkalmazni, ami
kor az eladott mennyiség m3-ben vagy űm3-ban történt értékesítés esetén a 10 m3-t, illet
ve a 20 üm3-t, súlyban történt eladásnál a 10 000 kg-ot elérte vagy meghaladta. Kisebb 
tételben feladóállomáson történt értékesítésnél 10 % felár felszámítását, erdei rakodóra 
kiközelített faanyag eladásánál pedig a feladóállomási ár érvényesítését tette lehetővé.

A lombos szerfa választékokra vonatkozólag ugyan nem írták elő, mégis ezek ér
tékesítése -  legalábbis az erdőigazgatóságoknál, ugyanúgy mint a fenyő szerfa ese-

ld. a 113. jegyzetet.
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tében -  gyakorlatilag a földmívelésügyi és az iparügyi miniszter egyetértésével adott 
kiutalás alapján történt. Ezért a lombos árrendelet megjelenését követően -  a fenyő 
szerfához hasonlóan -  lombos rönk, bükk és egyéb műhasáb, s egyéb választékok ki
utalására vonatkozó kérelmekkel szintén elárasztották az FM erdészeti főosztályát. 
Ez esetben azonban a kiutalás nem a rendelkezésre álló, vagy várható készleteknek 
közös miniszteri értekezlet keretében történt felosztása, hanem az erdészeti 
főosztályhoz, vagy az Iparügyi Minisztériumhoz beérkezett igényeknek esetenként, 
minden alkalommal a két minisztérium közötti írásbeli egyeztetés alapján történt.

A lombos-, majd a második fenyőszerfa-árrendelet megjelenését követően a 
faanyagforgalmazásra ható újabb intézkedés nem történt, ezek további hatásáról és a 
kialakult gyakorlatról sem merültek fel újabb ismeretek. Ezért a feltárt tények elem
zése alapján arra az összefoglaló következtetésre juthatunk, hogy a 
faanyagforgalmazás terén 1940 óta a piaci mechanizmus fokozatos kikapcsolásával 
teljesen központilag szabályozott hiánygazdálkodás alakult ki, melynek szerves ré
sze volt a fatermelés mindenáron való növelésére ösztönző tendencia: Ösztönözzük 
a termelést, hogy legyen mivel központilag gazdálkodnunk, és a fogyasztás korláto
zásával az ellátást biztosítanunk.

A tények alapján sajnos meg kell állapítani, hogy az elszakított országrészek viszsza- 
csatolásával hazánk erdőterületének örvendetes gyarapodása ellenére már 1941-ben tűzi
fában, fenyő bányafában és általában fenyőszerfában olyan hiány keletkezett, amit csak 
a hiánygazdálkodás eszközeivel, vagyis a termelés maximális növelésével és a fogyasz
tásnak központi elosztás és ármaximálás révén történő korlátozásával lehetett kezelni. A 
hiány keletkezése egyrészt a behozatali lehetőségek nagymértékű beszűkülésével, 
jelentős részének a megszűnésével függött össze. A fahiány kialakulásában -  minden va
lószínűség szerint -  közrejátszott az a megállapodás is, amelyet a németeknek Kárpátal
ja visszafoglalásához való hozzájárulása ellenében el kellett fogadnunk, mely szerint 
„Magyarország a legmesszebbmenően vegye figyelembe a német szükségleteket ”//5 Saj
nos az ország külkereskedelmi forgalmáról csak 1939-re és azt megelőző évekre vonat
kozólag vannak adatok.116 Ezek szerint 1939-ben a főbb fatermékekből a Német Biroda
lomba már jelentős mennyiségeket kellett exportálnunk, holott 1938-ban ezekből Néme
tországba irányuló exportunk még csak nulla, elenyésző, vagy minimális volt:

Fatermékkivitelünk Németországba
Métermázsában

Tari faszáin M egnevezés 1938 1939
193 Tűzifa - 19 825
195 Gömbfa 3 520 25 861
196-199 Bárdolt-, hasított fa 200 51 892
203.1 Fenyő fűrészáru - 714
203.2 Lombos fűrészáru 63 856 208 277

MTA: Magyarország és a második világháború, 140. oldal.
Magyar Statisztikai Közlemények, Külkereskedelmi Forgalom. KSH. 1938. I. IC 002/109 és 1939. I. IC 2/111.
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Ezeket az adatokat jelzésértékűnek feltétlenül el lehet fogadni, és fel lehet tételez
ni, hogy a következő években a Német Birodalomba irányuló tűzifa-, és egyéb fater
mék-exportunk rohamosan növekedett. Erre azonban -  sajnos -  statisztikai adat már 
nem áll rendelkezésre. Kollwentz Ödön és Tóth Béla visszaemlékezéséből azonban 
tudjuk, hogy 1944-ben német rendelésre a máramarosszigeti és a besztercei 
erdőigazgatóságot már több ezer köbméternyi értékes hámozási rönk kényszer-ter- 
melésére is kötelezték.

A hiány kialakulásában szerepet játszott az is, hogy a tűzifa- és a fenyőtermelés 
fokozása érdekében szükséges erdeivasút-hálózatot a fehértiszai és a Jalinka-völgyi 
erdei vasutak megépítésével nem lehetett a kívánatos mértékben fejleszteni. Végül 
szerepet játszott a hiány kialakulásában a tűzifaárrendszernek a távoli területekre 
gyakorolt hátrányos hatása, valamint a fenyő- és a lombos-árrendszer révén az 
ösztönző hatás teljes kiküszöbölése is.

Fafeldolgozás
Hatvan évvel ezelőtt, az elszakított országrészek visszacsatolása időszakában, az 

erdőgazdaságban még általában az volt a felfogás, hogy a szakmaszeretettel, 
körültekintő ápolással felnevelt, vágáséretté vált erdők faanyagát vétek tövön értéke
síteni, mert akkor legfeljebb az újraerdősítés költségfedezetét kapjuk vissza, a vevő vi
szont nagy nyereséghez, befektetési forráshoz jut. A termelést házi kezelésben kell el
végezni, és a kitermelt faanyagot saját fűrészüzemekben, parketta- és ládagyárakban, 
s egyéb továbbfeldolgozó üzemekben kell minél nagyobb mértékben feldolgozni, 
hogy a megtermelt faanyag értékének minél nagyobb hányadát visszakapjuk, és abból 
a kitermelt terület felújításán kívül minél többet az erdőgazdaság fejlesztésére, erdei 
utak, vasutak, munkásházak, vadászházak, kilátók stb. építésére ruházhassuk be.

A kárpátaljai erdőigazgatóságoknál, és a Latorca Rt.-nél is ez a szemlélet érvénye
sült. A vágásérett erdők faanyagát házi kezelésben termelték ki. Minden egyes 
erdőigazgatóságnak, és a Latorca Rt.-nek is több fűrészüzeme, sőt vertikális 
továbbfeldolgozó üzemeik is voltak, és a feldolgozás révén jelentős fejlesztések for
rásfedezetét termelték ki.

A kincstári fűrészüzemekről a forrásmunkák rendkívül hiányos volta miatt sajnos 
csak nagyon hézagos összefoglalót tudunk adni. Csupán a működő kincstári 
fűrészekről, azok keretfűrészeinek számáról, esetenként a foglalkoztatott munkáslét
számról, az évenként feldolgozott rönkmennyiségről és üzemvezetőjükről lehet be
számolni. Az üzemek tényleges kapacitására, gépállományának összetételére, annak 
minőségére, a kihozatali arányokra, a termelékenységre vonatkozólag ezeknél sem
mi adat nem állt rendelkezésre. Viszonylag részletes tájékoztatóval a Latorca Rt. üze
meire vonatkozólag rendelkezünk. Ezért -  az eddigi sorrendtől eltérően -  itt a beszá
molót ezzel kezdjük.

A Latorca Rt.,l? legnagyobb fűrészüzeme a szolyvai, melynek rendeltetése főleg a 
Szolyvától északkeletre elterülő erdőségek szerfaanyagának feldolgozása volt. A fő 
szállítási vonal, amely ezt a fűrészüzemet táplálta, a Latorca folyó völgyében veze-

MOL K -184-1940-1-184 122.
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tett erdei iparvasút. A fűrészüzem területe kb. 17 hektár volt, a szolyvai MÁV állo
máshoz iparvágánnyal csatlakozott. Hajtóereje egy 500 lóerős Wolf-gőzgép és egy 
60 KW-os forgóáramú generátor. Gőzkazánjainak fűtőfelülete 296 m2. A fűrészcsar
nokban 3 gyorsjáratú keretfűrészgép volt, melyek közül kettő Brünn-Königsfeld 
gyártmányú, az egyik 950 mm (267 fordulatszám, 545 mm előtolás), a másik 650 
mm (327 fordulatszám, 430 mm előtolás) belmérettel, a harmadik pedig Günther- 
Lohse gyártmányú, 850 mm (248 fordulatszám, 605 mm előtolás) belmérettel. A vas
tag rönkök felvágására egy 150 cm áteresztőképességű vízszintes keretfűrészgép 
szolgált. A keretek között a továbbfeldolgozást 7 db ingafűrész, 19 db szélező körfű
rész és 1 db kettős szélező körfűrész végezte. Az anyag szállításáról hengeres és sza
lagtovábbítók gondoskodtak.

A fűrésztelephez csatlakozott egy asztalosműhely, amely főleg asztalosmunkát, 
de bútorgyártást is végzett. Ezenkívül volt egy szekérgyártó műhely, melyben 
elsősorban a vállalat saját használatára szükséges erdei és mezőgazdasági szekerek 
készültek. Volt még egy ládagyár is, amely a fenyő rövidáru továbbfeldolgozását vé
gezte kész ládarekeszekre, és egy zsindelygyár, amely elsősorban saját szükségletre 
készített fenyő- és bükkzsindelyt.

A fűrészüzem évi kapacitása kb. 50 000 m3 volt. 1942 folyamán 74 003 m3 rönk
anyagot fűrészelt fel, ebből 29 252 m3 bükk, 39 581 m3 fenyő és 3 389 m3 egyéb lomb
fa rönk volt. A bükk fűrészáru további kezelése céljából megfelelő gőzkamrák álltak 
rendelkezésre. Az elért fűrészelési eredmények kielégítőek: 1942-ben a bükköt 72,9 
%-os, a fenyőt 76,3 %-os, az egyéb lombfát 76,1 %-os kihozatallal dolgozták fel.

A második fűrészüzem Szentmiklóson volt. Ennek feladata a szentmiklósi, 
alsóviznicei, hátmegi és a munkácsi erdőgondnokságok faanyagának feldolgozása. 
Területe 13,8 hektár, hajtóereje egy 350 lóerős, az Első Brünni Gépgyár Rt. által 
gyártott gőzgép és egy 56 KW-os forgóáramú generátor. A kazánok fűtőfelülete kb. 
180 m2. Ennek az üzemnek két nagyteljesítményű keretfűrészgépe volt: az egyik 950 
mm (260 fordulatszám, 55 mm előtolás), a másik pedig 650 mm (321 fordulatszám, 
450 mm előtolás) belmérettel. Ezek Günther-Lohse gyártmányúak voltak. Ezenkívül 
volt egy kettős szélező és 19 db szélező és hossztoló körfűrészgép. Ennél az üzem
nél is szállító berendezésekkel történt az anyag továbbítása. A fűrészüzem kiegészítő 
része volt a parkettagyár, amely évente 100 000 m2 parkettát gyártott.

Az üzem iparvágánnyal csatlakozott a szentmiklósi MÁV állomáshoz. A 
szentmiklósi erdőgondnokság rönkanyagát az üzembe a Szinyák-völgyi iparvasút 
vitte be, a hátmegi rönkök beszállítására pedig egy drótkötélpálya építését vették 
tervbe. A fűrészüzem évi kapacitása mintegy 30 000 m3 volt. 1942-ben 33 594 m3 
rönköt vágott fel. Ebből 16 221 m3 bükk, 8 485 m3 tölgy, 3 069 m3 egyéb lombfa és 
5 819 m3 fenyőrönk volt. A kihozatal a bükknél 75,1 %-os, a tölgynél 68,8%-os, az 
egyéb lombfánál 77,6 %-os, a fenyőnél 72,9 %-os volt.

A vállalatnak volt még két fűrészüzeme: Volócon (4 keretfiurésszel), mely az északi 
erdőgondnokságoknak főleg a fenyőanyagát, és egy erdei fűrészüzem Szerencsfalván 
(1 keretfűrésszel), amely a szerencsfalvai pagony rönkanyagát dolgozta fel.

Az ungvári erdőigazgatóságnak Malomréten egy 3-keretes, és Lyután egy 2- 
keretes fűrészüzeme volt. A két üzemben összesen 28 -  30 000 m3 fenyőrönköt dol
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goztak fel. A malomréti üzem 250 munkással dolgozott, vertikális parkettaüzeme is 
volt, Németországba és Svájcba is szállított fűrészipari termékeket.118 Az üzem 
vezetője kezdettől fogva Szabó Ferenc (1940-ben még erdőmérnök-gyakornok, 
1944-ben már m. kir. erdőmérnök) volt.

Az erdőigazgatóság 1940. évi ismertetője szerint Ungváron is volt egy 3-keretes 
fűrészüzem, amelyhez parketta-, láda- és fagyapotgyártó melléküzemek létesítése is 
már 1940-ben folyamatban volt. Furcsának tűnhet, hogy ez az üzem az 
erdőigazgatóság 1940. és 1944. évi szervezeti tábláján nem szerepel. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy Ungváron nem volt kincstári fűrészüzem. A szervezeti táblán 
ugyanis csak az önálló üzemek jelennek meg, a területileg illetékes erdőhivatalhoz 
csatolt üzemek nem. Az ungvári fűrészüzem az ungvári erdőhivatalhoz csatolt üzem 
volt, ezért -  más hasonló üzemekkel együtt -  a szervezeti táblán nem szerepel.

Az e téren rendelkezésre álló másik forrásmunka, a Fűrészipari Címtár szerint 
azonban 1942-ben Ungváron erdőkincstári fűrészüzem nem, csak 4 magánfűrész 
volt. Ennek alapján már joggal felvetődik a kérdés, hogy vajon mi történt az ungvá
ri kincstári fűrésszel? Még ennek alapján is helytelen lenne azt a következtetést le
vonni, hogy az ungvári kincstári fűrész megszűnt, mivel arra vonatkozólag, hogy
1943-ban és 1944-ben volt-e Ungváron kincstári fűrész, semmi adat nem áll rendel
kezésre, a Fűrészipari Címtár későbbi kötetei ugyanis nem voltak fellelhetők.

A kérdés tisztázása érdekében a kutatást elölről kellett kezdenünk. E tekintetben saj
nos csak az erdészeti főosztály levéltári mutatókönyveire támaszkodhattunk. Ezek sze
rint az ungvári erdőigazgatóság 1940-ben felterjesztett egy költségvetést az ungvári fű 
résztelep helyreállítására vonatkozólag. 1941-ben három, és még 1942-ben is egy ügy
irat az ungvári fűrészüzem helyreállításával foglalkozott. 1942-ben aztán már további 
négy ügyirat tárgya a fűrésztelep parketta-, láda- és fagyapotgyártó melléküzemeinek 
létesítése és ezek költségvetése volt. A levéltárban azonban a felsorolt ügyiratok egyi
ke sem volt fellelhető. Vagy hiányoztak, vagy kiselejtezték azokat. Ennélfogva az ung
vári kincstári fűrészüzem történetét illetően csak feltételezésekre hagyatkozhattunk.

A fűrésztelep helyreállításával foglalkozó számos ügyirat valószínűsíti azt a fel
tevést, hogy a fűrészüzem valamely oknál fogva valamikor 1940-ben leégett, ezért 
helyre kellett állítani. Ez 1942 folyamán valószínűleg meg is történt, és az üzem 1942 
végén, 1943 elején már működhetett. A melléküzemek létesítésével foglalkozó 1942. 
évi számos ügyirat viszont arra utal, hogy a parketta-, láda- és fagyapotgyártó üze
meknek az erdőigazgatóság ismertetője szerint már 1940-ben folyamatban volt léte
sítése a valóságban csak 1942-ben kezdődhetett, és talán 1943-ban fejeződhetett be.

A bustyaházai erdőigazgatóságnak Taracközön volt egy 2-keretes gőzfűrésze, és 
Bruszturán egy 1-keretes vízi fűrésze. A taracközi üzem vezetője Maróthy László 
erdőmérnök volt. A két üzem 1940-ben még csak 37 000 m3, 1944-ben már 52 000 
m3 fenyőrönköt dolgozott fel.119

A bustyaházai erdőigazgatóságról van olyan feljegyzés, mely szerint amikor sürgős 
szállítás lebonyolításához a taracközi fűrészen nem volt elegendő kapacitás, a sürgős

Fűrészipari Címtár. Országgyűlési Könyvtár A /4-1326. A feldolgozott rönkmennyiségre ld. a 109. jegyzetet.
Id. a 118. jegyzetet.
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szállítmány legyártása céljából az erdőigazgatóság részére kiutalt fenyőrönkből a 
sürgős szállítmányhoz szükséges mennyiséget ismerős magánfűrésznek átadták bérfű- 
részelésre. A megállapodás szerint a bérfűrészes msenként 70 P-ért -  a melléktermé
keken kívül -  60 %-os kihozatalnak megfelelő fűrészárut adott vissza, a kívánt 
választékösszetételben. Ennek alapján úgy tűnik, hogy akkoriban a kincstári fűrészüze
mekben fenyőrönk feldolgozásnál 60 %-os volt az elfogadott kihozatali arány.

A rahói erdőigazgatóság kerületében -  az igazgatóság jelentése szerint -  1939- 
ben három kincstári fűrészüzem volt. Arról azonban, hogy melyik volt ez a három 
üzem, a jelentésben nem esik szó. Ezek mindegyike bérbe volt adva, házi 
kezelésbevételükről még nem történt döntés.120

Az erdőigazgatóság 1940. évi szervezeti tábláján, amely még a keleti és erdélyi ré
szek visszacsatolása előtt készült, csak a nagybocskói faraktárgondnokság területén 
működő kis fűrészüzem van feltüntetve, melynek vezetője akkor Batta Bertalan 
erdőmérnök-gyakornok volt. Ez az üzem a további évek krónikáiban már nem szerepel.

Az erdőigazgatóság 1940. évi részletes ismertetője121, amely már a keleti és erdé
lyi részek visszacsatolása utáni helyzetet tárgyalja, a visszacsatolt 3-keretes 
felsővisói, a 4-keretes máramarosszigeti és a 2-keretes havasmezői üzemeket, s eze
ken kívül a terebesfejérpataki kis vízi fűrészt és a tiszaközi kincstári gőzfűrészt em
líti. (Nem tesz említést a kevelei, vagyis svidoveci 1-keretes vízi fűrészről, amely a 
Fűrészipari Címtárban szerepel.)

Tiszaközön kétségtelenül volt egy magánfűrész, amely már 1939-től, Kárpátalja 
visszatérésétől kezdve, intenzíven foglalkoztatta a rahói erdőigazgatóságot és az er
dészeti főosztályt is.122 Tiszaközi kincstári fűrészről azonban ez idő tájt még sehol 
másutt nem esett szó. Az említett magánfűrészt annak tulajdonosa, Bottka Jenő tart. 
százados, még a csehszlovák uralom idején, 1925-ben vásárolta meg a prágai 
Industrie und Grosshandels A.G.-tól 2,5 millió cseh koronáért, vagyis 357 140 P-ért. 
A csehszlovák állam akkor a prágai cégnek még egy 1937-ben létrejött szerződéssel 
1937. június 1-jétől 1942. december 3 1-ig érvényes területbérleti jogot is engedélye
zett, mivel a fűrészüzem kincstári területen volt.

Kárpátalja visszatérése után erről az üzemről a rahói Caipathia Gőzfűrész és Fakeres
kedelmi Kft. is tudomást szerzett, s azonnal felismerte az adott körülmények között, a Fe
kete- és a Fehér- Tisza összefolyásánál való fekvése miatt is, nagy üzleti lehetőségét. 
Ezért igyekezett azt megszerezni. Már 1939. október 2-án kelt levélben értesítette a 
Földmívelésügyi Minisztériumot, hogy a Tiszaközön kincstári területen fekvő gőzfűrészt 
Bottka Jenő századostól 1939. október 4-én adásvételi szerződéssel megvásárolta, ezért a 
cég részére 6 évre szóló területbérleti szerződés kiadását kérte. A levélben azt is közölték, 
hogy Bottka a prágai cégtől lebontási szándékkal vásárolta meg az üzemet, s a bontást 
már meg is kezdte, de ők megakadályozták, hogy a rombolást folytassa.

A Carpathia-cég levele nyomán az erdészeti főosztály a rahói erdőigazgatóság út
ján felszólította Bottkát, hogy 1939. december 15-éig igazolja az üzemre vonatkozó

MÓL K -l84-1940-3-71 414 és MÓL K -l84-1942-A/3-85 167
MÓL K - l84-1940-1-184 122.
MÓL K - l84-1942-A/3-80 480 cs MÓL K -184- 1944-B/1-243 808.
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tulajdonjogát, és a Carpathia-céggel való viszonyát is tisztázza. Egyben közölték, 
hogy a csehek által az üzem részére adott területbérleti szerződést 1939. július 19-én 
felmondták, így a területbérleti jog 1940. január 19-én lejár, s annak megújításáról 
csak tulajdonjogának és a Carpathiához való viszonyának tisztázása után lehet szó.

Bottka tulajdonjogát a prágai céggel kötött adásvételi szerződés bemutatásával 
december 15-éig igazolta, s azt is bejelentette, hogy szó sincs arról, hogy az üzemet 
Carpathiának eladta volna, de ezt az ügyet peres úton fogja tisztázni. Egyidejűleg, 
1939. december 15-én felajánlotta, hogy a tulajdonát képező fűrészt egész leltári be
rendezésével és a hozzátartozó építményekkel, s a tiszaközi MÁV hálózatba beépí
tett iparvágányt két váltóval és biztosító berendezéssel együtt díjtalanul átengedi az 
erdőkincstár tulajdonába, ha az erdőigazgatóság 40 000 m3 fenyőgömbfát megfelelő 
térítés ellenében részére kiutal, és azt a fűrésszel feldolgozhatja.

Az erdőigazgató Bottka ajánlatát december 19-én továbbította az erdészeti 
főosztályhoz, s egyben kifejtette, hogy a tiszaközi fűrésznek berendezéseivel és ipar
vágányával együtt való mielőbbi megszerzése és a terület felszabadítása a kincstár
nak elsőrendű érdeke, mert legkedvezőbb az lenne, ha az erdőigazgatóság csak a tisz
ta területtel rendelkeznék, és azon saját elgondolása szerint egy modern, minden kö
vetelménynek minden tekintetben megfelelő fűrészüzemet építhetne. Ezért azt java
solta, engedjék meg Bottkának a fűrészüzem mielőbbi üzembehelyezését, adjanak 
neki 8000 m3 fenyőgömbfának rendes úton történő megvételére vonatkozó kiutalást 
azzal a feltétellel, hogy azt legkésőbb 1940. június 30-ig feldolgozza, az egész terü
letet kiüríti és augusztus 1-jén az egész telepet minden berendezésével együtt a jelen
legi állapotban teljesen díjtalanul átadja a kincstárnak.

Amikor Bottka az üzemnek a kincstár részére díjtalanul való átadását felajánlot
ta, a Carpathia cég december 20-án bejelentette, hogy Tiszaközi Gőzfűrész és Fake
reskedelmi Kft. néven Rahó székhellyel új kft.-t alapított, s ennek javára 5 évi terü
letbérlet engedélyezését kérte.

Az erdőigazgatóság -  Bottka közlésére hivatkozva -  jelentette az FM-nek, hogy a 
Carpathia által közölt kft. a cégbíróságnál nincs bejelentve, tehát nem létezik. Ezért java
solta, hogy a főosztály a kérelmet a leghatározottabban utasítsa el, s a tiszaközi fűrész bér
bevétele iránt újból és újból felbukkanó igényeknek egyszer s mindenkorra vessen véget.

Ennek alapján az erdészeti főosztály 1940. január 2-án utasította az 
erdőigazgatóságot, hogy Bottkának méltányosságból, a faanyag feldolgozásához 
fűződő érdekekre való tekintettel, azonnal engedje meg a telepen tárolt faanyagnak a 
felfűrészelését azzal a feltétellel, hogy azt 1940. június 30-áig fejezze be, s amennyi
ben ennek a feltételnek nem tenne eleget, június 30-án az üzemet szüntesse be.

Június közepén az erdőigazgatóság jelentette, hogy Bottka a hó végéig az anyag 
felfűrészelését nem tudja befejezni, ehhez még 4 hétre lenne szüksége. Ezért javasol
ta, hogy az üzem működési engedélyét -  1000 P biztosíték letétbe helyezése ellené
ben -  1940. július 31-én 24 óráig hosszabbítsák meg azzal a feltétellel, hogy július 
31-éig nemcsak az esetleg felfűrészeletlenül maradt anyagot, hanem a telepen levő 
minden hulladékot is köteles lesz elszállítani.

A faanyag felfűrészelése július 31-ig feltehetően megtörtént, és 1940. október ele
jén Bottka az üzem részére 6 éves bérleti szerződés engedélyezését és 20 000 m3
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fenyőgömbfa kiutalását kérte. A Carpathiával folyó peres ügye azonban rendkívül el
húzódott. Ezért az erdészeti főosztály a területbérletre vonatkozó kérését elutasította, 
és arról is értesítették, hogy a fenyőgömbfa felosztásával foglalkozó, április 13-án 
tartott miniszteri értekezleten fenyőgömbfát sem utaltak ki részére. Ennek következ
tében az üzem 1940. szeptember 1-jétől 1941. szeptember 30-áig nem működhetett.

A Carpathiával folyó peres ügy harmadik, zárószakasza -  a Budapesti Törvény
szék 1940. október 3-i, majd a Kir. ítélőtábla 1941. február 3-i határozatával szem
ben a Carpathia részéről benyújtott fellebezések után -  a M.kir. Kúria 1941. június
1-jén hozott végítéletével, amely kimondta, hogy Bottka Carpathiával nem létesített 
kapcsolatot, a tiszaközi fűrészüzemet Carpathiának nem adta el, ezért annak kerese
tét elutasította, a peres ügy végétért. Ezzel Bottka részére a területbérlet engedélye
zésének akadálya elhárult.

1941. július 20-án Bottka a tiszaközi gőzfíírész részére újból 6 évre szóló terület- 
bérlet engedélyezését és 200 főnyi munkást foglalkoztató üzeme számára legalább 20 
ezer m3 fenyőgömbfa kiutalását kérte. Az erdőigazgatóság 1941. szeptember 20-án a 
területbérlet meghosszabbításának engedélyezését legfeljebb egy havi felmondással 
javasolta, hogy amennyiben a területre az igazgatóságnak a fehértiszai erdeivasút 
első szakaszának bekötése miatt szüksége lenne, Bottka köteles legyen azt egy hóna
pon belül kiüríteni.

1942-ben Bottka újból kérte a területbérlet meghosszabbítását. Akkor az igazga
tóság már tárgyalásban volt vele a fűrészüzem megvásárlására vonatkozólag. Ezért 
az erdőigazgató azt javasolta, hogy a bérletet csak 1942. december 31-ig hosszabbít
sák meg azzal a feltétellel, hogy amennyiben Bottka nem adná el az üzemet, akkor 
azt legkésőbb 1942. december 31-éig le kell szerelnie és a területet december 31-én 
üresen át kell adnia az erdőigazgatóságnak.

Az erdészeti főosztály az igazgatóság javaslata alapján hozzájárult a területbérlet 
engedélyezéséhez, és felhatalmazta az erdőigazgatóságot, hogy annak feltételeit dol
gozza ki és közölje Bottkával. Erre 1942. október 14-én került sor. A területbérlet en
gedélyezésének legfontosabb feltételei a következők voltak:

-  A bérleti engedély legfeljebb 1942. december 31-éig terjed. Ezt követően bár
milyen körülmények között nem hosszabbítható meg.

-  A bérlet a bérleti idő alatt a bérbeadó által bármikor felbontható, és a felbon
tás napjától számított 30 napon belül bérlő köteles a területet ellenszolgáltatás 
nélkül az erdőigazgatóságnak átadni.

-  A bérlő tudomásul veszi, hogy az erdőigazgatóság a bérlő tulajdonát képező 
MÁV iparvágányt és rakterületet a szerződés időtartama alatt szabadon hasz
nálja, s ezért használati díjjal nem terhelhető meg.

-  Amennyiben bérlő a fűrészüzemet az erdőigazgatóságnak nem adná el, tarto
zik a fűrészüzemet legkésőbb a bérlet határidejére leszerelni és a területet az 
eredeti állapotban az erdőigazgatóságnak ellenszolgáltatás nélkül átadni.

Bottka gyakorlatilag az erdőigazgatóság levelének kézhezvétele után, már 1942 no
vember elején ajánlatot tett a fűrészüzem eladására. A 4 keretfűrésszel, 1 darab ingafű
résszel, 3 darab körfűrésszel, és a szükséges transzmisszióval felszerelt üzem értékét -  
a kincstári tulajdont képező épületek értékének levonásával -  128 500 P-ben jelölte meg.
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Az erdőigazgatóság az ajánlatot tételesen felülvizsgálta, és megállapította, hogy 
az értékelés reális, az üzem minden további költség nélkül üzembe helyezhető, s azt 
125 000 P-ért meg lehet vásárolni. Az erdészeti főosztály az erdőigazgatót felhatal
mazta, hogy az üzem megvásárlása ügyében Bottkával ezen az alapon a tárgyalást 
folytassa le, és a tiszaközi gőzfíírészt 125 000 P vételáron megvásárolja. 1942. de
cember 10-én a kincstári jogügyi igazgatóság megbízottjával előkészített adásvételi 
szerződést már jóvá is hagyták, és december 15-én Bottka az üzemet át is adta az 
erdőigazgatóságnak. így a Bottka tulajdonában volt Tiszaközi Gőzfűrész az 
erdőkincstár tulajdonába ment át.

A Fűrészipari Címtár 1942. évi kötete szerint Tiszaközön 1942-ben egy 
erdőkincstári fűrész és a Bottka Jenő tulajdonában levő gőzfűrész is megvolt. A Bottka- 
féle üzem története alapján talán nyilvánvaló, hogy ez a kettősség annak tulajdonítha
tó, hogy az adásvételi szerződés csak 1942. december 15-én realizálódott. A történet 
alapján talán az is valószínűsíthető, hogy a rahói erdőigazgatóság 1940. évi 
ismertetetőjében említett tiszaközi gőzfűrész nem kincstári üzem volt, hanem csak a fű
rész által elfoglalt terület volt kincstári tulajdonban, a gőzfűrész pedig Bottka tulajdo
na volt. Fia ugyanis a rahói erdőigazgatóság kezelésében 1939/40-ben Tiszaközön lett 
volna kincstári fűrészüzem, akkor az erdőigazgató 1939. december 19-i jelentésében 
nem szerepelt volna az a kijelentés, hogy a Bottka-féle fűrészüzem megszerzése a kincs
tárnak elsőrendű érdeke, s annak helyén egy modern fűrészüzemet lehetne felépíteni.

A tiszaközi fűrészüzem története után nézzük a rahói erdőigazgatóság fafeldolgo
zási teljesítményét: Az 1940-ben visszatért három üzem 1941-ben már 68 000 m3,
1942-ben 70 000 m3, 1943-ban pedig már a tiszaközi üzemmel együtt 125 000 m3 
fenyőrönköt dolgozott fel.123 1944-ben a négy üzem vezetője: Máramarosszigeten 
Bán István főerdőmérnök, Felsővisón Péter Brúnó főerdőmérnök, Havasmezőn 
Lipták Géza erdőmérnök, és Tiszaközön Bobok György erdőmérnök volt.

Erdélyben kincstári fűrészüzem csak a marosvásárhelyi erdőigazgatóság kerületé
ben, Görgényszegen (Herbuson) volt, egy 6-keretes üzem. Ez 1943-ban már 61 000 
m3 fenyőrönköt dolgozott fel. Üzemvezetője 1942-ben Biró Endre erdőtanácsos,
1944-ben Szente Andor főerdőmérnök volt. A Csíki Magánjavaknak volt még egy 3- 
keretes, átlagosan 50 fővel dolgozó, már 1942-ben is állami kezelésben levő fűrész
üzeme Bélboron, a rakottyási fűrészüzem.124 Ennek vezetője az időszak folyamán 
Jekeli Oszkár főerdőmérnök volt.

Ezeken kívül Erdélyben még sok magánfűrész működött: A besztercei 
erdőigazgatóság által kezelt Naszód-vidéki 44 község mintegy 125 000 hektár kiter
jedésű, közösen kezelt erdejével gazdálkodó Regna Erdőkitermelő Szövetkezet keze
lésében 1940-ben 5 fűrészüzem volt: Besztercén egy 5-keretes, Borgóbesztercén egy 
4-keretes, Dornavölgyön szintén egy 4-keretes, Felsőborgón egy 3-keretes és 
Kisilván egy 2-keretes üzem.

A legnagyobb erdélyi faipari vállalatnak, a Lomási Erdőipar Rt.-nek is 5 fűrész
üzeme volt: Láposbányán 3-keretes üzem, 150 munkással, Galócáson egy 9-keretes

ld. a 109. jegyzetet.
Id. a 118. jegyzetet, a Naszód-vidcki és a Lomási üzemekre vonatkozólag is.
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üzem, ugyancsak 150 munkással, Dédabisztrán egy 5-keretes üzem, 200 munkással, 
Szovátán egy 3-keretes üzem, seprünyélgyártó vertikummal, 200 munkással, és vé
gül Szatmárnémetiben egy 5-keretes üzem, 250 munkással.

A fűrészüzemekről szóló rövid összefoglalót a rahói erdőigazgatóság fűrész- 
üzem- fejlesztési elgondolásának a korra jellemző történetével érdemes befejeznünk.
1943 júniusában a rahói erdőigazgatóság fűrészüzemeinek kisteljesítményű keretfű
részeit nagyobb teljesítményű német gépekre akarta kicserélni. Az ezzel kapcsolat
ban folytatott előzetes tárgyalás során a németek közölték, hogy csak akkor tudnak 
új típusú keretfűrészeket szállítani, ha az igény honvédelmi érdeknek minősül. En
nek alapján a HM-től kérték a honvédelmi érdek igazolását, azzal az indokolással, 
hogy a rahói erdőigazgatóság sok olyan cégnek szállít fűrészárut, akik a honvédség
nek beszállítói, így a rahói fejlesztés közvetve a honvédség érdekét szolgálja. A HM 
azonban a kérést elutasította, nem adta meg a honvédelmi érdekre vonatkozó igazo
lást, azzal az indokkal, hogy nincs szükség az erdőigazgatóság üzemei kapacitásának 
bővítésére, mert akkor a tiszamenti kis fűrészeket nem lehet fenyőrönkkel ellátni.125

Ezek után a fafeldolgozás fűrészipari ágával foglalkozó rövid leltárt a 
következőkben foglalhatjuk össze:

-  A tiszaközi üzemmel az erdőkincstár fűrészipari kapacitása az időszak folya
mán egy 4-keretes fűrészüzemmel bővült.

-  A meglévő üzemek indokolt technikai fejlesztését nem lehetett megvalósítani, 
mert a honvédelmi minisztérium nem az állami üzemeket, hanem az elavult 
kisüzemeket pártfogolta.

A fafeldolgozás terén -  a keretfűrészek cseréjére vonatkozó sikertelen kezdemé
nyezésen kívül -  még egy jelentős fejlesztési terv is felmerült: Az ungvári 
erdőigazgatóság 1943 májusában Perecsenyben egy talpfatelítö-üzem létesítését 
kezdeményezte.126

A javaslat abból indult ki, hogy az erdőkincstár a folyamatban levő és tervezett 
vasútvonalak építéséhez tölgy talpfával nem, csak bükk talpfával rendelkezik, a 
bükk talpfát viszont -  telítőüzem hiányában -  telítetlen állapotban kénytelen beépí
teni. E kényszerhelyzetben elkezdtek számolni: A telítetlen kisvasúti bükk talpfa 
ára darabonként 3,30 P, a telítési költség -  gyors kalkuláció szerint -  1,67 P, tehát 
a telített talpfa árát, illetve előállítási költségét tekintve darabonként 4,97 P-vel kel
lett számolni. A telített talpfa tehát 51 %-kal drágább, mint a telítetlen. Ennek élet
tartama azonban -  a tapasztalat szerint -  3 év, a telített talpfáé pedig 30 évre tehető. 
Ebből következőleg a telítetlen talpfákat 10-szer kell cserélni a telített talpfák ide
je alatt, és a csere során darabonként 1,50 P beépítési költségtöbblet is felmerül. E 
néhány adat és rövid gondolatmenet alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a telített talp
fák alkalmazása tetemes költségmegtakarítást tesz lehetővé. Ennek alapján elké
szíttették a részletes gazdaságossági számítást, s az is igazolta, hogy a telítőüzem 
létesítése rendkívül jövedelmező beruházás lesz. így az ungvári erdőigazgatóság
1943. május 1-jén az erdészeti főosztályhoz beterjesztette a fatelítőüzem létesíté

MOL K -184-1943-A /3-125 938.
MÓL K -184-1943-A /4-127 699.
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sére vonatkozó javaslatát, a tervművelettel és költségvetéssel együtt, mely szerint 
a beruházás 2 év alatt, 1943- és 1944-ben, mintegy 1 500 000 P-ből megvalósítha
tó, és a legkedvezőtlenebb körülmények között is évente 800 000 -  1 000 000 P jö 
vedelmet eredményez.

Az erdészeti főosztály a fatelítőüzem létesítését -  a javaslat alapján -  szükséges
nek és jövedelmezőnek minősítette, s a tervezett munkák engedélyezését javasolta. A 
beruházás költségszükségletét a felülvizsgált terv és költségvetés alapján, 1943. má
jus 25-én 1 353 000 P-ben állapították meg, és felhatalmazták az erdőigazgatóságot, 
hogy a munkálatokat indítsa be, a vonatkozó kiírás elkészítése után a gépészeti be
rendezést a legelőnyösebb ajánlattevőtől rendelje meg, és az 1943. évi költségek fe
dezésére biztosított 800 000 P-ből utalványozásokat eszközöljön. Felhatalmazták to
vábbá az erdőigazgatóságot, hogy a szokásos kereskedelmi feltételeknek 
megfelelően a gépészeti berendezések megrendelésekor -  kellő biztosíték ellenében
-  a vételár 50 %-át előlegként fizesse ki.

Az erdőigazgatóság a felhatalmazás alapján a gépészeti berendezésre vonatkozó 
kiírásokat elkészítette, majd a beérkezett ajánlatok közül a Láng Gépgyár Rt. ajánla
tát elfogadva, 1943. november 8-án a berendezést meg is rendelte. A Láng Gépgyár 
Rt. november 15-én a megrendelés vételét és az erdőigazgatóságnak a szállítási, fi
zetési feltételekre vonatkozó helyesbítéseinek elfogadását visszaigazolta.

E kedvezően indult folyamat azonban 1944-ben kedvezőtlen fordulatot vett. Az 
erdőigazgatóság május 24-én jelentette az erdészeti főosztálynak, hogy a Láng Gép
gyártól arról értesült, hogy az FM a perecsenyi telítőüzem gépészeti berendezésére 
vonatkozó megrendelőlevelet és rendelésigazolást visszakérte, és a megrendeléssel 
kapcsolatban május 19-éig sem kapott semmi választ. Ezért a megrendelést tárgyta
lannak, semmisnek tekinti, s amennyiben az erdőigazgatóság a rendelést továbbra is 
fenn akarja tartani, sürgős értesítést kér. Ezért az igazgatóság arra kérte a főosztályt, 
hogy a Láng Gépgyárnak a választ mielőbb közvetlenül adja meg. Az erdészeti 
főosztály az ügyirat belzetére június 28-án a következő bejegyzést tette: „A benti 
ügyet az ügyosztály a miniszternek jelentette és kérte hathatós közbenjárását. 
Egyelőre intézkedést nem igényel, 1944. július 31-ig irattárba tehető”

Szeptember közepén -  alig egy hónappal az erdőigazgatóság kiürítése előtt -  az 
igazgatóság újból jelentette, hogy a Láng Gépgyár ismételten megsürgette a 
perecsenyi telítőüzem gépészeti berendezésének végleges megrendelését. Ezért kér
te a minisztériumot, hogy az ügyben mielőbb döntést hozzanak, és a döntésről a Láng 
Gépgyárat értesítsék.

Az erdészeti főosztály szeptember 27-én az ungvári erdőigazgatóságnak írott le
vél vótumában a következőket rögzítette: „Az Anyaghivatal a telítőtelephez szüksé
ges 40 w. vasanyag kiutalását megtagadta. Az ügyosztály feljegyzésben kérte a mi
niszter úr Öméltóságát, hogy a vasanyag rendelkezésre bocsátása ügyében járjon 
közbe. A mai rendkívüli helyzetben a szükséges vasanyag kiutalását az ügyosztály re
ménytelennek látja. Ezért az ügy kedvezőbb időkre halasztandó. ” Az 
erdőigazgatóságot ennek megfelelően levélben tájékoztatták.127
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Egy hónappal később, október 22-én az erdőigazgatóságot ki kellett üríteni. így 
az ungvári erdőigazgatóságnak a perecsenyi talpfatelítő-üzem létesítésére vonatkozó 
kezdeményezése -  a rahói erdőigazgatóságnak a Jalinka-völgyi erdei vasútépítéséhez 
hasonlóan -  a háborús helyzet miatt meghiúsult.

Vadászat
A vadászat gyakorlásának szabályait -  tartalmában lényeges eltéréssel -  1939-ben 

és 1940-ben két rendeletpár (kormányrendelet és földmívelésügyi miniszteri rende
let) határozta meg, külön a kárpátaljai, és külön a keleti és erdélyi országrészekre vo
natkozólag.

Kárpátalja vonatkozásában az 5710/1939.M.E.sz. rendelet, amely 1939. július 7- 
én lépett hatályba, az elsődleges hangsúlyt a vadállomány megóvására helyezte, l k 
ában -  a farkas kivételével -  minden vadfaj: a szarvas, a dámvad, őz, zerge, mezei 
nyúl, siket-, és nyírfajd, fácán, fogoly, erdei szalonka, tőkés kacsa, és a dúvad közül 
a medve, hiúz, vadmacska, vaddisznó vadászatát, több más vadfajjal együtt megtil
totta. A földmívelésügyi minisztert azonban felhatalmazta, hogy a tilalom alól egyes 
vadfajok, és meghatározott területek esetében -  különösen vadkárok elhárítása céljá
ból - ,  felmentést adjon.

E rendelet a vadászat tilalmazása mellett -  a helyzet megismerése és rendcsinálás 
céljából -  a visszacsatolás előtti időből származó szerződés alapján a vadászatra jo
gosultakat szerződésüknek határidőre történő bemutatására kötelezte, a 
földmívelésügyi minisztert pedig felhatalmazta, hogy a szerződéseket felülvizsgálja, 
és -  a felülvizsgálat eredményétől függően -  azokat elfogadja, vagy indokolt esetben 
azok tudomásul vételét megtagadja.

A 194.100/1940.FM sz. rendelet 1940. augusztus 1-jén lépett hatályba. Ez a kor
mányrendeletben előírt általános vadászati tilalmat úgy módosította, hogy a medve 
és a nyérc kivételével a vadászat -  a tilalmi idők betartásával -  szabad, azzal a kor
látozással, hogy legalább 1000 kh összefüggő erdős vadászterületen 1000 kh-anként 
évente csak egy szarvasbikát szabad elejteni, medve elejtésére azonban -  indokolt 
esetben -  csak a miniszter adhat engedélyt.

A keleti és erdélyi országrészre vonatkozó, 1941. május 28-án hatályba lépett 
3940/1941.M.E.sz. rendeletben a kárpátaljaihoz hasonló, gyakorlatilag minden vad
faj vadászatára kiterjedő általános tilalomról nem esik szó. Feltehetően azért, mert az 
azt megelőző, 1940. december 1-jén hatályba lépett 199.685/1940.FM sz. rendelet 
l.§-ában előírta, hogy a visszacsatolt keleti és erdélyi területeken a vadászat -  a far
kas, vaddisznó, róka, s általában a vízi és ragadozó madarak, valamint a szarka, szaj
kó, seregély kivételével -  minden vadfajra tilos. E tilalom 1941. július 18-ig maradt 
érvényben, amikor a 160.000/194l.FM sz. rendelet vadfajonként részeletesen szabá
lyozta a vadászati tilalmi időket. Ennek figyelembevételével a 3940/1941.M.E.sz. 
kormányrendelet felhatalmazta a földmívelésügyi minisztert, hogy a vadászterületek 
lelövési keretét a következő 1940/41. évi vadászati idényre, különösen a siketfajdra, 
nyírfajdra, őzre, szarvasra, zergére, muflonra, dámvadra, valamint medvére és hiúz- 
ra vonatkozólag tételesen meghatározza. (Furcsa, hogy ezekre, a lelövési engedély 
tekintetében miniszteri hatáskörbe utalt vadfajokra nézve a 199.685/194l.FM sz.
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rendelet tilalmi időt nem állapított meg, a végrehajtási rendelet viszont ezek vadásza
tát is a tilalmi idők betartásához kötötte.)

A hivatkozott kormányrendelet tehát -  az előzők miatt -  nem a vadászat tilalmazá- 
sára, hanem elsődlegesen a vadászati helyzet feltárására helyezte a hangsúlyt. 1 .§-ában 
a vadászat gyakorlására jogosultakat -  a Kárpátaljára vonatkozó rendelethez hasonló
an -  kötelezte, hogy szerződésüket az illetékes törvényhatóság első tisztviselőjének 
mutassák be. A szerződések elismerését, tudomásul vételét, vagy -  indokolt esetben -  
annak megtagadását a törvényhatóság első tisztviselőjének hatáskörébe utalta.

E rendelet létrehozta a vármegyei vadászati felügyelő intézményét, s a felügyelő 
feladatává tette a vármegye területén a vadállomány, a vadvédelem és a vadászat gya
korlásával kapcsolatos jelenségek figyelemmel kísérését, s ennek alapján azt, hogy a 
vadászattal kapcsolatos minden kérdésben, a vadászati jog engedélyezése, a felsza
badulás előtti időből származó vadászbérleti szerződések tudomásul vétele ügyében, 
kivételes lelövési kérelmek, és az egyes vadászterületek évenkénti lelövési keretének 
jóváhagyása tekintetében a felügyelete alá tartozó vármegyére vonatkozólag a tör
vényhatóság első tisztviselője, illetve a földmívelésügyi miniszter részére véleményt 
nyilvánítson és állást foglaljon.

Az első tizenegy vármegyei vadászati felügyelőt, közülük három területileg illeté
kes erdőigazgatót, a földmívelésügyi miniszter 1941. május 29-én bízta meg: Maros- 
Torda vármegye és Marosvásárhely thj. sz. kir. város területére Kovács Jenő m. kir. 
főerdőtanácsos, marosvásárhelyi erdőigazgatót, Máramaros vármegyének a román 
megszállás alól felszabadult területére Katapán Ottó m. kir. erdőtanácsos, rahói 
erdőigazgatót, Szatmár és Ugocsa vármegyéknek a román uralom alól felszabadult te
rületére és Szatmárnémeti thj. sz. kir. város területére Gárdonyi Nagy László 
főerdőmérnököt (1941 júliusától m. kir. főerdőtanácsos, nagybányai erdőigazgatót).128

1944 augusztusában Beszterce-Naszód vármegye vadászati felügyelőjét saját ké
relmére felmentette és a vármegyei vadászati felügyelői tisztség ellátásával Istvánffy 
József min. tanácsos, besztercei erdőigazgatót, Kovács Jenő min. tan. Maros-Torda 
és Marosvásárhely thj. sz. kir. város vadászati felügyelőjét ugyancsak 1944 augusz
tusában a kaposvári erdőigazgatóság vezetésével történt megbízatása miatt, saját ké
relmére, felmentette, és a vármegyei vadászati felügyelői tisztség ellátásával vitéz 
Borsay Ferenc m. kir.erdőtanácsos, marosvásárhelyi erdőigazgatót bízta meg.729

A 3940/1941.M.E.sz. rendelet végrehajtási rendelete, a 158.120/1941.FM sz. ren
delet (amely 1941. június 17-én lépett hatályba) már nemcsak a vadászattal, hanem a 
vadállomány gondozásával és a vadvédelemmel is foglalkozott. Előírta, hogy a vadá
szati jog tulajdonosa köteles a szarvas, dámvad és őzállománnyal rendelkező vadász- 
területeken, a vad téli tartózkodási helyein 8000 kat.holdanként legalább egy-egy ál
landó vadetetőt kialakítani, és azt október 15-étől kezdve megfelelő takarmánnyal el
látni, beerdősült területen egy sózót felállítani és azt jó karban tartani, mezőgazdasági 
területen, ahol fogoly és fácán számottevő állományt képez, ezek téli etetéséhez no
vember 1-jéig egy-egy etetőt felállítani, és attól kezdve eleséggel ellátni.

Erdészeti Lapok. 1941. 335. oldal. 
Erdészeti Lapok. 1944. 379. oldal.
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A rendelet ezenkívül kötelezően előírta 4000 kat.holdanként egy-egy vadőr alkal
mazását. A vadászatra jogosultak kötelező feladataként előírta azt is, hogy a 
következő évre vonatkozóan vadfajonként és ivaronként elkülönített bontásban lelö
vési tervet készítsenek, és azt minden év március 15-ig a vadászati felügyelőnek 
nyújtsák be, hogy azt a felügyelő sajátjavaslatával együtt -  a következő évi lelövési 
keret megállapítása végett -  bemutathassa a miniszternek. Amely vadra a miniszter 
nem adott lelövési keretet, arra tilos volt vadászni.

E rendelet szerint önálló vadászterületnek csak a 200 kat.holdat, illetve havasi jel
legű vidéken a legalább 2000 kat.holdat meghaladó területrészt lehetett önálló va
dászterületnek tekinteni. Az önálló vadászterületnek nem tekinthető, és a községek, 
városok tulajdonában levő ingatlanok vadászati jogát árverés útján haszonbérbe kel
lett adni. Viszont vadászterületet csak olyan személynek lehetett bérbe adni, akinek 
erre az illetékes vadászati felügyelő, vagy a törvényhatóság első tisztviselője enge
délyt adott.

Az évek folyamán Kárpátalján, s az erdélyi területeken is a farkas annyira elsza
porodott, és az állatállományban oly károkat okozott, hogy 1942-ben a kormány 
kötelezővé tette a farkas irtását. A 6520/1942. M.E.sz. rendelettel előírta, hogy azo
kon a területeken, ahol a farkas előfordul, a vadászati jog tulajdonosa, 
haszonélvezője, haszonbérlője köteles a farkasokat lőfegyverrel, csapóvassal, és a 
kötelező óvórendszabályok betartásával, megfelelő méreg alkalmazásával is pusztí
tani. Ennek előmozdítása érdekében a 292.000/1942.FM sz. rendelet előírta, hogy a 
vadőröknek és annak, aki farkast elejt megfelelő lődíjat és jutalmat kell fizetni.

Ezek voltak a visszacsatolt kárpátaljai, s a keleti és erdélyi részeken a vadászat 
törvényes, jogi keretei. Ezek érvényesüléséről a MÓL levéltári iratanyagában érdem
leges anyag alig volt fellelhető, talán azért sem, mert az FM erdészeti főosztályának 
iratanyaga többségében az üzemi erdőigazgatóságok tevékenységével, főként a 
kincstári erdőkben folyó gazdálkodással összefüggő történésekkel foglalkozik, és a 
vadászat tekintetében ezekkel is meglehetősen szűkösen.

Az előzőkben tárgyalt rendeletekkel kapcsolatban két kérdést, a vadkárokkal 
összefüggő, széles körben elterjedt problémát, és a vadászterületek bérbeadása terén 
tapasztalt jelenséget mégis érdemes megemlíteni.

Arahói erdőigazgatóság már 1940. szeptember 11-én jelentette a minisztériumnak, 
hogy a bérbeadott vadászterületeken sok a vadkár, s a károsultak kártérítést kérnek. Az 
erdőigazgató ezzel összefüggésben felvetette, hogy az 5710/1939.M.E.sz.rendelet
l.§-ának a dúvadfajok lelövésére vonatkozó tiltását fel kellene oldani, mert a vad
károk lényegében ezzel függnek össze. Ugyancsak a rendeletre hivatkozva javasolta, 
hogy a bérlőket kötelezni kellene arra, hogy ha vadászterületük meghaladja az 1000 
kat.holdat, vadőrt alkalmazzanak. Ezenkívül lehetővé kellene tenni, hogy altisztek, 
erdőőrök is elláthassanak vadőri szolgálatot. (Úgy tűnik, a javaslatok egyike sem va
lósult meg.)130

1943-ban a bustyaházai erdőigazgatóság jelentette, hogy Ökörmezőn egy medve 
elpusztított egy lovat, és a tulajdonos ezért az erdőigazgatóságtól kártérítést követel.
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Erre az erdészeti főosztály válasza az volt, hogy kártérítésre nincs lehetőség, mert a 
lakosság figyelmeztetést kapott, hogy vigyázzanak a jószágaikra, mert ha ezt elmu
lasztják, kártérítésre nem számíthatnak. (Ilyen figyelmeztetésnek azonban még a 
nyomát sem lehetett a levéltárban felfedezni.)131

A vadászterületek bérbeadásáról az előzők szerint a 158.120/1941.FM sz. rende
let intézkedett. Eszerint az önálló vadászterületnek nem tekinthető, valamint a köz
ségek és városok tulajdonában levő ingatlanok vadászati jogát bérbe kell adni. Ez 
időszakban felszínre került versenytárgyalási hirdetmények azonban nem ilyenekre, 
hanem 900 kh-tól 10 000 kh-ig terjedő, összesen 16 kincstári vadászterületre vonat
koztak, melyek mindegyikét 1942 augusztusában a kárpátaljai és erdélyi üzemi 
erdőigazgatóságok tették közzé. Egy másik esetben pedig a Csíkszeredái (igazgatási) 
erdőigazgatóság a „Csíki Magánjavak” tulajdonához tartozó, állami erdőhivatalok ál
tal felügyelt 8000 kh-tól -  14 000 kh-ig terjedő öt vadászterületnek árverésen történő 
értékesítését hirdette meg.132 -  Sajnos a hirdetményekből nem derül ki, hogy a kincs
tári és a nagy közösségi tulajdonú vadászterületek árverésen történő értékesítése mi
re vezethető vissza.

Ezek után a visszacsatolt területek vadászati gyakorlatára térve, érdekességként 
megállapíthatjuk, hogy az üzemi erdőigazgatóságokkal kapcsolatban feltárt iratok 
jelentős része arra utal, hogy az erdőgazdálkodás körébe tartozó tevékenységek közül 
az 1938-1944-ig terjedő időszak folyamán, ugyanúgy mint azt követően is, legfelsőbb 
szinten egyedül a vadászat váltott ki nagyobb érdeklődést. A kutatás során számos 
dokumentummal találkoztunk, melyekben a vadászattal kapcsolatban a miniszter, 
vagy a miniszterelnök, esetleg a Kormányzó Úr kívánságára, vagy utasítására történt 
intézkedés. (Erre vonatkozólag a következőkben több esettel fogunk találkozni.) Ez 
a tény -  ha nem is nemzetgazdasági vonatkozásban, de a vezetők érdeklődési körét 
tekintve -  feltétlenül a vadászat különös jelentőségét igazolja.

Kárpátalján a vadászattal összefüggő történetek a bustyaházai és a rahói 
erdőigazgatósághoz kötődnek. Mindkét erdőigazgatóságnál volt szarvas- és medve
vadászatra is alkalmas terület.

Szarvasvadászathoz vadászlakokra, medvevadászathoz pedig beetetett leshelyekre 
volt szükség. A bustyaházai erdőigazgatóság már 1939-ben utasítást kapott arra, hogy 
a legkedveltebb vadászterületen, a csornarikai völgyben építsen egy vadászlakot. 
Bartha Lajos m. kir. segéderdőmérnök, az erdőigazgatóság építésvezetője, 1939 júniu
sában elkészítette a vadászlak tervműveletét és költségvetését, valamint annak és a hoz
zá tartozó erdőőri lak melléképületének költségvetését, s ezeket felterjesztették a mi
nisztériumhoz. Az erdészeti főosztály a tervet jóváhagyta, s az építés költségkeretét már
1939. augusztus 19-én a vadásziakra 15 590 P-ben, annak melléképületére 1620 P-ben, 
az erdőőri lak melléképületére vonatkozólag 4510 P-ben állapította meg.133

Az erdőigazgatóság 1940. május 22-én bejelentette, hogy a vadászlak elkészült, 
de azzal kapcsolatban -  a Kormányzó Úr előrelátható gyakori látogatására való te
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Erdészeti Lapok. 1942. 345. oldal, 1943. 396. oldal.
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kintettel -  szükséges a csornarikai, pesszarikai és a fujoveci völgy biztosítása, és a 
biztosításra kirendelt hatósági közegek elhelyezésére egy csendőrpihenő építése is, 
mert a Kormányzó Úr számára kijelölt vadászterület egy része ráfekszik a volt len
gyel, most orosz határra, és a csornarikai vadászlak csupán 8 km-re van a határtól. 
Az erdészeti főosztály 1940. június 19-én 3965 P-vel az egyszerű csendőrpihenő 
költségvetését is jóváhagyta. Rövid idő alatt az is elkészült, s a végszámla kifizetése 
is megtörtént.134

1942-ben a földmívelésügyi miniszter a kárpátaljai kincstári erdők megtekintése 
alkalmával elrendelte, hogy a fenntartott vadászterületeken a vadászházak építését 
szorgalmazni kell135 A bustyaházai erdőigazgatóság erre a miniszteri rendeletre vá
laszként jelentette, hogy nehéz pénzügyi helyzetére, és arra való tekintettel, hogy a 
fontosabb területek vadászházakkal el vannak látva, és 1942-ben 28 befejezés előtt 
álló erdőőri lak mindegyikében egy-egy, összesen 28 vadászszoba is épül, ezért újabb 
vadászházak építését nem tervezi.

Az ungvári erdőigazgatóság, szintén a miniszteri rendeletre válaszolva, 
jelentette,hogy az igazgatóság kerületében levő fenntartott vadászterületeken vadász
házak építését nem javasolja, mert a távolfekvő vadászházak a biztos betörés és fel
gyújtás ellen még akkor sem védhetők meg, ha azokat néha a kezelő személyzet is 
használja. Az erdőigazgatóság erre való tekintettel, úgyszintén az erdők őrzése és ke
zelés szempontjából is, mindenkor kinn a védkerületekben igyekszik az új erdőőri la
kokat felépíteni, és ezekben a vadászat szempontjából szükséges helyeken vadász
szobák létesítéséről is gondoskodik. Ilyen módon feleslegessé válik a költséges, és az 
erdőigazgatóság előirányzatából nehezen fedezhető vadászházak építése. Ezért a fel
adatot Fenyvesvölgyön, Lyután, Turjaremetén és Turjapolenán vadászszobák létesí
tésével igyekszik megoldani.136

A rahói erdőigazgatóság a vadászházak építését szorgalmazó rendeletre jelentet
te, hogy a fenyőgömbfa ármegállapítása az erdőigazgatóságnál oly mértékű árbevé
teli kiesést idézett elő, hogy újabb vadászházak építését egyelőre nem tervezi. 1942- 
ben mégis utasítást kapott a vaséri erdőhivatal kerületében, a fenntartott miniszteri 
vadászterületen, a fajnai és a makerlói védkerületben egy-egy vadászlak, és azokhoz 
megfelelő cserkészutak építésére. A miniszter rendelkezése szerint mindkét vadászla
kot azonos tervek alapján, azonos kivitelben, a makerlóit 1943-ban a gát mögött, a 
fajnait 1944-ben a régi vadászlak mögötti tisztáson, a cserkészutakat pedig csak 
olyan mértékben építsék ki, hogy a bőgőhelyek jól elérhetők legyenek.

Az erdőigazgatóság a két vadászlak tervműveletét és költségvetését elkészítette és
1943. január 9-én felterjesztette a minisztériumhoz. Az erdészeti főosztály február 
15-én 1943-ra a makerlói vadászlak megépítésére 30 187 P-t, a cserkészutak építésé
re 20 000 P-t állapított meg azzal, hogy a fajnai vadászlak és a további cserkészutak 
költségszükségletét az erdőigazgatóság 1944. évi költségvetésében tárgyalja.137

134 MÓL K - l84-1940-3-77 556.
MÓL K-184-1942-A/3-89 980.
MÓL K -184-1942-A/3-96 072.
MÓL K -184-1943-A /3-120 888.
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Erdélyben a nagybányai 
erdőigazgatóság kerületében 1943- 
44-ben 4 vadászlak épült. Erre a cél
ra az erdőigazgatóság számára a be
ruházási keretből 26 076 P felhasz
nálását engedélyezték. 1944 elején 
az erdőigazgatóság jelentette a mi
nisztériumnak, hogy az engedélye
zett keret a munkálatok teljes befeje
zéséhez nem elegendő. Az 
alsófernezelyi erdőhivatal kerületé
ben a fehérszéki, valamint a kohó- 

A fajnai vadászház főhomlokzata. völgyi erdőhivatal kerületében a
Forrás: MÓL K -l84 rotundai vadászlak építésének befe

jezéséhez, mindegyiknél egy-egy 
vendégszoba kialakítását is figyelembe véve, összesen 10 218 P pótköltség felhasz
nálásának engedélyezését kérte. Az erdészeti főosztály az engedélyt megadta, így a 
négy vadászlak építését befejezhették.118

Medvevadászatok ősszel és tavasszal is voltak. A vadászathoz azonban nagyon 
alapos, hosszadalmas előkészítésre, a medvéknek lódögökkel való beetetésére volt 
szükség. 1943. október 7-én az I/A erdészeti főosztály 3., a vadászatban és halászat
ban illetékes ügyosztálya elrendelte, hogy a bustyaházai és a rahói erdőigazgatóság 
kerületében a medvék beetetését az őszi medvevadászatra azonnal kezdjék meg, és 
azonnal jelentsék, ha a medve a dögöt valahol felvette. Az utasításban jelezték, hogy 
mindegyik erdőigazgatóságnál 2-3 medve elejtését vették tervbe.139

Ennek alapján a történtekről az erdőigazgatóságok naponként részletes jelentés
ben számoltak be. A rahói erdőigazgatóság 5. jelentése 1943. november 12-én 12 óra
10 perckor: A tegnap jelentett medve a Sóskás-völgy dezenkuli medvelesén 11-én es
te 8 órakor újból kijött a dögre, s az éjszaka folyamán azt majdnem teljesen felfalta. 
Most új dögöt tesznek ki, ezért pár napig a kimenetellel várni kell.

November 15-én 11 óra 40 perckor telefononon az alábbiakat jelentették: A 
dezenkuli medvelesre 13-án új dögöt tettek ki. Tegnap, 14-én este 7 óra 30 perckor 
egy, valószínűleg a már jelentett medve megjelent a dögnél, de a sötét, esős idő mi
att közelebbről megfigyelhető nem volt. Az etetést az erdőigazgatóság folytatja.

November 16.: A dezenkuli lesen tegnap este fél 8-kor a medve kijött a dögre. Fél 
óráig tartózkodott a dögön, majd éjjel az egész maradék dögöt megette. Ma délután 
új dögöt tettek ki. (A jelentés naponta tovább folytatódott.)

November 19.: A dezenkuli medvelesen tegnap este a nagy sötétség miatt a medve 
nem volt megfigyelhető, mert a hold csak éjfél után kelt fel. Éjjel azonban a medvét 3 
óra 30 perctől 5 óra 30-ig figyelték a dögnél. A látottak alapján az erdőigazgatóság ja 
vasolja, hogy a miniszter úr a ma esti sebesvonattal utazzon le, s Katapán igazgató

138 MÓL K -184-1944-A/3-238 590.
139 MÓL K.-184-1944-A/3-232 096.
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Máramarosszigeten várni fogja autóval. (A továbbiakban arról nem esik szó, hogy a va
dászatra sor került-e vagy sem. A napi jelentés azonban folytatódott.)

December 1.: A Sóskási vadászterületen a dezenkuli medvelesnél megfigyelt 
medve újabban ugyanezen vadászterület lopusenszki medvelesénél kitett dögre jár. 
Ezért a dezenkuli medvelesen újabb dögöt nem tettek ki, mert amíg ezen a lesen is 
volt dög, előfordult, hogy a medve egyik nap az egyik, másik nap a másik 
medvelesen jelent meg, és így a vadászat bizonytalanná vált. A lopusenszki 
medveleshez november 29-én tettek ki dögöt, s ebből a medve még aznap, 29-éről 
30-ára virradó éjjel falt egy keveset.

December 3.: A Sóskási vadászterületen a lopusenszki medvelesnél eddig megfi
gyelt medve december 1-jén eddigi tartózkodási helyét elhagyta és a sóskási völgyön 
felfelé ment, téli szállására vonult.

A bustyaházai erdőigazgatóság október 23-i jelentése: A felsőszinevéri fujoveci 
medvelesre kitett dögre két medve jár. Nappal is megjelennek a dögnél. Mivel a ki
tett dögöt hamar felfalják, az egyik medve elejtésére egy vadászvendégnek azonnal 
utaznia kellene.

December 1.: A bruszturai vadászterületen a gropjanei medvelesnél kitett dögre a 
már jelentett medve rendszertelenül, pár napi kihagyásokkal, és mindig csak éjjel jár, 
ezért vadászata bizonytalan.

Erdélyben a marosvásárhelyi erdőigazgatóságnál a kovásznai erdőhivatal kerüle
tében, a kincstár által bérelt gelencei vadászterületen is voltak medvevadászatok. 
1943 őszén egy erdménytelen vadászat után az erdőigazgatóság utasítást kért az er
dészeti főosztálytól, hogy a tavaszi vadászatra előkészüljön-e? Az utasítás a rahói, a 
bustyaházai és a marosvásárhelyi erdőigazgatóság számára az volt, hogy mihelyt a 
medvék elhagyják téli szálláshelyüket, az etetést azonnal kezdjék meg. A tavaszi va
dászatra is lesz vendég!

A visszacsatolt erdélyi országrésznek talán 
leggazdagabb, kiemelt vadászterülete a 
Görgény-völgyben volt. Ezért is az országrész 
1940-1944. közötti időszakának vadászattörténe
te gyakorlatilag a volt román királynak a 
Görgény-völgyi Laposnyán, az erdei vasút végál
lomásától nem messze levő vadászkastélyához, 
és -  történelmi véletlen folytán -  a magyar kor
mányzói vadászkastélyhoz fűződik.

A volt román király laposnvai kastélvkomple- 
xuma több épületből állt. A hozzá tartozó ingat
lan területe 6 kat.hold 828 négyszögöl volt.140

-  A kastély főépülete: Földszintes építmény, 
melynek fedélszékébe manzárdszerűen
volt az emelet beépítve. Alapterülete ös- Fé|ig kész görgényi trófea
szesen 5446 m2, 35 helyiséggel, vízveze- Fotó: Káldy

MÓL K-184-1944-A/4-234 041. (A történet teljes iratanyaga)

204



tékkel, csatornázással és 
villanyvilágítással, téli 
használatra cserépkályhák
kal fafűtésre berendezve.

-  A főépület konyhai szár
nyához csatlakozott egy kü
lön, személyzeti konyha- 
épület, melynek földszint
jén a külső személyzet ré
szére egy konyha és étte
rem, a manzárdban pedig 3 
lakóhelyiség a személyzet 
részére.

-  A királyi fővadászmester lakóháza: Emeletes blokkház 4 helyiséggel.
-  A miniszter lakóépülete: Földszintes épület, 64 m2 alapterülettel, 5 helyiséggel.
-  Gondnoki lakóépület: A földszinten 3 szobából álló lakás, egy nagy étterem és 

veranda, az emeleten ugyancsak veranda és két vendégszoba.
-  Vendégszálló: A csendőrőrs tanyája 11 helyiséggel.
-  Gépház és garázs: 182 m2 alapterületű emeletes épület, földszintjén 4 garázs és 

a gépház, mellékhelyiségekkel, a gépházban egy szakszerűen felszerelt 20 KW 
termelőképességű Ganz-Jendrassik-dieselmotorral kapcsolt aggregátor, amely 
a világítást és az erőátvitelt szolgáltatta, az emeleten 10 vendégszoba, 1 
fürdőszobával.

-  Istállóépület: 150 m2 alapterülettel, 2 istállóval, középen takarmányos csűrrel.
-  Ezeken kívül volt még egy fatemplom és egy jégverem is.
A kastély a második bécsi döntéssel hozzánk került. Maros-Torda vármegye ka

tonai közigazgatási parancsnoksága már 1940-ben megkereste a szászrégeni kir. já 
rásbíróságot, hogy a kastélykomplexumnak a 3387. telekkönyvben az 5218/2. hrsz. 
ingatlanra vonatkozó tulajdonjogot, II. Károly, volt román király tulajdonjogát, töröl
jék a telekkönyvből. A szászrégeni kir. járásbíróság a katonai közigazgatási parancs
nokság megkeresését 1941. március 20-án elutasította.

Március 21-én azonban a február 23-án hatályba lépett 1440/1941.M.E.sz. rende
let 2.§-a alapján a II. Károly, volt román király nevére bekebelezett tulajdonjogot tö
rölték, és azt a magyar kincstár javára kebelezték be. Az 1440/1941 .M.E.sz. rendelet
2.§-a szerint ugyanis az 1939. március 16-a előtt létrejött ingyenes jogszerzést ér
vénytelennek kellett tekinteni, ha az olyan ingatlanra vonatkozott, amely 1918. októ
ber 27-én a magyar államkincstár tulajdonában volt. A telek 1918. október 27-én -  a 
telekkönyv szerint -  a magyar államkincstár nevén volt, az ingyenes szerzést pedig
-  a királyra való tekintettel -  feltételezték, így a királyi vadászkastély 1941. március 
21-én a magyar államkincstár tulajdonába került.

A miniszterelnök azonban 1941 júliusában úgy döntött, hogy a laposnyai kastélyt 
a hozzá tartozó telekkel együtt a volt román királytól megfelelő áron megkísérli meg
vásárolni. Ezért 1941. július 22-én felkérte a külügyminisztert, hogy ez irányban a 
szükséges lépéseket diplomáciai úton tegye meg. E tekintetben azonban problémát

A

A volt román király laposnyai vadászkastélya 1941. 
augusztusában. Fotó: Kassay
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okozott, hogy a szászrégeni kir. járásbíróság a kastély tulajdonjogát a volt román ki
rály nevéről már a magyar államkincstárra Íratta át. Ezért utasították a kincstári jog
ügyi igazgatóságot, hogy az ingatlan visszabekebelezése iránt sürgősen intézkedjék. 
Ennek eredményeként az igazságügy-miniszter 52.270/1941.sz. rendelete alapján a 
szászrégeni kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság, azzal az indokolással, hogy 
az ügy nem az 1440/1941.M.E.sz. rendelet, hanem a román földbirtokrendezéssel 
kapcsolatos kérdések szabályozása tárgyában kiadandó rendelet hatálya alá tartozik, 
964/1942.sz. végzésével elrendelte a m. kir. kincstár javára bekebelezett tulajdonjog 
törlését és az előző tulajdonjogi állapot helyreállítását. így a laposnyai kastélyingat
lan tulajdonjogát 1942. március 20-án visszaírták a volt román király javára.

A kastély megvásárlása érdekében a miniszterelnök által kezdeményezett szeren
csétlen akció természetesen nem járt eredménnyel. Mivel ez előrelátható volt, a hon
védelmi miniszter -  a földmívelésügyi miniszter 1941. szeptember 6-án történt fel
kérésére -  1941. szeptemberében kiadott, 62.208/1941.sz. határozatával az ingatlant 
az 1939:11.te.-ben foglalt honvédelmi törvény 105.§-ának /1 / bekezdése alapján, hon
védelmi szolgáltatásként, ideiglenes használatra igénybe vette, és az 1941. szeptem
ber 16-án ez ügyben felvett jegyzőkönyv szerint a kastélyt, annak berendezését és 
bútorait -  a fatemplom és a jegyzőkönyvben felsorolt szőnyegek kivételével -  a ma
rosvásárhelyi erdőigazgatóság kezelésébe adta.

Az átadás során az építményekről bizottságilag részletes műleírás, és az egész in
gatlanról összefoglaló értékbecslés készült. Eszerint

-  az építményeket kereken 370 000 P-re értékelték, a forgalmi érték a becsérték 
50 %-ára tehető, az építmények forgalmi értéke tehát kereken 185 000 P,

-  a telket kat.holdanként 100 P-re értékelték, így a telek értéke 650 P,
-  a berendezési tárgyakat, bútorokat összességében 35 000 P-re értékelték, így
-  a kastély összértékét 220 650 P-ben állapították meg.
Ennek alapján a bizottság az igénybe vett ingatlan, valamint annak összes építmé

nyi, berendezési tárgyai és bútorai használatáért járó térítési díjat évi 1200 P-ben ha
tározta meg, amely összeget negyedévi előleges részletekben, 1941. szeptember 10- 
től kezdődően kellett fizetni. Az első részletet a román király által a kastély gondozá
sával megbízott dr. Popescu János szászrégeni lakosnak október 18-án ki is fizették.

A román követség a kastély átvételére azonnal reagált. Október 25-én kelt átirat
ban értesítette a külügyminisztériumot, hogy a kastélyt a magyar hatóságok a honvé
delmi miniszter rendeletére birtokba vették, egyben közölte, hogy ez az eljárás a volt 
román király véleménye szerint a bécsi döntőbírósági szerződés birtokjogi részének 
minden vonatkozásban való áthágását jelenti, ezért a kastély igénybevétele ellen til
takozását jelentette be. Azért is, mert a kastéllyal kapcsolatban katonai érdeket nem 
lehet felfedezni, annál is inkább, mert a hatóságok a kastélyt az erdészeti igazgatás 
kezelésébe adták. Ezért az igénybevétel ellen a bécsi döntőbírósági szerződés garan
ciája alapján óvást emelnek.

A külügyminiszter erről tájékoztatta a honvédelmi minisztert, az pedig a 
földmívelésügyi minisztertől az adandó válaszra vonatkozó állásfoglalását kérte, ar
ra hivatkozva, hogy a kastély igénybevétele az ő felkérésére történt. A 
földmívelésügyi minisztérium az adandó választ röviden az alábbiakban összegezte:
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-  A honvédelmi miniszter a vadászkastélyt nem sajátította ki, nem is vette bir
tokba, hanem megállapított bérösszeg ellenében használatba vette.

-  Az az intézkedés, hogy a kastélyt az erdőigazgatóság kezelésébe adták, 
kézenfekvő volt, mert a kastélyt körülvevő birtok teljes egészében az 
erdőigazgatóság kezelésében levő kincstári erdő, s az erdőigazgatóság a szak
szerű kezelésben jártas személyzettel rendelkezik, és így a kastélynak csak ja 
vára válik, ha szakértő és nem a kezelésben gyakorlatlan szerv kezeli.

A földmívelésügyi miniszter látta, hogy ennek a vitának semmi értelme nincs, 
ezért utasította a marosvásárhelyi erdőigazgatóságot, hogy a görgénylibánfalvai te
lekkönyvben a Trianon előtti időkig visszamenőleg derítsék ki a vadászkastély és a 
hozzá tartozó telek tuladonjogi helyzetét. A vizsgálat során kiderült, hogy

-  1918. november 1-jén a kastélyhoz tartozó ingatlan a görgénylibánfalvai 
68.telekjkv-ben 5218. hrsz. alatt 7 kat.hold 31 négyszögöl területtel a m. kir. 
államkincstár tulajdonaként szerepelt.

-  1919. április 26-án a román kormányzótanács 2463/1922.sz. alatt érkezett 
VII.sz. decretuma, és az igazságügyi főnök 31/1919.sz. rendelete alapján az in
gatlanra a román állam javára „elidegenítési és terhelési tilalom” jegyeztetett be.

-  1922. április 29-én kelt szászrégeni kir. járásbírósági végzéssel a trianoni 
szerződés 191. pontja, valamint az 1920. szeptember 21-i „Monitorul Offícial” 
román hivatalos lapban megjelent törvény alapján a tulajdonjogot a román ál
lam javára bekebelezték, s egyidejűleg törölték az elidegenítési és terhelési ti
lalomra vonatkozó feljegyzést.

-  A román földmívelésügyi minisztérium 1927. március 22-én kelt bekebelezési ok
irata alapján 1927. december 22-én a 7 kát. hold 31 négyszögöl területből 6 kat.hold 
828 négyszögöl területrészt I. Ferdinánd király javára kebelezték be, azon a címen, 
hogy a király az ingatlannak 60 000 lei-ben megjelölt értékét kiegyenlítette.

-  I. Ferdinánd halála után az ingatlant Miklós, volt román herceg örökölte, és a 
tulajdonjogot az ő javára kebelezték be.

-  Egy 1939. évi telekkönyvi végzéssel -  ajándékozás alapján -  II. Károly, volt 
román király javára kebelezte be a telekkönyv.

E történelmi levezetés alapján világosan érzékelhető, hogy a trianoni békediktá
tum átkos következménye volt, hogy az azt megelőző évszázadokban a magyar állam 
tulajdonát képező ingatlant Románia jogszerűen eltulajdoníthatta, a második bécsi 
döntés ránk erőszakolt birtokjogi záradéka pedig ennek az átkos helyzetnek még a fe
lülvizsgálatát és helyesbítését is meghiúsította.

Ezek után a földmívelésügyi miniszter mintegy utolsó kísérletként utasította az 
erdészeti főosztályt, hogy a kastélyingatlan kisajátítása érdekében tegyen lépéseket. 
A főosztály a kisajátítást az 1935:1 V. te. 297.§-a alapján javasolta megindítani, amely 
szerint „Erdővel körülzárt vagy erdőbe beékelt idegen terület, amely a 10 kat.holdat 
nem haladja meg, az erdőtulajdonos javára kisajátítható” A terület, amelyen a kas
tély épült, a birtoklap szerint 6 kat.hold 828 négyszögöl volt, tehát a területnagyság 
tekintetében a törvénynek megfelelt, ennélfogva ki lehetett sajátítani.

így az erdészeti főosztály 1942. január 29-i keltezéssel elkészítette a Maros- 
Torda vármegyei közigazgatási bizottságnak címzett, az előírásoknak megfelelő le
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vél tervezetét, melyben a Libánfalva község 3387. sz. telekkönyvében felvett, 
5218/2. hrsz. 6 kat.hold 828 négyszögöl kiterjedésű ingatlannak, a rajta levő épüle
tekkel és tartozékokkal együtt, a magyar kincstár javára történő kisajátítását kérte. 
A tervezet szerint az ügyről értesítették a szászrégeni kir. járásbíróságot, mint telek
könyvi hatóságot, továbbá Popescu Jánost, a volt román király vadászmesterét, és a 
laposnyai erdőhivatalt. A marosvásárhelyi erdőigazgatóságot pedig utasították, hogy 
az elrendelt kisajátítási eljárás lefolytatását kísérje figyelemmel, s amennyiben 
szükséges, a közigazgatási bizottságot ebben a munkában támogassa, és addig is, 
amíg a kisajátítási eljárás jogerejű befejezést nem nyer, az előírt térítési díj esedé
kes részleteit Popescu János szászrégeni lakosnak fizesse ki. Az ügyiraton csak az 
előadó, az ügyosztályvezető és a főosztályvezető aláírása szerepelt, a miniszter azt 
nem kiadmányozta.

A miniszter ugyanis az erdészeti főosztálynak adott utasítással egyidejűleg kikér
te a kincstári jogügyi igazgatóság véleményét is a kisajátítással, illetve a laposnyai 
kastély megszerzésével kapcsolatban. A jogügyi igazgatóság a vadászkastály meg
szerzésére több lehetőséget vetett fel, de azokat azzal zárta le, hogy mindegyikkel 
szemben lehet ellenérvet felhozni. Utolsó lehetőségként az erdőtörvény 297.§-át is 
felvetették, de a kisajátítás feltételeként a területnagyságon kívül a törvényben 
szereplő másik feltételt is megemlítették, amely szerint az idegen ingatlan akkor sa
játítható ki, „ ha az az okszerű erdőgazdálkodást jelentékenyen megnehezíti.” Ezzel 
kapcsolatban a jogügyi igazgatóságnak az volt a véleménye, hogy „a kastélyra nem 
lehet ráfogni, hogy az az erdőgazdálkodást megnehezíti”, tehát az erdőtörvény 297.§- 
a alapján kezdeményezett kisajátítást is meg lehet támadni, a kastély megszerzésére 
tehát nincs törvényes lehetőség.

A miniszter az erdészeti főosztály kisajátítási levéltervezetét -  minden bizonnyal
-  ezért nem kiadmányozta. Az iratok tanúsága szerint a levelet a Maros-Torda vár
megyei közigazgatási bizottságnak és a többi címzettnek sem küldték el, így a kisa
játítási eljárás el sem kezdődhetett, a kisajátítás nem valósulhatott meg.

1943-ban a laposnyai vadászkastély történetének új, zárófejezete kezdődött.
1943. november 16-án a marosvásárhelyi erdőigazgatóság jelentette a minisztérium
nak, hogy a kastélyépületben és a fatemplomban házigomba-károsítás jeleit észlel
ték, ezért az épület lebontását javasolták.

Popescu, a kastélynak a volt román király által megbízott gondozója, feltehetően 
már augusztusban járt a kastélyban, és augusztus 31-i kelettel a földmívelésügyi mi
nisztériumnak címzett levélben be is számolt arról, hogy az egyik konyhahelyiség
ben és a templomban épületgomba fellépését tapasztalta, és mivel a gomba erősen 
terjed, szükséges volna azt megakadályozni és a bajnak elejét venni. Minthogy a kas
tély katonai szolgáltatásra van igénybe véve, és a marosvásárhelyi erdőigazgatóság 
gondozására bízva, kérte a minisztériumot, utasítsa az erdőigazgatóságot, hogy 
„kármegelőzési építési munkák” megbeszélése végett vegye fel a kapcsolatot Müller 
nevű marosvásárhelyi építésszel.

Ezt követően Popescu szeptemberben -  mentsük, ami menthető jelszóval -  a kas
télyból a Ganz-Jendrassik-dieselmotoros aggregátor kivételével a berendezési tár
gyakat, bútorokat, szőnyegeket, képeket elszállíttatta.
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Az erdészeti főosztály Popescu levele alapján az üggyel kapcsolatban a kincstári 
jogügyi igazgatóság állásfoglalását kérte. A jogügyi igazgatóság 1944. január 11-én 
a következőképpen nyilatkozott:

-  A vadászkastélyban és a templomban fellépett gomba -  sajátosságánál fogva
-  nem a kincstári igénybevétel és használat folytán keletkezett, annál is inkább 
nem, mert a kastélyt csak egyes alkalmakkor a kiküldöttek elszállásolására 
vették igénybe, egyébként az állandóan be volt zárva. A gombakárosítás épít
kezési hiba, vagy építkezési mulasztás következménye, amely a használatba
vétel nélkül is bekövetkezett volna. Ezt igazolja az is, hogy a gomba az egyál
talán nem használt templomban is fellépett.

-  A honvédelmi szolgáltatásként igénybe vett kastélyban bekövetkezett kár megté
rítésének értékét az 1939:11.te. 122.§-ának 2. és 3. pontja a következőképpen ha
tározta meg: „A dolog állagában a rendeltetésszerű használat során előállott érték- 
csökkenésért kártérítés nem jár. Nem kell megtéríteni azt a kárt sem, amely akkor 
is bekövetkezett volna, ha az ingatlant nem vették volna igénybe.” Ennek követ
keztében az erdőkincstár a gomba által okozott kár helyreállítására, illetve az eset
leg szükséges óvómunkálatok elvégeztetésére nem kötelezhető.

-  A jogügyi igazgatóság nem javasolja, hogy a kártérítés kötelezettségét a mi
nisztérium magára vállalja, de erről, vagyis az ilyen irányú kérelem megtaga
dásáról az érdekeltet értesíteni kell.

-  A marosvásárhelyi erdőigazgatóság november 16-i jelentésében javasolt bon
tást a jogügyi igazgatóság véleménye szerint a kincstár kártérítési kötelezett
ség veszélye nélkül nem hajthatja végre.

-  Ha a minisztérium az épületet a továbbiakban nem akarja igénybe venni, cél
szerű lenne az igénybevételt a HM útján megszüntetni, és az épületet a tulaj
donos rendelkezésére bocsátani.

A minisztérium a jogügyi igazgatóság javaslata alapján 1944. június 23-án levél
ben értesítette az erdőigazgatóságot, hogy a házigomba által megtámadott részek el
távolításához és az általa okozott károk helyreállításához, az épület lebontásához 
nem járul hozzá. Egyúttal utasította az erdőigazgatóságot, hogy a minisztérium állás- 
foglalásáról Popescu János szászrégeni lakost hivatalosan tájékoztassa.

Ezzel a román királyi vadászkastély története tulajdonképpen befejeződött: Nem 
bontották le, igénybevételét nem szüntették meg, csak -  a házigombával együtt -  ma
gára hagyták.

Már 1942 közepén, az idő tájt, amikor a jogügyi igazgatóság közölte a miniszterrel, 
hogy a laposnyai kastély kisajátítása nem lesz megoldható, a marosvásárhelyi 
erdőigazgatóság utasítást kapott arra, hogy a Görgény-völgyben keressen egv egysze
rű vadászház építésére alkalmas olyan helyet, ahonnan a román kastélyt nem lehet lát
ni. Sajnos az utasítást tartalmazó irat a levéltárban nem nem volt fellelhető, arra csak 
az erdőigazgatóság válaszából lehet következtetni Ezért nem lehet megállapítani, hogy 
az utasítás a földmívelésügyi minisztertől, vagy felsőbb szintről származott-e. Minden
esetre az utasítás és az erdőigazgatóság válasza a történet új fejezetét nyitotta meg.

A marosvásárhelyi erdőigazgató a hivatkozott utasításra 1942. május 29-én kelt, 
Molcsány Gábor miniszteri osztályfőnöknek címzett magánlevélben válaszolt: Jelen
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tette, hogy az új vadászház építésére találtak megfelelő helyet, amelyet 1:25 000 mé
retarányú térképen zöld színnel meg is jelöltek. A terület 6-8 kat.hold kiterjedésű 
fennsík, 900 méterrel a tengerszint felett. Az építkezés szempontjából számításba 
vehető részen 2-3 holdas tisztást lehet kialakítani. A kérdéses hely a Laposnya-pataki 
és fehérági vasútvonal közötti területen, a laposnyai kastélytól légvonalban mintegy 
1 km-nyire, annál mintegy 100 méterrel magasabban fekszik. A területről gyönyörű 
kilátás nyílik minden irányba. Egyetlen hibája, hogy a széltől nem eléggé védett. 
Egyébként jelenleg és a jövőben is a vadászat szempontjából számításba vehető te
rületek központjában fekszik. Gépkocsival történő megközelítése érdekében mintegy 
2,5 km új makadámút építése szükséges. Vízzel a Laposnya-patakból, vagy a Fehér
ágból látható el szivattyúművel, vagy pedig egy névtelen patakból mintegy 1500 m 
hosszú vájt facsövön. Ez utóbbi esetben közvetlenül az épület közelében egy szívó
nyomó kút közbeiktatásával lenne az épületbe bevezethető.141

Az erdőigazgató jelentésére az erdészeti főosztály július 9-én kelt válaszában az 
egyszerű vadászház, a szükséges melléképületek, valamint a hozzá vezető út létesí
téséhez elvben hozzájárult, s egyben a tervbe vett tereprendezésről, az útépítésről, a 
főépületről és a hozzá tartozó melléképületekről, azok felszereléséről, víz- és villany
világítási berendezéséről előzetes tájékoztatás céljából készítendő vázlatterv 
mielőbbi bemutatását kérte.

A marosvásárhelyi erdőigazgató július 30-án jelentette, hogy a tervezett vadász
házhoz az útat nem lehet úgy vezetni, hogy arról a laposnyai kastélyt ne lehessen lát
ni. Egyben az erdészeti főosztály által igényelt részletes vázlatterv kidolgozásához 
részletes eligazítást kért arra, hogy az új vadászház földszintes vagy emeletes legyen-e, 
a fő lakosztály hány helyiségből álljon, azonkívül hány tagból álló személyzet, ven
dég vagy tiszti személyzet elhelyezésével kell számolni, a gépkocsik, illetve jármű
vek és az őrszemélyzet számára hány férőhelyről kell gondoskodni?

Az erdőigazgatóság kérdéseire az erdészeti főosztály a választ -  az ügyiraton levő 
feljegyzés szerint -  augusztus 6-án telefonon közölte. Ez az ügyet -  kívülálló számá
ra -  sejtelmessé, titokzatossá tette. Az erdőigazgatóság kérdései, főleg az 
őrszemélyzet létszámára vonatkozó kérdés, azonban sejteni engedték, hogy a koráb
bi közlésekkel ellentétben nem egyszerű vadászház, hanem kormányzói vadászkas
tély építéséről lesz szó. Ez azonban csak jóval később vált nyilvánvalóvá.142

A telefonon történt közlést követően, augusztus 7-én levélben utasították az 
erdőigazgatóságot, hogy a tervezett vadászházról, az út nyomvonalával együtt, váz
rajzot és a hozzávetőleges költségvetést az útról és az épületről légm3 alapján azon
nal terjesszék be.

Ezt követően a történések folyamata a levéltári iratanyagban 7 hónapra, sőt közel egy 
évre megszakadt. Ennélfogva ennek az időszaknak a történéseit dokumentumokkal nem 
lehet alátámasztani. Ezt a hézagot megkíséreltük józan következtetéssel áthidalni.

A telefonon kapott információk alapján Kovács Jenő, marosvásárhelyi 
erdőigazgató, minden bizonnyal érzékelte, hogy nagy volumenű, sürgős tervezési és

141 MÓL K -184-1942-A/4-94 225.
Id. a 140. jegyzetet.
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építési feladatról van szó. Az erdőigazgatóság 
ebbéli kapacitását felmérve valószínűleg úgy 
döntött, hogy az igazgatóság építésvezető
ségét meg kell erősíteni. így feltehetően az ő 
előterjesztésére, a jelentős új feladat 
megfelelő megoldása és végrehajtása érdeké
ben a jól ismert és nagyrabecsült Bartha Lajos 
m. kir. főerdőmérnököt, a bustyaházai 
erdőigazgatóság építésvezetőjét, 1942. no
vember 25-én áthelyezték a marosvásárhelyi 
erdőigazgatósághoz építésvezetőnek.

A minisztériumnak az új vadászház vázraj
zának, helyszínrajzának és hozzávetőleges 
költségvetésének azonnali felterjesztésére vo
natkozó, 1942. augusztus 7-én kelt utasítása, 
és Bartha Lajos november 25-i áthelyezése 
között eltelt három és fél hónap alatt a maros
vásárhelyi erdőigazgatóságnál a vadászház 
tervezése és a költségvetés elkészítése terén 
valószínűleg légüres tér uralkodott, semmi 
előrehaladás nem történt. Bartha Lajos no
vember végi áttelepülése után, mihelyt a fel

adatot megismerte, minden bizonnyal már 1942 decemberében teljes energiával hoz
zálátott nemcsak a vázlatterv, hanem a kiviteli tervek kidolgozásához, és az építés 
előkészítéseként az anyagszükséglet kiszámításához is. Mindez hónapokat vehetett 
igénybe. Célja bizonyára az volt, hogy a sürgősség és az idő rövidsége miatt az épí
tés megkezdésének feltételeit teremtse meg, ezért a nagy volumenű alapozó-tervező 
munkával egyidejűleg az építés költségvetését nem tudta elkészíteni. A kiviteli ter
vek viszont 4 hónap alatt elkészültek.

Közben bizonyára több levélváltás történt az erdőigazgatóság és a minisztérium 
között, melynek eredményeként a minisztérium a tervműveletet és az anyagszükség- 
leti kiírást feltehetően jóváhagyta, és az anyagok megrendelését engedélyezte. Ennek 
a folyamatnak a lezárását jelentette az erdészeti főosztály 1943. április 17-én kelt, az 
erdőigazgatósághoz intézett levele, mely szerint a miniszter rövid úton elrendelte, 
hogy a Görgény-völgyben tervezett vadászkastély (ekkor már kastély!) építését azon
nal kezdjék meg, miután az építéshez szükséges anyagok nagy részét az anyaghiva
tal már kiutalta. Az anyagok vételárát azonban az erdőigazgatóság nem tudta kifizet
ni, mert az ehhez szükséges hitel nem állt rendelkezésére. Ezért az építés 
sürgősségére való tekintettel a minisztérium felhatalmazta az erdőigazgatóságot, 
hogy a vadászkastély számára beszerzett anyagok vételárát, valamint az építési mun
kák kiadásait -  addig is, amig a költségvetést jóvá lehet hagyni -  100 000 P erejéig 
a beruházások rovatán elszámolják. A vadászkastély építésére és berendezésére vo
natkozó költségvetést azonban mielőbb, de legkésőbb június 15-ig feltétlenül terjes
szék be.
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Ennek alapján az építés Bartha Lajos vezetésével bizonyára nagy ütemben meg
indult. Ezért az erdőigazgatóság június elején már újabb 100 000 P, július elején to
vábbi 100 000 P kiutalását kérte.

Augusztus 16-án az erdőigazgatóság jelentette, hogy Bartha Lajos építésvezető a 
Görgény-völgyi vadászkastély és más kincstári építkezéseknél annyira le van terhel
ve, hogy fizikailag képtelen volt a vadászkastélyra vonatkozó költségvetést elkészí
teni, azt csak szeptember 10-e után tudja beterjeszteni. Egyidejűleg jelentette azt is, 
hogy az erdőigazgatóságnak addig engedélyezett 300 000 P-n felül már további 206 
799 P-t kellett kiutalnia a vadászkastély építési munkáihoz. Ezért további 300 000 P 
kiutalásának engedélyezését kérte, mert ha az erdőigazgatóság fizetésképtelenné vá
lik, akkor az építés súlyos késedelmet szenvedne.

Ennek alapján a minisztérium augusztus 18-án a kért 300 000 P-t kiutalta. Ezzel 
egyidejűleg, valószínűleg Bartha Lajos némi tehermentesítése érdekében, Gmndböck 
Béla oki. mérnök építőmestert megbízták a vadászkastély építkezési munkái során 
szükséges építőmérnöki -  valószínűleg épületgépészeti és szakipari -  munkák végzé
sével, a művezetés ellátásával és a végrehajtási munkák időnkénti ellenőrzésével.

Szeptember 1-jén az erdőigazgatóság jelentette, hogy az augusztus 31-ig engedé
lyezett 600 000 P-n felül a vadászkastély építésével kapcsolatban további 146 978 P 
kiadás merült fel, s a munka további folytatásához ismét 300 000 P kiutalását kérte. 
Szeptember 13-án a minisztérium ennek a kérésnek is eleget tett; az addigi 600 000 
P-n felül további 300 000 P felhasználását a beruházási rovaton engedélyezték. Egyi
dejűleg felhívták az erdőigazgatóságot, hogy az építkezési és berendezési munkála
tok befejezése után, a legrövidebb időn belül (most már határidő megjelölése nélkül) 
a kiviteli költségvetést terjesszék be, de külön költségvetést az építkezés, és külön a 
berendezés költségeiről. Ezek után a munka zavartalanul tovább folytatódott.

A mi évfolyamunkkal 1943. május 22-31-ig Fekete Zoltán, Modrovich Ferenc és 
Sébor János professzoraink vezetésével erdélyi tanulmányúton voltunk. Május 27. és 
30. között a görgényszentimrei alerdész szakiskolában töltöttünk két éjszakát, és a 
szakiskola -  Molcsány Gábor min.osztályfőnök engedélye alapján -  két alkalommal 
reggelivel, egy alkalommal pedig vacsorával megvendégelt bennünket. Akkor a ma
rosvásárhelyi erdőigazgatóság vezetői a Görgény-völgyi erdei vasúton elvittek ben
nünket Laposnyára. Ott láthattuk a volt román király elhagyott vadászkastélyát és az 
épülő kormányzói vadászkastélyt is, ahol akkor nagy meglepetésünkre az egy évvel 
előttünk végzett Káldy József m. kir. segéderdőmérnökkel találkoztunk, és helyszíni 
építésvezetőként ő mutatta meg nekünk az új kastélyt, amit akkor, 1943 májusában 
már meglehetősen előrehaladott állapotban láthattunk. (Az idecsatolt fénykép, me
lyet ifj. Káldy József vezérigazgató úr volt szíves kölcsönadni, az épülő kastélyt még 
jóval korábbi állapotában ábrázolja.)

1943 második felében bizonyára teljes erővel folyt a munka. Egy 1944. február 3- 
án kelt leirat szerint a minisztérium felszólította az erdőigazgatóságot, hogy a 
kőművesmunkákat fizessék ki. Ezzel az építőipari munkákat tulajdonképpen befeje
zettnek nyilvánították, csak szakipari munkák lehettek még hátra.

1944. június 23-án Bartha Lajost, a kastélyépítés szellemi letéteményesét, megle
petésszerűen áthelyezték Ungvárra építésvezetőnek, s helyette Kutasy Viktor ungvá
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ri építésvezetőt helyezték át Marosvásárhely
re. Az áthelyezést Bartha Lajos a laposnyai 
erdőhivatal felügyeleti tisztje által vele szem
ben terjesztett rágalmak hatására bekövetke
zett büntetésnek és saját becsületbeli ügyének 
tekintette, ezért 1944. július 6-án Marosvá
sárhelyen kelt levélben a minisztertől saját 
maga ellen fegyelmi vizsgálatot kért.143 Erre 
az erdészeti főosztály válaszként augusztus
10-én közölte, hogy Bartha Lajos ellen a fe
gyelmi vizsgálatot nem tartják szükségesnek. 
A felügyeleti tiszt ellen azonban a vizsgálatot 
lefolytatták. Bartha Lajos áthelyezését min
den bizonnyal törölték, mert a tények tanúsá
ga szerint Bartha Lajos 1944. július 1-je utáni 
időszakban Ungváron nem teljesített szolgá
latot. Kutasy Viktor sem volt távol Ungvár- 
tól, mert abban az időben én már ott teljesítet
tem szolgálatot. Kutasy Viktor volt a 

főnököm, így ezeket közvetlen szemlélőként tanúsíthatom.
1944. június 23-ával, Bartha Lajos meg nem valósult áthelyezésével egy időben, 

a kastélyépítés történetének új szakasza kezdődött. Akkor ugyanis a miniszter -  a 
Kormányzó Úr kívánságának megfelelően -  pótmunkák, mégpedig: kiegészítő vízve
zetéki és villanyvilágítási rendszer kiépítésének, elsötétítő-berendezés, óvóhelyépítés 
és a fűtési rendszer felülvizsgálatának soronkívüli végrehajtását rendelte el. Egyide
jűleg utasították az erdőigazgatóságot, hogy a pótmunkákra vonatkozó költségvetést 
jóváhagyás végett 8 napon belül terjesszék be, a sürgősségre való tekintettel azonban 
a munkák végrehajtását a miniszter elvi engedélye alapján azonnal kezdjék meg.144

Legnagyobb volumenű és legtöbb problémát okozó munka a tartalék vízellátási 
rendszer kiépítése volt. A 70 000 1 űrtartalmú gyűjtő-, illetve nyomómedencéből 
(ciszternából) a kastélyig terjedő szakaszon a már meglévő 5/4-es horganyzott vascső 
mellé egy második, hasonló vascső lehelyezése a befejező munkák keretében már 
eredetileg is tervbe volt véve. A második csővezeték lefektetése -  a csőhiány miatt 
36 fm kivételével -  augusztus 18-áig megtörtént. Augusztus 31-éig a második 
csőrendszer hiányzó részének lefektetését és a kastélyba való bekapcsolását is elvé
gezték. AII.  emeleti lakrész fürdőszobáiban elhelyezett WC-k zavartalan vízellátását 
biztosító 2 m3-es tartály beépítése és az öblítőtartályoknak a fürdőszobákban való el
helyezése és bekötése még folyamatban volt.

A pót-, illetve tartalék villanyvilágítás megoldása érdekében július 6-áig a turbina 
által szolgáltatott áramon kívül a román királyi kastély mellett levő úton, a görgényfői 
állomással szemben elhelyezett transzformátoron keresztül bekapcsolták a román ki

MOL K -l84-1944-A/4-240 282.
144 MÓL K -184-1944-A/4-239 570.

Az épülőfélben lévő kormányzói 
vadászkastély 1943 közepén. 

Fotó: Káldy
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rályi kastély gépházában visszaha
gyott 20 KW-os, Ganz-nyersolaj- 
motorral meghajtott generátort, s a 
pótvilágításról átmenetileg így gon
doskodtak. A román királyi kastály 
igénybevételének megszüntetésére 
számítva egy budapesti elektrotech
nikai vállalat raktárában találtak egy 
220/380 V-os, 3-fázisú, benzinmo
torral egybeépített generátort, ame
lyet augusztus 23-án leszállítottak 
és végleges megoldásként beszerel
tek a kastélyba.

Az elsötétítéshez szükséges anyag 
beszerzése megtörtént, és a sötétítő
berendezés is elkészült. Ennek felszerelését a befejező munkák keretében végezték el.

A fűtés biztonsága érdekében a pincében elhelyezett fatüzelésű kazánokat a ko
romtól és kátránylerakódástól megtisztították. A próbafűtést is elvégezték, s az a leg
jobb eredménnyel járt, a melegvízellátás és a melegvízfűtés is jól működött.

Augusztus 18-án a kastélyhoz tartozó gondnoki lakás, valamint a garázsok és is
tállók, s az óvóhely is, a vészkijárattal együtt, elkészült. Az óvóhelyhez tartozó WC- 
berendezés beszerelése folyamatban volt. -  Ekkor, a pótmunkák elvégzése kapcsán, 
már nagyjából kiteljesedett az épületnek a kezdeti telefonközlés miatt rejtve maradt 
képe: az egyszerű vadászháznak indult építmény kétemeletes, valószínűleg manzárd- 
beépítéses, összkomforttal, és minden biztonsági berendezéssel felszerelt kormányzói 
kastély lett, melyhez gondnoki lakás, garázsok és istállók is tartoztak.

1944. szeptember 5-én vitéz Borsay Ferenc erdőigazgató jelenthette, hogy min
den elrendelt pótmunkát és a befejező munkákat is elvégezték. A kormányzói vadász- 
kastély néhány héttel a terület kiürítése előtt elkészült!145 A könnyező házigomba ál
tal megtámadott román királyi kastély fölött visszahagytunk egy újonnan épült, min
den igényt kielégítő, szép, magyar vadászkastélyt.

Az emberek megbecsülése
Ebben a fejezetrészben eddig az erdőgazdálkodás különböző területein folyó 

tevékenységekről esett szó. Az erdőgazdaságban minden tevékenység az emberek, 
erdőtisztek, üzemi tisztek, erdőőrök és sok ezer munkás munkájának eredménye. 
Ezért itt róluk is meg kell emlékeznünk. Kárpátalján és a visszacsatolt keleti és erdé
lyi országrészen 1940-ben összesen 247, 1944-ben már 280 erdőtiszt, legalább 2-3- 
szor ennyi üzemi tiszt és erdőőr dolgozott. Az erdőtisztek irányították, az üzemi tisz
tek és erdőőrök vezényelték és ellenőrizték a fatermelésben, erdőművelésben, szállí
tásban, sőt a vasútépítésben, a lakásépítéseknél és a vadászatnál is, a munkások által 
végzett munkát. Az elért eredmények minden területen az ő együttes munkájuknak
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A kormányzói vadászkastély főhomlokzata 1944 
augusztusában.
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köszönhető. Mindannyian rászolgáltak arra, hogy gondoskodásban és megbecsülés
ben legyen részük. A következőkben ennek megnyilvánulásait kíséreljük meg a visz- 
szacsatolt országrészek üzemi erdőigazgatóságainál történtek alapján összegezni.

Az erdészeti igazgatás szervezetének kialakulása után a visszacsatolt országrésze
ken első és legfontosabb feladat az odahelyezett erdőtisztek, erdőőrök és általában a 
dolgozó emberek számára megfelelő életkörülmények, elsőként megfelelő lakás és 
munkahely biztosítása volt. Ez kifejezésre jutott abban, hogy az erdőigazgatóságok 
már megalakulásuk utáni első éves költségvetési előirányzatukban sok új erdőtiszti, 
erdőőri és egyéb lakás építését és helyreállítását, s új erdőhivatali épületek építését 
és helyreállítását kezdeményezték.

Az ungvári erdőigazgatóságnak146 már az 1940. és 1941. évi költségvetési 
előirányzata alapján az erdészeti főosztály a magasépítési beruházások között 920 000 
pengő ráfordítással jóváhagyta

-  6 új erdőtiszti lakás építését: Ungváron a Zugó utcában, Turjapolenán, 
Perecsenyben, Radváncon és Csontoson a leválasztott új erdőhivatalok 
vezetői, és Malomréten a fűrészüzemvezető részére,

-  4 új erdőhivatali épület építését: Turjapolenán, Perecsenyben, Radváncon és 
Csontoson, a leválasztásra kerülő új erdőhivatalok részére,

-  3 kétlakásos új altiszti lakóépület építését: Ungváron a Zugó utca 33. sz. alatt, 
Malomréten és Radváncon, mindhárom helyen két-két lakással,

-  10 új erdőőri lak építését: a Turjaremete-lipóci, a fenyvesvölgyi, csontosi, 
perecsenyi kerületben 1-1, a lyutai és a turjapolenai kerületben 2-2, valamint a 
felsőrosztokai és a maszárfalvai kerületben szintén 1-1 lakással,

-  6 erdőőri lak helyreállítását: a turjaremetei, turjapaszikai, bukovai, 
felsődamonyai és a rónafuredi erdőőri kerületben,

-  6 négylakásos munkásház építését: Malomréten két, és Ungváron négy épület
ben, végül

-  az ungvári erdőhivatali épület és hivatalvezetői lak helyreállítását.
A bustyaházai erdőigazgatóságnál ugyancsak már az 1940. és 1941. évi költség- 

vetési előirányzat alapján 535 500 Pengő ráfordítással jóváhagyták
-  6 új erdőtiszti lak építését melléképülettel együtt: egyet-egyet Bustyaházán az 

1., 2. és az 589. sz.alatt, továbbá Huszton a Beszkid u. 57. sz.alatt, és 
Királymezőn egy kettős erdei vasúti tiszti lakot,

-  2 altiszti lak építését melléképülettel együtt Bustyaházán a 118. és 390. sz.alatt,
-  3 altiszti lak melléképületének helyreállítását Bustyaházán a 19., 60. és a 90. 

sz.alatt,
-  14 új erdőőri lak építését melléképülettel együtt, különböző erdőhivatalok ke

rületében,
-  1 erdőri lak helyreállítását a tereselpataki kerületben,
-  1 gépkocsivezetői lak építését Bustyaházán melléképülettel együtt, végül
-  1 erdőhivatali, a dolhai 107. sz. épület átalakítását, amely 1870-ben épült, a 

viszszacsatoláskor már teljesen elavult volt, sem irodának, sem lakásnak nem

MÓL K -l84-1940-3-70 206. (a rahói erdőigazgatóság is)
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volt használható, az átalakítással az épületben egy szoba-konyha-kamrás, kis- 
családos irodai erdőőr elhelyezésére szolgáló lakás, ezenkívül 3 helyiségből 
álló iroda és 2 tisztiszálló szoba építését tervezték.

A rahói erdőigazgatóság 1940. évi költségvetésében 370 000 Pengő ráfordítással 
előirányozta

-  4 új erdőtiszti lakóépület építését: kettőt Rahón, és -  megosztásuk miatt -  
egyet-egyet a tiszabogdányi és a fehértiszai erdőhivataloknál,

-  14 új erdőőri lak építését: Rahón egy kettős, a nagybocskói, a rahói, tiszaközi, 
tiszabogdányi és a feketetiszai erdőhivatalok körzetében egyet-egyet, a 
terebesfejérpataki és a kevelei erdőhivatalok kerületében kettőt-kettőt, a 
mezőháti erdőhivatalnál pedig hármat,

-  1 új irodai altiszti lak és tisztiszálló építését Havasmezőn,
-  Gyertyánligeten az erdőhivatal megosztásából kifolyólag egy új, 2 

erdőhivatali és 1 vasútüzemvezetői irodából, s 2 tisztiszálló szobából álló 
erdőhivatali épület,végül

-  Rahón a gépkocsivezetők és irodai kézbesítők részére 4, egyenként szoba- 
konyha-kamra-előszobából és pincéből álló, közös melléképülettel ellátott la
kóépület építését.

Az erdőtiszti lakásokat Rahón 3-szobásra, a másik három esetben 4 szoba- 
fürdőszoba-kamra-mosókonyha-pincével és üvegezett verandával, az erdőőri lakáso
kat 2 szoba-konyha-előszoba-pincével és melléképülettel, egyes esetekben 2 
tisztiszálló szobával is kiegészítve tervezték.

Az erdőigazgatóság számára a keleti és erdélyi országrész visszacsatolása, s az 
igazgatóság székhelyének Rahóról Máramarosszigetre való áthelyezése új helyzetet 
teremtett. A román uralom alatt Máramarosszigeten kialakult helyzet, a régi 
erdőkincstári épületek leromlott állapota miatt ugyanis teljesen új erdőigazgatósági 
központ, számos erdőtiszti, altiszti, irodatiszti lakás stb. tervezése és építése vált szük
ségessé a lehető legrövidebb idő alatt. Szerencsére az erdőigazgatóság részére új szék
házat nem kellett építeni, mert Katapán erdőigazgató -  helyszíni szemléje alapján -  
már 1941. május 18-án jelentette a minisztériumnak, hogy „az egész központi szerve
zetet a Szilágyi István u.2. szám alatt levő régi székházban el lehet helyezni. A régi 
székház szabad és rendelkezésre áll. Az erdőigazgatóság 1944. januárjában valóban 
a Szilágyi u. 2. sz. épületbe költözött be.147

Ettől függetlenül rendkívül nagy feladatot kellett megoldani. Ez -  a folyamat
ban levő fehértiszavölgyi és jalinkavölgyi erdei vasút tervezése és építése mellett
-  oly nagy magasépítés-tervezési és építésszervezési feladatot jelentett, hogy az 
erdőigazgatóság építésvezetőségét ketté kellett osztani: a vasútépítési munkákkal 
teljesen leterhelt építésvezetőség mellé egy magasépítési osztályt szerveztek. Az 
erdőigazgató ennek vezetésével Lukács Ottó erdőtanácsost bízta meg, aki korábban 
Máramarossziget városi építésvezetője volt. Az erdőigazgatóság áttelepítésével 
kapcsolatos magasépítés tervezési és építésszervezési feladat mind őrá hárult.
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Az erdőigazgatóság 1941. évi költségvetésében a Máramarosszigetre való átköl
tözéssel kapcsolatban már a következő tételek szerepeltek:148

-  Erdőigazgatói lakóépület építése a Jókai u. 13. sz. alatt,
-  25 erdőtiszti lakás építése: a Jókai u. 12. és 15. sz. alatt egy emeletes kettős 

tiszti lak, a Jókai u. 19. és a Hitler u. 5.sz. alatt egy-egy tiszti lak, a Kórház u.
11-1 l/a. sz. alatt egy-egy kettős tiszti lak melléképülettel, a Temető u. 1.,l/a. 
és 3.sz. alatt egy-egy emeletes négyes tiszti lak, a Thököly u. 31. és 319. sz., 
valamint a Tímár u. 35. sz.alatt egy-egy tiszti lak melléképülettel,

-  3 irodatiszti lak: a Tisza u. 63. és 65. sz. alatt, valamint az Iza u. 5. sz.alatt,
-  8 erdőőri lakás: a Tisza u. 61/1 -  61/6-ig és a Nagygyár u. 68/a -  68/b-ig egy-

egy,
-  1 erdőőri lak Bárdóban,
-  7 kettős szolgaiak a Nagygyár u. 68/c -  i-ig.
A nagybányai erdőigazgatóság költségvetési előirányzata alapján összesen 51 000 

Pengő ráfordítással jóváhagyták:
1 erdőtiszti lakóépület helyreállítását a tőkési erdőhivatalvezető részére,

-  1 erdőőri lak és melléképületének helyreállítását Kapnikbányán, és
-  1 erdőhivatali irodaépület és tisztiszálló építését Tőkésen, mivel ott az 

erdőhivatalnak külön irodaépülete nem volt, az erdőhivatalvezető lakásának 4 
szobájából kettőt a hivatali helyiségek foglaltak el, a hivatalvezető családjának 
pedig csak két szoba állt rendelkezésére. Ez a helyzet családos hivatalvezető 
esetében, különösen vidéken, nem volt elfogadható. Ezért az erdőigazgatóság 
a hivatalvezetői lakás helyreállítását és egy különálló erdőhivatali épület épí
tését irányozta elő, két hivatali helyiséggel és két tisztiszálló szobával.

A marosvásárhelyi erdőigazgatóságnál ugyancsak a költségvetési előirányzat 
alapján 400 000 Pengő ráfordítással jóváhagyták:

-  2 új erdőtiszti lakás építését Marosvásárhelyen a Lehel utca 30. sz. alatt, majd 
később még 2 erdőtiszti lakás építését a Lehel u.10. és 12. sz.alatt,

-  2 új tisztviselői lakás építését szintén Marosvásárhelyen, az Új u. 30. sz.alatt, 
végül

-  4 kettős munkáslakás felújítását a görgényszegi fűrésztelepen.
A két erdélyi üzemi erdőigazgatóság magasépítési programjának megvalósítása 

nem jelentett különösebb megterhelést és problémát sem. A három kárpátaljai 
erdőigazgatóságnak azonban már az első programja is, a rahói erdőigazgatóság ese
tében pedig a Máramarosszigetre való áttelepülés miatt kialakult kényszerhelyzetben 
kidolgozott második program megvalósítása már önmagában is rendkívüli erőpróbát 
jelentett. Ezt némileg mérsékelte, hogy a tiszabogdányi és a fehértiszai, valamint a 
gyertyánligeti erdőhivatal kettéosztása nem valósult meg. így az erdőigazgatóság 
építésvezetősége két erdőtiszti lakás és a gyertyánligeti erdőhivatal épületének terve
zése és kivitelezése alól mentesült. Ez a mentesítés azonban a többi feladat mellett 
alig volt érzékelhető.
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Önmagában a programok leadminisztrálása is nagy megterhelést jelentett, mert a 
költségvetési előirányzatnak a minisztérium által történt elfogadása után minden lé
tesítményre egyenként ki kellett dolgozni a részletes műszaki tervet és annak téte
les költségvetését, azt fel kellett terjeszteni a minisztériumhoz, és csak annak jóvá
hagyása után kezdődhetett az anyagbeszerzés és munkaszervezés, vagy -  vállalko
zói kivitelezés esetén -  a versenytárgyalás meghirdetése, lebonyolítása és annak a 
minisztérium által történő engedélyeztetése. A rahói második, máramarosszigeti 
program részletes kidolgozásával kapcsolatban külön gondot okozott az egyes léte
sítmények helykijelölése, illetve kiválasztása, azután a műszaki terveknek a városi 
környezethez alkalmazkodó, annak megfelelő kidolgozása, a költségvetések össze
állítása terén pedig az ottani anyagbeszerzési és bérezési viszonyok felderítése is.

Mindhárom erdőigazgatóság építésvezetőségének dolgozói -  minden bizonnyal -  
emberfeletti munkát végeztek. Ennek azonban meg is volt az eredménye, mert -  a rahói 
erdőigazgatóságnál az előzőkben már említett három erdőtiszti lakás és a gyertyánlige
ti erdőhivatal kivételével -  az érintett erdőigazgatóságok programjának minden tétele 
megvalósult, valamennyi létesítmény felépült. Az első programban tárgyalt épületek 
nagy részébe már 1942-ben, illetve 1943 elején beköltözhettek, és a Máramarosszigetre 
való áttelepülés is megvalósulhatott: Katapán erdőigazgató már 1943. március 16-án je
lenthette a minisztériumnak, hogy az erdőigazgatóság igazgatási személyzetét áthelyez
ték Máramarosszigetre, mert ott az építkezés oly mértékben előrehaladt, hogy a részle
ges átköltözést meg lehetett oldani.149 1944. január 21-én pedig már azt is jelenthette, 
hogy az erdőigazgatóság áttelepült Máramarosszigetre, ennélfogva február 1-jétől kezd
ve az igazgatóság címe: Máramarossziget, Szilágyi u. 2.-re változik.150

Az emberekről való gondoskodásnak a széleskörű építkezés révén megnyilvánu
ló eredményeit az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

Erdő
igazgatóság

Erdőtiszti
lakás

Erdőhiva
tali épület

Altiszti
lak

Erdőőri lak Munkás
lakás

Gk. vezetői 
lakás

Összes

új felújított
Ungvár 6 4 6 10 6 24 - 56
Bustyaháza 6 1 2 14 1 - 1 25
Rahó 2 - 1 14 - - 4 21
Összes 14 5 9 38 7 24 5 102
Máramaros-
sziget 25 3 9 14 51
Nagybánya 1 1 - 1 - - - 3
Marosvásár
hely 4 2 8 14
Összes 44 6 14 48 7 46 5 170

A szép, új lakásokat sok fiatal és idősebb szakember sajnos legfeljebb 2 évig, a 
Máramarosszigetre áttelepültek azonban -  kedvező esetben -  legfeljebb 7-8 hónapig,
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voltak azonban olyanok is, akik csak néhány hétig élvezhették. A 170 szép új és fel
újított épület ott maradt a ruszin és a román erdészek számára.

Az építés befejezésével, és az arra érdemesültek beköltözésével a műszaki ad
minisztráció még nem ért véget. Minden létesítmény végszámláját külön-külön 
be kellett terjeszteni a minisztériumhoz, kérve a munka felülvizsgálatát és a 
számla kiegyenlítésének engedélyezését. Erre az utolsó fázisra túlnyomó több
ségben 1944 elején került sor. Ezért a minisztérium a felülvizsgálatot általában 
az erdőigazgatóság hatáskörébe utalta, és a felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv 
alapján adta meg az engedélyt a számla kiegyenlítésére, s a felmentvényt az 
építésvezető számára.

A sok lakás és egyéb épület építése mellett az emberekről való akkori gondosko
dás emléke- és példájaként még egy fiatal erdőmérnöknek az akkori körülményekre 
jellemző helyzetét és történetét fel kell idéznünk:151

Becsky László, 1936-ban oklevelet szerzett, 30 éves erdőmérnök 1942. május 11-én 
kelt levélben azzal a tiszteletteljes kéréssel fordult a földmívelésügyi miniszterhez, 
hogy méltóztassék őt Marosvásárhelyről olyan beosztásba rendelni az ungvári 
erdőigazgatóság kerületében, vagy Zemplén megyéhez közelebb fekvő kincstári birto
kon, hogy fizetésének természetbeni illetményét természetben kaphassa meg. Kérését 
a következőkkel indokolta:

„Ez év nyarán nősülni szeretnék. A marosvásárhelyi nehéz lakásviszonyok (egy 
kétszobás lakás bére 100 -  120 P), valamint a város drága életkörülményei miatt kész
pénzben kapott fizetésemből ketten megélni nem tudunk, és ilyen körülmények miatt 
családalapításra nem gondolhatok. Az ungvári erdőigazgatósághoz való áthelyezé
semmel és ezzel kapcsolatban hozzátartozóim közelségével, családalapításom kezdeti 
nehézségei leküzdhetők volnának.

Az erdészeti főosztálynak a családalapítás iránti megértő jószándékát jelzi, hogy 
Becsky László május 11-én kelt levelére válaszként Molcsány Gábor, miniszteri 
osztályfőnök, már június 18-án úgy rendelkezett, hogy 1942 áprilisban kiadott ren
deletét, mely szerint a Lyutáról Csernoholovára áthelyezett Bachéry Dénes 
erdőmérnök helyét a Nagybocskóról áthelyezett Pfandler Mihály segéderdőmérnök 
vegye át, hatálytalanította, és azt úgy módosította, hogy Pfandler Mihály maradjon 
Nagybocskón, és Bachéry Dénes helyét, a lyutai erdőhivatal vezetését, Becsky Lász
ló vegye át, hogy az ő családalapításának ne legyen akadálya.

A lakások és hivatali épületek építéséhez és helyreállításához hasonlóan, az 
emberekről való gondoskodás jelének lehet tekinteni a szakemberek ifjú családtagja
inak szakmai képzéséhez szükséges feltételek megteremtése érdekében tett intézke
déseket, az erdészeti szakiskolák bővítését is.

A 2 millió kat.hold erdővel rendelkező Magyarországon annakidején két alerdész 
szakiskola volt, Esztergomban és Királyhalmán. Erdőterületünknek az elszakított or
szágrészek visszacsatolása révén 6 millió kát. holddal történt növekedése a szakisko
lák számának növelését tette szükségessé. Annál is inkább, mert a trianoni két szak
iskolával sem lehetett már az erdőtulajdonosok igényét kielégíteni.
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Az ungvári erdőigazgatóság ismertetőjéből tudjuk, hogy Kárpátalja visszatérése 
előtt Szolyván volt egy erdőőri szakiskola, melynek Hársfáivá község határában levő 
tanulmányi erdejét az ungvári erdőigazgatóság kezelte. Ez a szakiskola azonban Kár
pátalja visszatérése idején már nem működött. Az erdészeti főosztály mégis ennek 
egykori léte alapján a visszacsatolt területek első új alerdész szakiskoláját az ungvá
ri erdőigazgatóság területén akarta létrehozni.152

A csehek által Szolyván létesített egyéves erdőőri szakiskola bérelt helyiségei 
azonban kétéves alerdész szakiskola számára nem feleltek volna meg. A tanulók 
gyakorlati képzését sem lehetett volna megoldani a Hársfáivá határában levő „tanul
mányi erdő”-ben. Ezért a főosztály röviddel Kárpátalja visszatérése után utasította 
az ungvári erdőigazgatóságot, hogy készítse elő Ungváron egy kétéves alerdész 
szakiskola létesítését és a volt szolyvai szakiskolának Ungváron történő ideiglenes 
elhelyezését.

Az erdőigazgatóság már 1939. június 1-jén jelentette a minisztériumnak, hogy a 
szolyvai szakiskola helyiségbérlete a csehszlovák szerződés szerint lejárt, s a 
szerződés érvényét Kárpátalja katonai közigazgatási vezetője mellé rendelt erdésze
ti előadó nem hosszabbította meg, feltehetően azért, mert az új iskolának Szolyván 
való elhelyezését és fenntartását sem elegendőnek, sem alkalmasnak nem találta.

Az erdőigazgatóság szerint a szakiskola elhelyezésére Kárpátalján Ungvár váro
sa lenne a legalkalmasabb. Ezért június 1-jén érintkezésbe lépett az állami építészeti 
hivatallal, hogy megtudakolja, az akkor még üresen álló épületek közül melyiket le
hetne a szakiskola számára lefoglalni. Az építészeti hivatal közlése szerint erre a cél
ra három épületet lehetett volna esetleg igénybevenni:

-  A Damonyai utca 4-6. szám alatti „legénylakásokat”, amelyek azonban a szak
iskola elhelyezésére alkalmatlanok voltak, mert ezek öt egymásba zsúfolt, a 
háború alatt létesített, egy tégla vastagságú favázas épületek voltak.

-  A második lehetőség a Sörház utca 9. szám alatt levő épület, a volt „agyagipa
ri szakiskola” épülete lehetett volna. Ez egy régi épület. Az eredeti helyiségek 
még jó állapotban vannak, a földszinten levő helyiségek azonban sötétek, ned
vesek, padlózatuk korhadt, az ablakok is rossz karban vannak. Legcélszerűbb 
lenne ezt lebontani, és újat építeni, mert a telek elég nagy.

-  A szakiskola létesítésére legjobban megfelelt volna a Rozsipái utca 5. szám 
alatt levő „közmunkaügyi referátus épület”, amely a kormányzósági palotához 
közel van, hatalmas kétemeletes épület, amelyben az internátus mellett a taná
ri kar lakásigényét is meg lehetett volna oldani. Ezt az épületet azonban 
időközben a pénzügyigazgatóság foglalta le, hivatalait el is helyezte benne, be 
is rendezkedett abban, s onnan nem hajlandó kivonulni.

-  Az építészeti hivatal közlése szerint a Sörház utcai épület a VKM-hez, a má
sik két épület a KKM-hez tartozik.

A lehetőségek feltárása után az erdőigazgatóság tájékoztatta az erdészeti 
főosztályt tapasztalatairól, és 1939. augusztus 29-én jelentette, hogy az eredeti utasí
tásnak megfelelően a szolyvai erdőőri szakiskola berendezését Ungvárra átszállíttat-
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ta és a berendezést, valamint az egyéb felszerelési tárgyakat a Sörház utca 9. szám 
alatti „agyagipari szakiskola” helyiségeiben helyeztette el.

Az FM az erdőigazgatóság tájékoztatása alapján megkereste a VKM-et, és -  az 
ország erdőterületének megnagyobbodása folytán a szakiskola létesítésének nemzet- 
gazdasági jelentőségére hivatkozva -  kérte, járuljanak hozzá a Sörház utcai, úgyne
vezett Masaryk-iskolaépületnek új alerdész szakiskola céljára az erdőkincstár javára 
történő átengedéséhez. A VKM azonban a kérést 1940. január 19-én kelt válaszában 
elutasította, mivel a kérdéses épületet tartja egyedül alkalmasnak a felállításra kerülő 
leánygimnázium elhelyezésére.

Ezt követően az erdészeti főosztály az 1940. február 1-jén tartott igazgatói érte
kezleten utasította az ungvári erdőigazgatót, vizsgálja meg, nem lehetne-e a szakis
kolát valamelyik erdőhivatalánál felállítani. Az erdőigazgatóság 1940. február 6-án 
jelentette, hogy kerületében nincs olyan erdőhivatal, amely a tervezett szakiskola és 
a tanári lakások elhelyezésére alkalmas épületekkel rendelkeznék. -  Ezzel az ungvá
ri szakiskola létesítését sajnos le kellett venni a napirendről.

Az erdőterület megnagyobbodása következtében a szakiskolai kapacitás bővítése 
azonban mielőbbi megoldást követelt. Lehetőségként kínálkozott az Erdélyben már 
Trianon előtt is működő görgényszentimrei szakiskola bővítése, Kárpátalján pedig 
Rahón egy másik új szakiskola létesítése.

A görgényszentimrei szakiskola bővítése -  az ungvári próbálkozás után, furcsa mó
don -  csak 1942-ben került napirendre. Akkor azonban ez ügyben döntés nem született. 
A minisztériumban csak 1943 végén, 1944 elején kezdtek érdemben foglalkozni ez ügy
gyei. Az akkori elgondolás szerint felvetődött egy új szakiskola építése is. Ehelyett azon
ban célszerűbbnek látták a továbbfejlesztésre alkalmas görgényszentimrei szakiskola 
bővítésével a tanulói létszámnak 100 főről 160 főre való emelését, oly módon, hogy a 
160 fős létszám mellett párhuzamos osztályok beállításával, annak mindkét évfolyamán 
40-40 tanuló kiképzése, és így évente 80 tanuló képesítése váljék lehetővé. Ennek az el
gondolásnak a megvalósítása egy új iskolaépület és 3 tiszti lakás építését, ezenkívül a ré
gi iskola átépítését, berendezésének és felszerelésének megfelelő kiegészítését tette vol
na szükségessé. Ehhez összesen 1 900 000 P-re lett volna szükség. A minisztérium 1944 
januárjában a pénzügyminisztériumtól ennek az összegnek a biztosítását kérte.153

Az iskola 1944. január 31-én kapta meg az engedélyt a bővítés megvalósításának 
versenytárgyalás útján történő eldöntéséhez.154 A szakiskola 1944. március 14-én je 
lentette, hogy a versenytárgyalás lezajlott, és kérte az ott elért, az iskola által javasolt 
döntés jóváhagyását és a munka megkezdésének engedélyezését. A minisztérium 
azonban a hadihelyzetre való tekintettel a szakiskola jelentését 1944. augusztus 31-i 
határidővel irattárba helyeztette. így a görgényszentimrei alerdész szakiskola 
bővítése nem valósulhatott meg.155

A rahói szakiskola építését 1943-ban kezdték meg. 1944. áprilius 21-én Katapán 
erdőigazgató jelentette a minisztériumnak, hogy a hadihelyzet és az arcvonal közel
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sége miatt az iskola építése szünetel, mert a honvédség nemcsak az átalakítandó né
gyes tisztilakot, hanem a fedél alatt levő iskolaépületet is katonai célokra 
lefoglalta.156 A jelentést követő egyeztető tárgyalás eredményeként azonban rövide
sen mindkét épület felszabadult, az építkezést be tudták fejezni, és 1944. október ele
jén az erdőigazgató jelentette a minisztériumnak, hogy a rahói alerdész szakiskola el
készült. Október 9-én a minisztérium utasította az igazgatót, hogy az építési vállal
kozó járandóságát fizesse ki.157

A jószándék eredménnyel járt, a rahói szakiskola elkészült, a görgényszentimrei 
szakiskola esetében azonban a döntés későn történt. Az idő pedig rövid volt. így a fia
talokról való gondoskodási szándék csak félig valósulhatott meg.

Az emberekről való gondoskodás törvényes jele volt az is, hogy akinek a család
ja a veszélyessé vált hadi helyzetben otthonuk légoltalmi kiürítése miatt vidékre kel
lett költözzön, az az 1840/1944. M.E. sz. rendelet alapján havi 120 P különélési pót
lékot kaphatott.

A gondoskodás nemes megnyilvánulása volt a földmívelésügyi miniszter 
1242/1943. Eln.l/a számú, az akkori háborús helyzetre való tekintettel a hadbavonult 
alkalmazottak és azok hozzátartozóinak érdekvédelmét szolgáló rendelete, mely sze
rint a háborús katonai szolgálatot teljesítő tisztviselők és egyéb alkalmazottak adata
it központilag nyilvántartásba kellett venni, hogyha velük bármi (sebesülés, eltűnés, 
hősi halál) történik, róluk és hozzátartozóikról megfelelően gondoskodni lehessen. E 
rendelet alapján feltehetően a hősi halált halt Reisz Ferenc és Lukácsffy Péter hozzá
tartozói, és a súlyos sebesülést szenvedett Ács (Moldován) Antal is megfelelő támo
gatásban részesült.

A sokféleképpen megnyilvánult gondoskodás mellett a szakemberek megbecsülé
sének is számos jele  volt: A kinevezett alkamazottak 1942-től kezdve számíthattak 
kétévenkénti előreléptetésre, s ennek megfelelően fizetésük emelésére. Akit például
1941 májusában a X. fizetési osztály 2. fokozatába m. kir. segéderdőmérnökké ne
veztek ki és 1943-ban a IX. fizetési osztály 1. fokozatába m. kir. erdőmérnökké lép
tették elő, annak havi fizetése 180 P-ről 375 P-re emelkedett. (E példa szemléltetésé
re csak az idevonatkozó 1940. évi táblázatot tudtuk idecsatolni, mert az 1943. évi táb
lázat számoszlopai alig olvashatók.)

Az előléptetésen és fizetésemelésen kívül az erdészeti alkalmazottak minden év végén
-  karácsonyi ajándékként -  általában besorolásuk szerint változó összegű jutalomban is 
részesültek. 1940 decemberében például az erdőigazgatók 250 P, az erdőtanácsosok és 
főerdőmémökök, egyes esetekben a kiemelkedő munkát végzett erdőmémökök -  mint 
például a rahói erdőigazgatóságnál Galambos Gáspár m. kir. erdőmémök is -  160 P, az 
erdőmémökök általában 140 P, az idősebb segéderdőmémökök 120 P, a fiatalabbak 100 
P, az erdőmémök- gyakornokok 80 P jutalmat kaptak.158

A megbecsülés jele volt a nyugdíjas erdőmérnökök tiszteletdíjas alkalmazása is. 
Tiszteletdíjuk 1941-ben 180 P volt, 1943-ban ezt 220 P-re emelték. A létszámhiány
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miatt szolgálattételre kö
telezett nyugdíjasnak, ha 
lakása munkahelyétől 2 
km-nél közelebb volt, és 
így a munka végeztével 
könnyűszerrel hazamehe
tett családjához, 250 P, ha 
azonban nem tudott na
ponta hazamenni, mert 
lakása a munkahelyétől 
messze volt, akkor 320 P 
díjazásra volt jogosult.159

A megbecsülés jele 
volt az is, hogy a nehéz, 
felelős munkakört
betöltők, például a fel
ügyeleti tisztek, már
1943-tól kezdve 120-180 
P, a vasútüzemvezetők és 
a kereskedelmi előadók
1944-től kezdve fizetés
kiegészítésként 150-180 P 
rendkívüli munkadíjat 
kaptak.160

A megbecsülésnek kü
lönösen jelentős eleme volt
1944-ben a honvédelmi mi
niszternek a nemzetőrség 
részére szükséges fegy
verbeszolgáltatásról szóló 
144.596/eln. VIII. Csf.-

1944. sz. rendelete 2.§-ának /8/ bekezdése, amely szerint -  az általános fegyverbeszol
gáltatás közepette -  az erdőgazdasági alkalmazottaknak és felesketett vadőröknek a szol
gálatuk ellátásához szükséges lőfegyvert nem kellett beszolgáltatniuk.161

A munkásokról eddig itt nem esett szó. Ezek létszámáról, foglalkoztatásáról, az 
erdőgazdasági munkákban való részvételükről csak a kárpátaljai erdőigazgatóságoktól 
az 1942. év néhány hónapjára vannak adataink. Ezek szerint legtöbb munkás mindhá
rom erdőigazgatóságnál májusban és októberben dolgozott. Az egyes 
erdőigazgatóságok által foglalkoztatott munkáslétszám munkaterületenkénti bontását 
eltérő tagolásban közölték, ezért az összehasonlíthsatóság és szemléltetés érdekében az 
adatokat összevont, egységes csoportosításban foglaltuk össze.
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Munkáslétszám (fő), foglalkoztatás 
1942-ben

Munkaterület
Ungvári Bustyaházai Rahói

erdőigazgatóság
Május Október Május Október Május Október

Erdőművelés 4176 296 4610 471 3005 482
Termelés, szállítás 5497 4809 4850 4966 5785 7513
Építés 38 379 243 498 980 971
Egyéb munka 999 1047 790 1079 3102 1464
Összesen 10710 6531 10493 7014 12872 10430

E táblázat adatai szemléltetik, hogy a három kárpátaljai erdőigazgatóságnál öszsze- 
sen 24-31 ezer munkás dolgozott, akik az erdőgazdálkodás minden területén, az 
erdőműveléstől, fatermeléstől és építéstől kezdve, a vasúti pályafenntartásból, a tutajo
zásból és a fűrészüzemi munkából is kivették részüket. Döntő szerepük volt a viszsza- 
csatolt országrészek erdőgazdálkodásának minden területén. Ezért -  az erdőtisztekhez, 
erdőőrökhöz és a többi alkalmazotthoz hasonlóan -  róluk is gondoskodni kellett.

Ennek érdekében a földmívelésügyi miniszter a 199.169/1941.IX.-1. F.M. sz. ren
deletben a gazdasági felügyelőségek feladataként kötelezően előírta, hogy a munka- 
bér-megállapító bizottságok útján gondoskodjanak a legkisebb és legnagyobb 
erdőgazdasági munkabérek megállapításáról. A legkisebb munkabéreket a megélhe
tést biztosító keresetnek megfelelően kellett megállapítani. A legnagyobb munkabé
rek megállapítására pedig a minden vonalon (tűzifa, fenyőgömbfa stb.) bekövetke
zett ármaximálás miatt volt szükség, mert a tapasztalat szerint az erdei munkabérek 
a nagy erdős vidékeken, főleg Kárpátalján már a megélhetési költségeket jóval meg
haladó mértékben emelkedtek, és az erdőgazdálkodás jövedelmezőségét veszélyez
tették. Ezért az erdőgazdasági munkabéreket úgy szabályozták, hogy az erdei mun
kásokat a munkavégzéssel arányos, és a megélhetést biztosító keresethez juttassák, 
de a bérkilengések által okozott áremelésnek elejét vegyék.

A helyes és igazságos bérmegállapítással azonos értékű jogos igény volt a munkás
ság részéről az őket nehéz testi munkásokként megillető élelmiszerellátás biztosítása is. 
Ezt az üzemi erdőigazgatóságok mindegyike hónapról hónapra alapvető feladatának te
kintette, és a munkások ellátásáról, a közellátási minisztérium útján, rendszeresen gon
doskodtak. A felsőszinevéri erdőhivatalnál -  Madas András elbeszélése szerint -  a 
munkásoknak még 1944 szeptemberében is fejenként 1 q kukoricát osztottak ki.

Az élelmiszerellátáson kívül gondot okozott, különösen a fatermelésben foglal
koztatott, általában szegény sorsú munkásoknak, akik többségében a zord őszi-téli 
időszakban, kivétel nélkül a szabadban dolgoztak, megfelelő lábbelivel való ellátása 
is. Ennek megoldása céljából a honvédelmi miniszter felkérésére a közellátási mi
n isz te r- az ország faellátása érdekében -  1943. október 1-jétől kezdve havonta 2500 
pár lábbelit (bakancsot vagy bocskort, az igényektől függően) biztosított hatósági 
áron a honvédelmi munkára behívott, fatermelésben dolgozó munkások részére. 
Lábbelijuttatásban kizárólag az arra legjobban rászoruló, folyamatosan dolgozó, 
munkára kötelezett, esküt tett munkások részesülhettek. A lábbeliigényeket az
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erdőigazgatóságok vették számba, azt a MUVEZ parancsnoksághoz továbbították. A 
lábbeliket az igényeknek megfelelően kisiparosok állították elő és adták át -  kész- 
pénzfizetés ellenében -  az erdőigazgatóságoknak. A lábbelik hatósági árát az 
igénylőknek az erdőigazgatóság házipénztárába be kellett fizetniük, s azokat az 
igénylőknek minden hónap 1-jén osztották ki.162

A munkásokról való gondoskodás alapvető eleme volt egészségügyi ellátásuk biz
tosítása. Ennek érdekében az erdőigazgatóságok szerződött munkásaiknak betegség 
esetén történő ellátása érdekében szerződéses kezelő orvosokat alkalmaztak. Egy- 
egy orvos számára erdőőri körzeteket alakítottak, s az orvosnak a körzetben lakó 
munkásokat kellett ellátnia. A kezelőorvos csak az illetékes erdőhivatalvezető igazol
ványával rendelkező munkást vehette kezelésbe. Távolabbi helyekre az orvos részé
re kincstári fuvart kellett biztosítani, ha azonban az erdőhivatal fogatot nem tudott az 
orvos rendelkezésére bocsátani, akkor a fuvarköltséget 2 km távolságon túl km-en- 
ként 40 fillérrel számolták el. Az orvos tiszteletdíját évenként és a munkáslétszám 
szerint állapították meg. 1943-ban az 1 munkás után járó évi tiszteletdíj 5 P volt, a ko
rábbi 3,14 P-vel szemben. Volt eset, hogy a tiszteletdíjat és a fuvardíjat együtt 20-36 
űm3 tűzifával egyenlítették ki. Az orvosi ellátásért járó költségek 50 %-át a munká
sok fizették, tőlük a munkabér 3 %-át betegsegélyezési járulék címén levonták, az 
összes költség másik 50 %-át az erdőkincstár fizette.163

A gondoskodás egy másik jele 
volt az is, hogy -  az Ungváron és 
Görgényszegen az erdőigazgatóság 
által létesített munkáslakásokhoz 
hasonlóan -  egyes helyeken, példá
ul a marosvásárhelyi erdőigazgató
ság iszticsói erdőhivatala kerületé
ben és a Kakas-havason levő állan
dó csemetekert munkásainak elhe
lyezésére, a terepen is egyszerű, ál
landó munkáslakásokat, „kalibá- 
kat” építettek.164

A gondoskodás mellett -  szeren
csére, elvétve -  sajnos visszás ese
tek is előfordultak, amit a munkásoknak kellett elszenvedniük. A történelmi hűség 
kedvéért egy ilyen esetről is be kell számolnunk:

Az erdélyi országrész igazgatási szervezetének kialakításakor a Csík és Három
szék vármegyékben levő kincstári erdők üzemi teendőinek ellátását a kovásznai és a 
gyergyótölgyesi erdőhivatal útján a meglehetősen távol fekvő maros vásárhelyi 
erdőigazgatóságra bízták. A nagy távolság és az ellenőrzés hiánya miatt a kovásznai 
erdőhivatal vezetője a fatermelési munkákat kezdettől fogva nem saját munkásaival,

162 MÓL K-184-1943-B/3-121 128.
MÓL K-184-1943-B/4-123 600.
MÓL K-184-1941 -B/3-53 479.

Munkáskaliba az Iliuca völgyében 
Fotó: Halász
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hanem váltakozókkal végeztette, s a vállalkozók munkásaival, azok helyzetével nem 
törődött, mivel azok nem az ő munkásai voltak. A vállalkozók azonban a munkások
kal nem megfelelően bántak. Ezért azok tömegesen kezdték elhagyni munkahelyü
ket, és amikor honvédelmi munkára visszatartották őket, a Rögtönzött Honvéd Mű
szaki Törzsparancsnokságnál 1942 végén panaszt tettek.

Az ügyet vitéz Thury Elemér tart. főhadnagy, m.kir. erdőtanácsos Komandó köz
ségben 1943. február 3-án vizsgálta ki. Ennek során a munkások panaszát Farkas 
András m. kir. erdőőr, a komandói védkerület vezetője adta elő. Eszerint a vállalko
zók, akikre az erdőhivatal vezetője a fatermelést és a munkások toborzását rábízta, 
csalók voltak. Az erdőhivataltól előlegeket vettek fel, a munkát az emberekkel elvé
geztették, de azok munkabérét rendetlenül, késedelmesen és hiányosan fizették ki. A 
munkásokkal sok esetben el sem számoltak. Más üzemekhez képest az élelmiszer
adagot sem megfelelő mennyiségben adták ki. Az is előfordult, hogy a vállalkozók a 
nekik kiszolgáltatott élelmiszerekkel spekuláltak, a munkásoknak lényegesen maga
sabb áron számolták el, mint ahogyan azt ők kapták. Amikor a munkások problémá
ik orvoslásáért az erdőhivatalhoz fordultak, ott legtöbbször elutasításban volt részük. 
Azzal utasították el őket, hogy az erdőhivatal a vállalkozókkal, és nem a munkások
kal szerződött. Mivel ez az áldatlan állapot már évek óta fennállt, a munkások ezt 
megelégelték, és kezdték elhagyni munkahelyüket. Amikor pedig honvédelmi mun
kára visszatartották őket, esküjük dacára, tömegesen eltávoztak, mert attól tartottak, 
hogy az ugyancsak visszatartott vállalkozók, akik addig sem fizették ki őket, a visz- 
szatartás következtében már kötelességükké vált nehéz munkáért sem fogják meg
kapni jogos járandóságukat.

Az ügyben az erdőhivatal vezetőjét is meghallgatták. Ő elmondotta, hogy az 
erdőigazgatóságtól cellulózfa-termelésre kapott utasítást, mivel azonban a termelés
re egy zsidó vállalkozón kívül senki nem jelentkezett, azt bízta meg a munkások to
borzásával és 1000 m3 cellulózfa kitermelésével, s ehhez előleget is adott neki. 
Később egy másik vállakozó is jelentkezett cellulózfa-termelésre, annak is adott 
megbízást és előleget is. Csak később jött rá, hogy csalás áldozata lett.165

Amikor a minisztérium a történtekről a Műszaki Törzsparancsnokság útján érte
sült, utasította a marosvásárhelyi erdőigazgatót, hogy a vállalkozói fatermeléseket 
szüntesse be. Munkavezetőket alkalmazhat, de a munkásokkal az erdőhivatal számol
jon el, járandóságukat az erdőhivatal fizesse ki. A kovásznai erdőhivatal vezetőjét már
1942 decemberében Kovásznáról áthelyezték Csíkszeredára, az erdőigazgatósághoz,
1944 augusztusában pedig a kovásznai erdőfelügyelőségi kirendeltséghez.166

Szerencsére más hasonló esetről nem tudunk, de ez az egyetlen, elítélendő eset 
sem értékelheti le azt az eredményes nagy munkát, amit a visszacsatolt országrésze
ken szolgált erdészek a rendelkezésre álló rövid , 5-6 esztendő alatt az 
erdőgazdálkodás minden területén elvégeztek, s amelyért az ő emléküknek feltétlen 
tisztelettel tartozunk. Az erdőgazdálkodással foglalkozó fejezetrészt most ezzel be
fejeztük.

MÓL K -184-1943-A /3-123 509.
MÓL K -184-1942-A /1 -100 908. és 1944-A/1-238 858.
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Erdészeti igazgatás a visszacsatolt országrészeken

A visszacsatolt országrészeken -  magától értetődően -  minden erdőigazgatóságnak 
(az üzemi igazgatóságoknak is) volt igazgatási feladata és tevékenysége, de csak a 
besztercei, a kolozsvári és a Csíkszeredái erdőigazgatóságokat tartották nyilván mint 
igazgatási erdőigazgatóságokat. Ezek közül különös története és egészen sajátos, 
egyedi helyzete folytán -  a kárpátaljai erdőigazgatóságokhoz hasonlóan itt, e fejezet
rész bevezetőjeként -  a besztercei erdőigazgatóság, s a kezelésére bízott naszódvidéki 
44 község, és a Csíkszeredái erdőigazgatóság kezelésére bízott, úgynevezett „Csíki 
Magánjavak” erdőbirtokának történetét és a visszacsatolás után kialakult helyzetét te
kintjük át.

A besztercei m. kir. erdőigazgatóság története Mária Terézia korába nyúlik vissza. 
Az 1769. évi határkiigazítás során a naszódvidéki 44 határőrközség határában 
Moldvától nagy kiterjedésű havasokat csatoltak vissza Erdélyhez. Az 1848 előtt ha
tályban volt közjogi szabályok szerint a „ revindikált havasok”-nak csak a kincstár 
lehetett a tulajdonosa. 1783-ban azonban II. József ezek használatát átengedte az ak
kor szervezett naszódvidéki II. számú román határőrezrednek, s ezzel a 44 
határőrközség lakossága a havasok erdeiben feltételekhez kötött faizási, irtási és le- 
geltetési jogot kapott.

A határőrezrednek Ferenc József is megengedte a havasok használatát, de az 
ezzel kapcsolatos jogi helyzet tisztázására bizottságot küldött ki, amely 1853 ok
tóber végén a határőrezred által használt egész birtokot kincstári tulajdonnak nyil
vánította.

Az 1867. évi kiegyezés után a kincstári erdők a magyar kincstár tulajdonába men
tek át. A naszódvidéki volt határőrök azonban megint csak a „császárihoz folya
modtak. Újabb tárgyalások kezdődtek. Ennek eredményeként 1872. március 12-én a 
magyar állam és a naszódvidéki 44 határőrközség között létrejött Kerkápolvi-féle 
egyezségi szerződéssel a magyar kincstár a 44 határőrközségnek örökre és tulajdon
joggal 263 105 kat.hold (151 410 hektár) erdőt és 50 000 kát. hold (28 780 hektár) 
legelőt adott át. Ezt a szerződést az 1890: XVII.te. törvénybe is iktatta.

Az 1872. évi egyezség még a legértékesebb állami erdőkből 9020 kat.holdat is a 
„Naszódi ösztöndíj- és iskolaalap” tulajdonába adott. Az 1890:XVII.t.c. 2.§-a pedig 
még azokat az ingatlanokat is, melyek a határőrség megszüntetésekor 
határőrcsaládok tulajdonában voltak, bármilyen is volt azok jogi helyzete, azokat is 
minden kártalanítás nélkül tulajdonukba adta.

így a naszódvidéki 44 község, amelynek lakói 1783-tól 1872-ig ezeknek az 
erdőknek még haszonélvezői sem voltak, csak meghatározott feltételekkel faizási és 
legeltetési jogot gyakorolhattak. a magyar állam nagylelkűségéből egyszerre óriási 
vagyon tulajdonosai lettek. Az alig felbecsülhető értékű vagyont azoknak a román 
határőröknek az utódai kapták, akiknek elődei 1849-ben Puchner osztrák tábornok 
seregében Bem székely honvéd csapatai ellen harcoltak, és a magyar lakossággal 
szemben szörnyű kegyetlenkedéseket követtek el.

1872-ben, amikor az erdőket a határőrközségek birtokába adták, féktelen erdő
pusztítás vette kezdetét. 1885-ben a kormány báró Bánffy Dezső besztercei főis
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pánt bízta meg naszódi erdészeti kormánybiztosnak, aki véget vetett az erdő
pusztításnak.1

Az 1890. évi XIX. törvénycikk aztán szabályozta a 44 község tulajdonába adott 
263 105 kat.hold (151 410 hektár) erdő kezelését: A községek saját külön használa
tára fenntartott 58 770 kat.hold (33 820 hektár), községenként elkülönített erdő, va
lamint a közös kezelésre rendelt 204 335 kat.hold (117 590 hektár) erdő összes gaz
dasági ügyeinek intézésére és a törvényben előírt egyéb feladatok elvégzésére -  a 44 
község által választott 8 tagú bizottság közreműködése mellett -  a 44 község költsé
gére, a törvény 4.§-a szerint külön e célra Beszterce-Naszód vármegye székhelyén, 
Besztercén állami erdőigazgatóságot hozott létre. és az erdők kezelését arra bízta.

Az erdőigazgatóság feladata volt mindenekelőtt az egyes községek használatába 
adott erdőterületek természetbeni elkülönítése, az elkülönített és az egyesítve kezelt 
erdők üzemterveinek elkészítése, az egyesítve kezelt erdők esetében pedig azok gaz
dálkodásának ésszerű szervezése.

Az erdőigazgatóság céltudatos erdőgazdálkodás megszervezésével a 44 volt román 
határőrközséget soha nem remélt jövedelemhez juttatta. Véget vetett a 20-40 évre kötött 
faeladási szerződéseknek, és már az első négy év alatt letörlesztette a korábban felhal
mozott, egymillió aranykoronát kitevő adósságot. Egymás után építtette meg a 
máriavölgyi, dombhátfürdői, kisilvai, bánffytelepi, domavölgyi és a borgóbesztercei 
gőzfűrészeket, melyeken a kitermelt faanyagot maga dolgoztatta fel. A folyókat tutajo
zásra, a patakokat úsztatásra rendeztette be, iparvasutakat, utakat építtetett, gondosko
dott a fűrészelt áru elszállításáról és értékesítéséről. A 44 község az erdőigazgatóság nél
kül képtelen lett volna e beruházások megtervezésére és kivitelezésére, a községek csak 
az eladásra kerülő faanyag tőárát kapták volna meg, és nem jutottak volna a kitermelt 
faanyag feldolgozásából és értékesítéséből befolyó ipari és kereskedelmi haszonhoz.

Az erdők hasznosításának ez a módja 1890-től 1924-ig tartott. Ez idő alatt az 
erdőbirtok területén mintegy 120 km erdei vasútat építettek, felépítettek mintegy 1200 
lóerőt képviselő gőzgépekkel és 20 keretfurésszel felszerelt 6 fűrészüzemet. Ezek mind 
a 44 község tulajdonába mentek át, ezeket ők használhatták, vagy bérbe adhatták.2

1920-ban a trianoni békediktátummal Erdélyt Romániához csatolták. Az 1921. évi 
román agrártörvény egyedül a naszódi 11. volt román határőrezred erdő- és 
legelővagyonát mentesítette a földreform alól. így a naszódvidéki 44 község birtoka 
Trianon után is érintetlen maradt.

1924-ben az árverések eredménytelenül végződtek. Ennek következtében az ak
kori, már román erdőigazgatóság -  az előző időszakban megépült és rendelkezésre 
álló erdei vasutakat és fűrészüzemeket számításba véve -  a kitermelés, szállítás, fel
dolgozás és az értékesítés házi kezelésbe vételét határozta el. Ezt meg is valósította, 
és szép eredményt ért el.

Ekkor azonban a politika a 44 község erdeivel való gazdálkodásba beleszólt. A 
bukaresti politikusok nem tűrték, hogy a naszódvidéki erdők kitermelésének, feldol

1 Pál Gábor: A Csíki Magánjavakról. In: Székelyföld kulturális folyóirat 1998. 7 .szám 134-138. oldal. (A 
naszódvidéki 44 határőrközség rövid előtörténete.)
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gozásának és értékesítésének haszna egyedül a 44 község vagyonát gyarapítsa, s ab
ból ők ne részesülhessenek. Ezért általuk kiszemelt, szakképzettség nélküli, politikai 
vezetőkkel létrehozták a „ Regna Kereskedelmi Társaság”-ot, és arra hivatkozva, 
hogy a 44 község az erdőigazgatóság által kiosztott jutaléknál jóval kedvezőbb ered
ményt érhetne el, rábeszélték a tulajdonosközösség vezetőségét, hogy kössenek 
szerződést a Regnával, és az erdők faanyagával való gazdálkodást bízzák arra. A 
vezetőség a javaslatot elfogadta, aláírták az előkészített szerződést. A román kor
mány a közbirtokosságnak ezt az önálló szövetkezését tudomásul vette, ezzel a 44 
község tulajdonát képező erdők értékesítési jogát az erdőigazgatóság hatásköréből 
kivonta. 1926-ban megszüntették az erdőigazgatóság eredményes, házi kezelésre ala
pozott gazdálkodását. Az erdőgazdálkodás továbbra is az erdőigazgatóság feladata 
maradt, de a fagazdálkodást, vagyis az erdők kitermelését, a kitermelt faanyag ipari 
feldolgozását és kereskedelmi értékesítését a Regna Társaságra bízták.

1926-1931 -ig a Regna összesen 1 187 201 m3 fenyő gömbfát és 114 225 űm3 bükk tű
zifát termelt ki és értékesített. Ennek a besztercei erdőigazgatóság által megállapított 
tőértéke 205 871 000 leit képviselt. Az erdőigazgatóság azonban ennek csak mintegy 59 
%-át tudta a Regnától behajtani. Az 1930-as években beköszöntött gazdasági válság ha
tására a faárak a következő években nagy mértékben csökkentek, ennek következtében 
az 1931. évi mérleg már 84 539 000 lei, az 1932. évi mérleg pedig már 91 271 000 lei 
veszteséggel zárt. Ekkor a naszódvidéki 44 község 1932 márciusi közgyűlésén kimond
ta, és a román erdőigazgatóság megindította a Regna felszámolását. A felszámolási eljá
rás a 44 község veszteségét tovább növelte, de a Regna felszámolása nem valósult meg.

1933 végén a román kormány a Regnát „Regna Caps ” néven kincstári kezelésbe vet
te. Mivel azonban ennek működése is eredménytelen volt, 1934 novemberében minisz
tertanácsi határozattal új alakulat formájában, továbbra is szakképzettség nélküli, politi
kai vezetőkkel és a 44 község bevonásával, létrehozták a „Regna Erdőkitermelő Szövet
kezet ”-et. A Szövetkezet 1935. január 28-án tartott közgyűlésén jóváhagyták a Regna ál
tal kidolgozott alapszabályt, melynek legfontosab elemei a következők voltak:3

-  A Szövetkezet (vagyis a Regnával való együttműködés) élettartama 50 év.
-  A Szövetkezet alaptőkéje 5 millió lei, melyet a 44 községnek kell befizetnie (a 

Regna az alaptőkéhez nem járult hozzá).
-  A Regna az erdőigazgatóságtól átveszi az esedékes vágásokat az összes fő- és 

melléktermékek kitermelése céljából, kitermelteti (vállalkozókkal) a vágásokat, 
végzi a kitermelt és feldolgozott faanyag kereskedelmi értékesítését, kifizeti a 
Földmívelésügyi Minisztérium által jóváhagyott tőár ellenértékét, és a tiszta jö 
vedelem 51 %-át kizárólag a társult községek kulturális, szociális és építkezési 
céljaira fordítja, a tiszta nyereségből községenként a tőkerészesedéssel arányos 
osztalékot fizet.

-  A Szövetkezet igazgatása 9 tagból álló igazgatótanácsra van bízva, melyből 8 
tagot a társult községek közgyűlése, 1 tagot az 1890.évi XIX. törvény 5. §-a 
alapján az erdőigazgatóság mellett működő nyolcas bizottság saját tagjai kö
zül választja, az igazgató- tanács tagjainak megbízatása 3 évre szól.
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1940 őszén, a második bécsi döntést követően, ilyen előzmények után, és ilyen 
körülmények között alakult meg az új m. kir. besztercei erdőigazgatóság, és vette át 
a Naszód-vidéki 44 község erdőbirtokának kezelését.

Ekkor a visszacsatolt területről több, a helyzetet jól ismerő tekintély emlékiratban 
hívta fel a földmívelésügyi miniszter figyelmét a naszódvidéki 44 község erdeiben 
folyó, az 1890. évi XIX. törvénycikkel és annak végrehajtása tárgyában kiadott 
49.272/1890. FM .sz. rendelettel szöges ellentétben álló, a közérdeket és a tulajdo
nos 44 község érdekeit is sértő gazdálkodásra. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a 
Regna súlyos anyagi gondokkal küzd. Nemcsak azokat az eszközöket nélkülözi, me
lyekre berendezéseinek korszerűbbé tétele érdekében is szükség lenne, hanem 
forgótőkéje sincs, alaptőkéjét is annakidején az erdőtulajdonos községek adták össze, 
így a Regna vagyona tulajdonképpen a 44 község vagyona. Ezenkívül -  egyéb adós
ságait nem számítva -  az erdőigazgatóságnak is több mint 2 millió pengővel tartozik. 
Ilyen nehézségekkel küzdő vállalat további fenntartása az erdőbirtokosok anyagi ér
dekében sem látszott indokoltnak.

Regna súlyos anyagi helyzetét jelezte az is, hogy az erdőigazgatóság vezetésével 
miniszteri biztosként megbízott Muttnyánszky Jenő ny. miniszteri tanácsos 1941. ja
nuár 6-án kelt levélben kénytelen volt jelenteni a miniszternek, hogy a Regna tarto
zásai miatt nem tudja megoldani a vágásokban visszamaradt 10 000 m3 fenyő szerfá
nak és 50 000 űm3 kemény tűzifának a vágásokból való kifuvarozását. Ezért, az 1890. 
évi XIX. t.c. IV.§-ára hivatkozva, mely szerint a volt naszódvidéki községek 
erdőbirtokának kezelése céljából létrehozott besztercei m. kir. erdőigazgatóság költ
ségeit -  szükség esetén -  az állam megelőlegezi, 230 000 pengő előleg folyósítását 
kellett kérnie. 4

A helyzetet súlyosbította még az is, hogy a Regna vezetősége a magyar hadsereg be
vonulásakor Besztercéről román területre menekült, így a Beszterce székhellyel működő 
vállalatnak nem volt vezetője. Az 1940. szeptember 5-én életbe léptetett katonai köz- 
igazgatás Beszterce-Naszód vármegyei parancsnoksága ezekről a tényekről értesülve, 
66. sgt. 1940. sz. rendeletével a Regna önálló működését -  mivel szabályszerű 
vezetősége nem volt -  felfüggesztette, és az 1890. évi XIX. t.c.-ben előírt jogállapotot 
visszaállítva, a vezetőségi teendők ellátásával a besztercei m. kir. erdőigazgatóságot bíz
ta meg. Az FM I/B főosztálya ezt a rendelkezést megerősítette, egyúttal utasította az 
erdőigazgatóságot, hogy a Regna felszámolására vonatkozólag terjesszen elő javaslatot.

Ez és -  később is -  minden hasonló utasítás és elgondolás rövid idő alatt a Regna 
tudomására jutott, ezért elkeseredett harcba kezdett az erdészeti főosztály és a besz
tercei erdőigazgatóság ellen. Már 1941. január 11-én kelt, a miniszternek címzett le
vélben tiltakozott a Regna és a 44 község sorsát érintő bármiféle beavatkozás ellen, 
és arra kérte a minisztert, hogy meghallgatásuk nélkül a vagyonközösség sorsát 
érintő ügyben ne döntsön. Egyidejűleg magyar és román nyelven a 44 község nevé
ben 44 példányban kinyomtatott, azonos szövegű beadványt szerkesztettek, melyben 
a 44 község lakói aláírásukkal tiltakoztak a Regna megszüntetése ellen, s annak 
fenntartását kérték. Kérésüket a következő indokolással támasztották alá:
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„ A Regna Szövetkezet a határőrvidéki 44 község saját vállalata, amely által a tu
lajdonunkban levő erdőbirtok a tőárjövedelmen kívül más jövedelmet (osztalékot) is 
biztosít községeinknek, kiegészítve ezzel községeink nehéz megélhetési viszonyait. A 
Szövetkezetnek, mint iparvállalatnak saját szabályai vannak, melyeket „szerzett jo 
gok”-nak tekintünk, és alkalmazni óhajtunk. A Regna fenntartása megmenti az or
szág legértékesebb erdőbirtokát és fűrészvállalatát, mely a nemzeti jövedelmet fokoz
za, 10 000 embert kenyérhez juttat, a vidéknek békességet és nyugalmat biztosít. 
Mindezeket veszélyeztetné a vállalat felszámolása.

A beadványt községenként 100-200 fő, Románszentgyörgyön 360 fő, Hordón 226 
fő, Kisilván 190 fő írta alá. Az aláírók mind románok voltak. Csak Romolyban volt 
összesen 12 aláírás között 2, és Borgóbesztercén összesen 120 aláírás között 4 ma
gyar aláíró. A 44 község aláírt beadványait 1941. január 15-i dátummal elküldték a 
földmívelésügyi, s az iparügyi miniszternek és a miniszterelnöknek is.5

Később a katonai közigazgatás m. kir. fővezérsége 10.078/1940. sz.rendeletével -  
a Beszterce-Naszód vármegyei katonai parancsnokság rendelkezésével ellentétben -  
a Regnához Klekner Károly személyében hatósági vezetőt rendelt ki, akinek megbí
zatása a katonai közigazgatás 1941. január 5-i megszűnte után is meghosszabbítást 
nyert. Ennek alapján Klekner az Iparügyi Minisztérium fennhatósága alatt ilyen 
minőségben működhetett.

Ezzel az ügy új fordulatot vett. A Regna felszámolása -  az igazságügyminiszter 
állásfoglalása szerint -  mindaddig nem lehetséges, amíg a visszacsatolt keleti és er
délyi országrészeken továbbra is érvényben maradt román szövetkezeti jogszabá
lyok figyelembevételével az annak megfelelő magyar jogszabály meg nem születik, 
így nyilvánvalóvá vált, hogy az erdőigazgatóság és a Regna működése közötti ellen
tét kiküszöbölése, és az okszerű erdőgazdálkodás elveinek a naszódvidéki 44 község 
erdeiben való alkalmazása csak akkor lesz érvényesíthető, ha a Regna és az 
erdőigazgatóság közös vezetés alá kerül.

A közös vezetés létrehozása céljából felmerült az a gondolat, hogy a Regnához az
1940. december 24-én életbelépett 9380/1940. M.E. sz. rendelet alapján ideiglenes 
gondnokot rendeljenek ki. Az igazságügy-miniszter véleménye szerint azonban a 
9380 /1940. M.E. sz. rendelet alapján nem lehet ideiglenes gondnokot kirendelni, 
mert a rendelet l.§-ában előírt, cégjegyzésre jogosult két személy a Regnánál a he
lyén maradt. Ezenkívül az ideiglenes gondnok kirendelését a fővezérség által kiren
delt hatósági vezető jelenléte is akadályozta.

Másik megoldásként kínálkozott az 1940. szeptember 15-én hatályba lépett 
6310/1940. M.E. sz.rendelet l.§-a alapján -  a Regna költségére -  felügyelő kirende
lése. Ennek is előfeltétele volt azonban az, hogy Klekner Károlynak, a Regnához ki
rendelt hatósági vezetőnek a megbízatása megszűnjön, és csak ez után lehetett 
előterjesztést tenni a felügyelő kiküldésére.

Mintegy az erdészeti főosztálynak e gondolatmenetére válaszként megérkezett az 
iparügyi miniszter 1941. február 5-én kelt, 6453/VII.1941. sz.rendeletének mellékle
teként az F.M.-nek küldött másolata, mely szerint a Regna Erdőkitermelő Szövetke-

MOL K -l84-1941-5-41 328

231



zet hatósági vezetőjét, Klekner Károlyt, az iparügyi miniszter e tisztsége alól 1941. 
február 14-i hatállyal felmentette. 6

Az erdészeti főosztály elgondolása megint azonnal a Regna tudomására jutott.
1941. február 13-án már az FM miniszternek címzett táviratban közölték, hogy „A 
Regna eddig is működő igazgatósági tanácsa a mai napon átvette az állásából felmen
tett hatósági vezetőtől a vállalat teljes vezetését, és vagyonát az alapszabály szerinti 
szervei által kezeli a miniszterelnöki 9380/1940. sz.rendelet 1. paragrafusa alapján. 
Minthogy a hatósági vezetés egész ideje alatt a vállalat cégjegyzésére jogosult 
ügyvezető igazgatója mint ilyen, működött, gondnok kirendelése indokolatlan.”7

Az erdészeti főosztály Regnának ezt a közlését figyelmen kívül hagyva, 1941. 
február 15-én a következő indokolással előterjesztést készített a Minisztertanácshoz: 
„A visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen működő Regna Erdőkitermelő Szövet
kezet a naszódvidéki községek mintegy 200 000 kh (115 110 hektár) kiterjedésű, kö
zösen kezelt erdőbirtokán a termelést és értékesítést végzi. Mobilitása nem kielégítő, 
jövedelmezősége kicsi. Az 1941. évben termelésre átvett faanyagok tőárának kifizeté
sére jelenlegi súlyos anyagi helyzete miatt halasztást kért. Az oda kiküldött hatósági 
vezető megbízatása megszűnt, így felügyelő kirendelése úgy közérdekből, mint a bir
tokosok érdekében szükséges. A szóban levő birtokot az 1890. XIX. t.c. értelmében a 
besztercei m. kir erdőigazgatóság kezeli. Ennek folytán az erdőigazgatóság és a 
Regna egységes vezetése céljából az erdőigazgatóság vezetésével megbízott 
Muttnyánszky Jenő ny. miniszteri tanácsos lenne a Regna Erdőkitermelő Szövetkezet
hez a 6310/1940. M.E. sz. rendelet alapján felügyelőül kirendelendő azzal, hogy jog
köre a 9380/1940. M.E. sz. rendelet alapján az összes jogügyletre és intézkedésre ki
terjed. ”8

Az előterjesztést a minisztertanácshoz való benyújtás előtt az érdekelt miniszte
rek körözés útján február 18-án egyetértőleg elfogadták, s ennek alapján a 
földmívelésügyi miniszter a 6310/1940. M.E.sz. rendeletre hivatkozva 1941. február 
19-én -  február 25-i hatállyal -  Muttnyánszky Jenő m. kir. miniszteri tanácsost a 
Regna Erdőkitermelő Szövetkezethez felügyelőként kirendelte azzal, hogy a 
9380/1940. M.E. sz.rendelet 7.§-a értelmében jogköre a vállalat valamennyi jogügy
letére és intézkedésére kiterjed.9

Az előterjesztésről a Regna hatósági vezetőjeként már felmentett Klekner Károly 
azonnal értesült. Kihallgatást kért a miniszterelnökségen, és ott február 17-én -  a mi
niszterelnökség által a miniszternek átküldött feljegyzés szerint -  Fritz nevű 
ügyintézőnek elmondta, hogy az F.M. február 15-én a Regna felszámolását határoz
ta el. Ezért a Regna központja utasította őt, hogy lépjen közbe, mert ennék súlyos kö
vetkezményei lehetnek. Elmondta azt is, hogy február 13-án Besztercén arról érte
sült, hogy abban az esetben, ha a magyar kormány a Regnát megszünteti, vagy joga
it korlátozza, akkor a román kormány a Hangya Szövetkezetet foglalja le.
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Klekner fenyegető bejelentése ellenére a felügyelő kirendelése megtörtént, Ro
mánia részéről pedig retorzió nem következett be. Viszont Dán Tudor besztercei ügy
véd a miniszterhez intézett beadványában leleplezte Klekner és a Regna mephistói 
akcióit. Eszerint: Klekner hatósági vezetőként történt megbízása után a Regnánál 
megmaradt két intézőbizottsági tag egyetértésével és közreműködésével -  a vállalat 
vezetősége működőképességének bizonyítása céljából -  létrehozott egy igazgatási 
tanácsot. Majd, amikor az iparügyi miniszter által történt felmentéséről értesült, ezt 
a tanácsot táviratilag azonnal összehívta és annak -  az iparügyi miniszter által előírt 
eljárásnak megfelelően -  hevenyészett jegyzőkönyvben visszaadta vezetői tisztségét, 
ezt követően viszont az igazgatási tanács még ugyanazon a gyűlésen Kleknert meg
választotta a Regna vezérigazgatójának. így -  Klekner felmentése ellenére -  válto
zatlanul az ő részvételével létrehozták a Regna új vezetőségét.10

Ezzel meglehetősen fonák helyzet alakult ki, mert az erdészeti főosztály ezekről 
a háttérben lezajlott eseményekről csak majdnem egy hónappal Muttnyánszkynak a 
Regnához felügyelőként történt kirendelése után, Dán Tudor március 15-én keltezett 
leveléből értesült. Muttnyánszky kinevezése azonban érvényben volt, és ő eredmé
nyesen tevékenykedett.

Április 10-én azonban megjelent a 2150/1941. M.E.sz. rendelet, amely végre ren
dezte a szövetkezetek helyzetét. Eszerint a szövetkezetekre vonatkozó magyar jog
szabályok a visszacsatolt erdélyi területeken levő szövetkezetekre is életbe lépnek. 
Ennek megfelelően minden erdélyi szövetkezetnek a visszacsatolt erdélyi területen 
székhellyel rendelkező szövetkezeti központ kötelékébe kell tartoznia, és a rendelet 
hatálybalépésétől, április 10-től számított 6 hónapon belül alapszabályait annak 
megfelelően módosítania kell.

Ezzel összhangban, a minisztertanács 4010/1941. M.E.sz. rendeletével a 
6310/1940. M.E.sz. rendelet és a 9380/1940. M.E.sz. rendelet 6-11 .§-ai alapján ki
rendelt felügyelők működését 1941. június 1-jei hatállyal megszüntette. Ennek alap
ján a földmívelésügyi miniszternek Muttnyánszky Jenő csupán 4 hónapig tartó, de 
eredményes felügyelői megbízását is meg kellett szüntetnie.11

Muttnyánszky felmentésével egyidejűleg a miniszter levélben felhívta a pénzügy- 
miniszter figyelmét arra, hogy a Regna Szövetkezet a naszódvidéki községek birto
kának kezelését az 1890:XIX. te. értelmében ellátó besztercei m. kir. 
erdőigazgatóságnak több mint 2 000 000 pengővel tartozik, továbbá hogy a Szövet
kezet vezérigazgatója, Klekner Károly ellen a közelmúltban feltárt hűtlen kezelés mi
att bűnvádi eljárás van folyamatban. Ezekre a körülményekre való tekintettel, és a 
felügyelő működésének megszűnése miatt, az FM gondozására bízott érdekek bizto
sítása végett, kérte a pénzügyminisztert, hogy a Regna működését fokozottabb mér
tékben ellenőriztesse.12

Regna a 2150/1941. M.E.sz. rendelet megjelenése után, annak eleget téve, belé
pett a Gazdasági és Hitelszövetkezetek kolozsvári Központjába, a „Szövetségibe,
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de hovatartozásának kifejezésre juttatása céljából az ugyancsak kolozsvári Erdélyi 
Román Szövetkezetek Központjába, a „Plugarul”-ba is tagként belépett, s ott üzlet
részt is vásárolt.

Július 29-én a 44 község képviselőtestülete által választott küldöttek a törvény 
előírásainak megfelelően megválasztották az 1890.XIX. te. 5.§-ában előírt, a beszter
cei erdőigazgatóság mellett működő 8-as bizottságot.13 Október 6-ára pedig össze
hívták a rendkívüli közgyűlést, s azon megtárgyalták és némi módosításokkal meg
szavazták a Regna által előkészített új alapszabály-tervezetet, melynek 
előkészítésébe az erdőigazgatóságot nem vonták be, és a közgyűlésen jelen lévő 
erdőigazgatónak az alapszabály-tervezettel kapcsolatos észrevételeit sem vették fi
gyelembe. A közgyűlés által megszavazott alapszabályt azonban jóváhagyás végett 
benyújtották a „Szövetségihez.14

Az előzmények alapján Istvánffy József, az erdőigazgatóság vezetője október 12- 
én beadványt intézett a „Szövetségihez, s ebben felhívta figyelmét az 1890:XIX. te. 
alapján a Regna és az erdőigazgatóság egymáshoz való viszonyának irányára, és a 
közgyűlés által megszavazott új alapszabály egyes pontjaira hivatkozva, megfelelő 
indokolással -  az alábbiak szerint -  javaslatot tett annak olyan értelmű módosításá
ra, hogy az megfeleljen az 1890:XIX. te. szellemének15:

-  Az új alapszabály 4.§-ának a) pontja szerint Regna az üzemtervben előírt ese
dékes összes fő- és előhasználati fatömeg kitermelésére igényt tart. Az 
erdőigazgatóság szerint az előhasználatok erdőnevelési célját piaci érdekeltség 
esetén nem lehet megvalósítani. Ezért ennek a tételnek következő módosítását 
javasolta: „ Regna átveszi kitermelésre, feldolgozásra és kereskedelmi értéke
sítésre az összes, üzemterv szerint előírt főhasználatokat és azokat az 
előhasználatokat, amelyeket a besztercei erdőigazgatóság neki átad.

-  A 4.§ d) pontjának 2. bekezdése szerint Regna a tőár végső elszámolását a fű
résztelepeken történő átvétel alapján, és azt követően akarja elvégezni. Az 
erdőigazgatóság szerint ez visszaélésekre adna alkalmat, az elszámolás több 
hónapos halasztását és például a bükk anyagnak jelentős minőségromlását 
eredményezné. Ezért ennek a tételnek következő módosítását javasolta: 99A 
megállapított tőár 50 %-a kifizetendő a termelés megkezdése előtt, míg a 
hátrálékos 50 %-a a vágásban levő fának az erdőigazgatóság által történ t át
adása után, azonban még az onnan való kiszállítás előtt egyenlítendő ki.

-  A 18.§ szerint a Szövetkezet vezető testületébe a 44 küldöttet és azok helyette
seit az új alapszabály szerint a határőrvidék leszármazottai közül kell választani. 
Az erdőigazgatóság felhívta a figyelmet e megfogalmazás kizáró jellegére azért 
is, mert az 1890:XIX. te. 7.§-a világosan kimondja, hogy „a haszonvételeket 
gyakorolhatják a tulajdonos községek azon lakosai, akik a községben községi 
illetőséggel bírnak” Ebből egyértelműen az következik, hogy nemcsak a 
határőrök leszármazottai, hanem a községben illetőséget nyertek is azonos jog-
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gal rendelkeznek. Ennek alapján az erdőigazgatóság javaslata szerint az új alap
szabályban a határőrök leszármazottai helyett „ö községekben illetőséget nyer
tek” szöveget kellene alkalmazni, mert ez módot adhatna a jövőben arra, hogy a 
községeknek magyar küldöttjei is lehessenek a vezető testületekben.

Az erdőigazgatóság javaslatainak figyelembevételével a közgyűlés által elfoga
dott alapszabályt a Regna vezetőségének, a Szövetség kiküldöttjének és az 
erdőigazgatóság képviselőjének közreműködésével lefolytatott tárgyalás eredménye
ként módosították, és a módosított tervezetet jóváhagyás végett a Pénzügyminiszté
riumhoz, a Szövetség felügyeleti szervéhez terjesztették fel. A PM illetékes ügyosz
tályának vezetője ez ügyben tárcaközi értekezletet hívott össze, melyet 1942. febru
ár 5-én az F.M. I/B főosztály vezetőjének elnöklete alatt tartottak a miniszterelnök
ség, a pénzügyminisztérium, a belügyminisztérium, az FM illetékes I/B-l ügyosztá
lyának és a Szövetség kiküldötteinek részvételével. A PM képviselője az értekezle
ten -  mintegy Kleknernek 1941. február 17-én a miniszterelnökségen a Hangya Szö
vetkezet esetleges lefoglalására vonatkozó fenyegetésére utalva -  bejelentette, hogy 
a Regna részéről a román uralom alatt szerzett jogok csorbítása a román megszállás 
alatt levő magyar szövetkezetekkel szemben retorziót vonhat maga után. Bejelentet
te továbbá, hogy a Regna vezetősége az alapszabálynak a besztercei erdőigazgatóság 
által javasolt módosítások mindegyikét kifogásolja. Az észrevételek alapján a tárca
közi értekezlet a javaslaton bizonyos módosításokat hajtott végre, és megállapodtak 
abban, hogy a módosított tervezet a PM, a Szövetség és a Regna küldöttei részéről 
újabb megbeszélés tárgyát fogja képezni.16

További tárgyalásra azonban nem került sor. Ellenben a PM 1944. junius 7-én 
kelt, az FM-hez intézett, 132.550 /1944 /IV.a. P.M. sz. átiratban közölte, hogy a mi
nisztertanács 1944. február 15-i ülésén úgy döntött, hogy „a Regna Fakitermelő Szö
vetkezet alapszabályainak jóváhagyása egyelőre függőben tartassék, és az a Külügy
miniszter Úr által megjelölendő időben kerüljön tárgyalásra. ”17

Ezzel az 1940-ben megalakult második besztercei m. kir. erdőigazgatóság külö
nös, harcos története befejeződött. Ennek kapcsán tisztelettel és nagyrabecsüléssel 
kell adóznunk Apáti László m. kir.erdőtanácsos, az akkori FM I/B. főosztály 1. ügy
osztálya lelkes tagja emlékének, aki mindent elkövetett az áldatlan állapot megszün
tetése, és az 1890:XIX. te. szellemének és céljának érvényrejuttatása érdekében. 
Nem rajta múlott, hogy a harc eredménytelenül végződött.18

E történetből egyedül azt a következtetést lehet levonni, hogy az FM részéről a 
besztercei erdőigazgatóságért folytatott harc eredménytelensége a második bécsi 
döntés következménye volt. mert a román olaj iránti német érdekeltség miatt a keleti 
és erdélyi országrészek visszacsatolásának ellenértékeként el kellett fogadnunk a ro
mánoknak azt a követelését. hogy a román szövetkezeti törvény a visszacsatolt terü
leteken továbbra is érvényben maradjon. és az ott működő román szövetkezeteket 
bántódás ne érhesse. Emiatt nem lehetett a Regnát megszüntetni, még felügyelő út
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ján sem lehetett ellenőriztetni, sőt még azt is el kellett tűrni, hogy a Regna a 
2150/1941. M.E.sz rendelet 2. §-ában foglalt tiltás ellenére a „Plugarul ” nevű Erdé
lyi Román Szövetkezetek Központjába is tagként belépjen.

Ilyen előzmények után felvetődik a kérdés, hogy a kialakult ellenséges körülmé
nyek között, azt követően, hogy a Regna alapszabályainak véglegesítése során a két 
legalapvetőbb kérdésben, az előhasználati termelések átadásának korlátozásában és a 
tőárelszámolás rendjében sem lehetett megállapodni, ezért örökös, évről-évre 
ismétlődő vitáktól kellett tartani, hogyan lehetett egyáltalán a Regnával együttmű
ködni és dolgozni?

Az erdőigazgatóság vezetőjének 1941. november 16-án kelt, az FM részére írt be
számolójából arra lehet kövezkeztetni, hogy Istvánffy józan érvekkel, s a Regna mű
ködésének eredményesebbé tételét célzó javaslataival és intézkedéseival viszonylag 
rövid idő alatt az együttműködés bizonyos javulását tudta elérni. Elemző vizsgála
tokkal ugyanis megállapította, hogy a vágásterületek múltbeli elaprózása és nem 
kellő időben történt átadása megnehezítette Regna munkáját. Arra is rámutatott, hogy 
Regnának a fakitermelés és anyagmozgatás terén alkalmazott vállalkozói rendszere 
nagy mértékben rontotta működésének eredményességét. Ezek alapján saját hatás
körben kiküszöbölte a vágásterületek átadásával kapcsolatos hibákat. Ugyanakkor 
úgy tűnt, hogy a Regna is elfogadta Istvánffynak saját működési hibáira vonatkozó 
megállapításait: a tisztviselői gárda megfelelő átalakításával, valamint megbízható, 
nagy gyakorlattal rendelkező, többnyire székelyföldi fatermelők alkalmazásával a 
vállalkozói rendszer kikapcsolására, a termelési és szállítási munkák házi kezelésbe 
vételére törekedett, s ezzel javítani tudta működésének eredményességét.19

A Regnával való kapcsolat ilyen kezdeti javulásának jelei után Istvánffy 1942. már
cius 16-án meglepetésszerűen jelentette az FM-nek, hogy már az 1941. év folyamán 60 
ezer űm3 bükk tűzifát termelt ki és nagyrészt le is szállított az országos tűzifaellátás cél
jára, 1942-ben pedig a közellátás céljára újabb 20 000 űm3 tűzifa, hadi célokra 4 000 
m3 bükk rönk, egyéb célokra 1000 m3 egyéb lombos rönk, 10 000 m3 fenyő bányafa és 
3 000 m3 széldöntött fenyő rönk kitermelését és leszállítását tette folyamatba. Ezekre 
hivatkozva kérte a besztercei erdőigazgatóságnak üzemi igazgatósággá való 
átminősítését, mert a foglalkoztatott 2200 munkás élelmiszerellátása már 1941-ben is 
nehézségekbe ütközött, mivel a Közellátási Minisztérium ezirányú megrendeléseit -  az 
erdőigazgatóság „igazgatási” besorolására hivatkozva -  elutasította.20

E levél alapján önként felvetődik a kérdés, hogy miután a besztercei 
erdőigazgatóság feladata tulajdonképpen a naszódvidéki 44 község erdeinek állam
erdészeti kezelése volt, és munkája csupán a községek egyesítve kezelt erdeiben 
évenként esedékes vágásterületek átadására, azzal egyidejűleg a kitermelhető fatö
meg előzetes becslésére, a termelések ellenőrzésére, a ténylegesen kitermelt fatömeg 
tételes mennyiségi átvételére, majd a vágásterületek felújítására terjedt ki, s hatáskö
rébe a fatermelés nem tartozott, hol és hogyan tudta mégis a hivatkozott levélben fel
sorolt méretű fatermelést elvégezni.
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Erre a kérdésre dokumentálható, hiteles választ nem lehet adni. Feltételezhető azon
ban, hogy mivel a Regna működési köre csak a 44 község egyesítve kezelt erdejére ter
jedt ki, Istvánffy -  román nyelvtudása, ember- és helyzetismerete révén -  megállapo
dott a községekkel, hogy azok külön használatára kihasított községi erdőkben esedékes 
fahasználatok végrehajtásával az erdőigazgatóságot bízzák meg. Az így létrejött meg
állapodás alapján 1941-ben kialakult együttműködés valószínűleg folyamatossá vált, 
mert 1944-ben a besztercei erdőigazgatóság az FM erdészeti főosztályának segítségét 
kérte az igazgatóságnál foglalkoztatott, a faanyagszállításban nélkülözhetetlen lovak és 
fogatok honvédelmi igénybevétele alóli mentesítéséhez.

Az erdőigazgatóságnak néhány naszódvidéki község használatára kihasított 
erdőben esedékes vágások fatömegének árverés útján történő értékesítésére vonatko
zó hirdetései azonban azt jelzik, hogy az erdőigazgatóság csak egyes községek fater
melését tudta házi kezelésben elvégezni, a többit árverés útján értékesítette. Ennek 
ellenére a közöttük levő kapcsolat zavartalan volt.

Az együttműködés zavartalanságát jelzi az is, hogy amikor 1942-ben az FM erdésze
ti főosztálya az ország bányafaellátásának biztosítása érdekében az egyesítve kezelt 
erdőkben nagyobb kiterjedésű fenyő állományok rendkívüli kitermelését rendelte el, an
nak végrehajtása semmi problémát nem okozott. Sajnos az FM rendelet eredeti példá
nya a levéltárban nem volt fellelhető, erre csak egy későbbi irat bevezetője utalt, ezért 
az 1942. évi rendkívüli kitermelés mértékét biztonsággal nem lehet megállapítani.21

A bányafaellátás 1943-ban is országos gondot okozott, s az FM akkor számos 
erdőigazgatóságtól javaslatot kért magánerdőkben rendkívüli termelés előírására vonat
kozólag. A besztercei erdőigazgatóság 100 000 m3 bányafatermelés és -szállítás teljesíté
sére vonatkozó 1943. évi heti jelentéseiből kitűnik, hogy az országos gondok miatt a 
besztercei erdőigazgatóságnak 1943-ban is volt rendkívüli bányafatermelési feladata.22

Még 1944 év elején is a tihaházai és marosborgói határvédelmi övezetben az 
erődítési munkákkal kapcsolatban a naszódvidéki községek saját használatú, és egyi
dejűleg az egyesítve kezelt erdeiben is elrendelt sürgős kényszertermelés kapcsán is 
zavartalan volt a kapcsolat az igazgatási feladatkörében eljáró erdőigazgatóság és a 44 
község vagyonközössége között. Ez alkalommal az erdőigazgatóság a községek saját 
használatú erdeiben mintegy 57 000 m3-t, 10 csoportban, zárt versenytárgyaláson 
akart értékesíteni és kitermeltetni, az egyesítve kezelt erdőkben pedig mintegy 74 000 
m3 kitermelését a Regna szövetkezetnek adta át kitermelésre.

Az erődítési parancsnokság a kitermelés megkezdése előtt közölte, hogy a kiter
melt faanyagot teljes egészében az erődítési övben folyó építkezésekhez fogja igény
be venni. Erre azonban az erdőigazgatóság bejelentette, hogy mihelyt a versenytár
gyaláson nyertes cégek tudomást szereznek arról, hogy a kitermelt faanyagot a kato
naság veszi igénybe, ezt annyira sérelmesnek tartják majd, hogy a termelést el sem 
kezdik, s emiatt a sürgősnek ítélt kitermelés késedelmet szenvedhet. Ezért azt java
solta, hogy az egyesítve kezelt erdőkből a Regna által kitermelendő faanyagot a ka
tonaság teljes egészében, a községek saját használatú erdeiben kitermelendő, ver-
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senytárgyalás útján értékesítendő faanyagnak pedig csak 10 %-át vegye igénybe, 
mert ebben az esetben a kitermelést sürgősséggel végre lehet hajtani. Ha azonban a 
parancsnokság ezt a javaslatot nem fogadja el, akkor a községek saját használatú er
deiben előírt kényszertermelést csak katonai erő igénybevételével lehet végrehajtani.

Az erődítési parancsnokság ragaszkodott a kényszertermelések faanyagának tel
jes egészében való igénybevételéhez, s a megoldás érdekében azt kérte, hogy a ver
senytárgyaláson értékesítendő faállományok kitermelését a Lomási Erdőipar Rt.-nek 
és a Hauer Béla cégnek adják át, mert ezek írásbeli nyilatkozatban kijelentették, hogy 
a kitermelést akkor is elvégzik, ha a parancsnokság az egész kitermelt faanyagot 
igénybe veszi.

A versenytárgyalást lefolytatták. Ott azonban a Lomási és a Hauer cég annyira 
kedvezőtlen ajánlatot tett, hogy azt nem lehetett elfogadni. Ezért a minisztérium az 
erődítési parancsnokság javaslatát elutasította. így a községek saját használatú erde
iben előírt termelést a katonaságnak saját erői bevetésével kellett végrehajtania, és a 
kitermelt faanyag tőárát az erődítési parancsnokságnak kellett megfizetnie.23

Ezt követően 1944-ben egymást követően még két tételben írtak elő az 
erdőigazgatóság, illetve a naszódvidéki 44 község számára jelentős rendkívüli 
fatermelést.24 A feladat végrehajtásáért felelős Regnát fel kellett szólítani a termelés 
minden erő bevetésével történő folytatására,25 az ezáltal közvetlenül érintett 44 köz
ség pedig -  az országos faellátási gondokra és saját törvényes kötelezettségére való te
kintettel -  az ismétlődő feladatokat is minden további nélkül tudomásul vette. Regna 
azonban ez alkalommal is csalárd szerepre vállalkozott: 1944 júliusában egy Románia 
felé hajló, oda gravitáló vágásterület, mintegy 100 000 m3 fenyő szerfa kitermelésén 
dolgoztak. A hadihelyzet akkori állása alapján Regna Rt. bizonyára kiszámította, hogy 
néhány hét múlva az egész terület vissza kerül Romániához, és az azt követő zavaros 
helyzetben semmit sem veszíthet, csak nyerhet, ha a termeléssel kapcsolatos 
tőárbefizetést nem teljesíti. így is cselekedett. Az erdőigazgatóság 1944. július 17-én 
már jelentette a minisztériumnak, hogy a Regna 12 100 m3 fatermelés után járó 
tőárbefizetési kötelezettségének nem tett eleget; 202 239 P tartozása van, ezt a kiter
melt faanyag értékesítésével kapcsolatos elszámolás során figyelembe kell venni.26

Az ügy folytatásáról további adat nem áll rendelkezésre. így feltételezhető, hogy 
a Regna -  zavaros múltjának megfelelően -  ezzel a tartozással búcsúzott a beszter
cei m. kir. erdőigazgatóságtól, megrövidítve ezzel saját munkaadóját, a naszódvidéki 
44 község vagyonközösségét is.

Ezzel a besztercei m. kir. erdőigazgatóság és a 44 naszódvidéki határőrközség er
deinek egyedi történetét befejezettnek tekinthetjük. Eredetét tekintve a 
naszódvidékiek történetével azonos, de annál sokkal hányatottabb és keservesebb a 
Csíkszeredái, ugyancsak igazgatási erdőigazgatósághoz tartozó, „Csíki Magánjavak” 
erdeinek sorsa.

MÓL K -184-1944-A /2-233 988
MÓL K - l84-1944-A /2-236 704 és 237 315
MÓL K - l84-1944-A /2-236 219
MÓL K -184-1944-A /2-240 717
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A „Csíki Magánjavak” története a naszódvidéki 44 román község erdőbirtokához 
hasonlóan Mária Terézia korába nyúlik vissza. 1764-ben Mária Terézia rendeletére a 
naszódi, karánsebesi, orláti, dobrai románokat, a csíki, gyergyói, háromszéki, aranyos
széki székelyeket, a bánáti németeket és szerbeket, valamint a horvát-szlavónokat -  tatár
betörés veszélyére hivatkozva -  határőrezredekben való szolgálatra kényszerítették. A 
Mádéfalván 1764-ben összegyűlt székelyek megkísérelték megakadályozni a 
határőrezredek szervezését, de ellenállásukat vérbe fojtották. így Csík megyében megala
kult az 1., Háromszék megyében pedig a 2. székely gyalog határőrezred.27

A Monarchia és az akkor török uralom alatt levő Moldva között 1769-ben meg
valósult határrendezés során nagy kiterjedésű havasokat és erdőket csatoltak a 
határőrvidékekhez, Csík és Háromszék vidékéhez is, és 1783-ban II. József rendele
tére a visszacsatolt, „revindikált” havasokat a határőrkatonaság használatára és javá
ra engedték át. Ekkor Csík és Háromszék határőrközségei is jelentős erdő- és 
legelőterületeket kaptak.

Az 1848-49-es szabadságharcban a két székely határőrezred a magyar nép mellé 
állt, és a magyarokkal együtt harcolt a Habsburgok ellen. Ezért Erdély akkori oszt
rák katonai és polgári kormányzója lázadónak minősítette őket, és hűtlenségük miatt 
összes ingó és ingatlan vagyonukat elkoboztatta.28

Ferenc József császár 1851-ben az összes erdélyi és bánáti határőrezred feloszla
tását, és a II. József által rendelkezésükre bocsátott havasok jogi helyzetének meg
vizsgálását rendelte el. Majdnem 20 évig tartó vizsgálódás eredményeként a kiegye
zés után, 1869-ben Ferenc József a feloszlatott székely határőrezredek tulajdonában 
volt teljes ingó és ingatlan vagyont, a II. József által adományozott havasbirtokot is, 
a székelység jólétének előmozdítására, a Csík megyei székely 1. határőrezredet alko
tó Csíkszék 52 községe közönségének visszaadni rendelte. Akkor többek között, az 
erdészeti épületeken, rönkfűrészeken, tutaj színeken és egyebeken kívül, összesen 68 
863 kát. hold erdőt, legelőt, kaszálót, és szántót kaptak vissza. Ezt a vagyonkomple- 
xumot „ Csíki Magánjavak''-nak nevezték el. A vagyon elkobzása előtt, 1854-ben a 
földbirtok 1160 kát. hold szántót, 5515 kat.hold kaszálót, 11 517 kat.hold legelőt és 
52 004 kat.hold erdőt foglalt magában, összes kiterjedése tehát 70 196 kat.hold volt. 
Ennek alapján a császári dekrétummal visszajuttatott 68 863 kát. holdból mintegy 50 
ezer kat.hold (28 800 hektár) lehetett az erdő.29

A Csíki Magánjavak jövedelmeit a császári rendeletnek megfelelően a közjó, 
elsősorban a székelység nevelése javára fordították: Ebből építették fel a Csíkszere
dái polgári leányiskolát és a gazdasági felsőbb népfőiskolát, a csíkszerdai róm. kát. 
főgimnázium építéséhez félmillió aranykoronával, a gyergyószentmiklósi állami 
főgimnázium építéséhez 160 000 aranykoronával járultak hozzá, 1912-ben megvásá
rolták a volt csíksomlyói róm. kát. főgimnázium és tanítóképző épületét, és abban ár
vaházat létesítettek, melyben elemi iskolát és 80 árva gyermeket helyeztek el. 30

Pál Gábor: A Csíki Magánjavakról. In: Székelyföld 1998.7. kötet 140.oldal.
Pál Gábor. 7. kötet. 145.oldal.
Pál Gábor. 7. kötet. 145., 150, 151, 156. oldal.
Pál Gábor. 7. kötet. 156. oldal és Antal Imre: Élő történelem 90. oldal., Pallas Akadémia, Csíkszereda, 2000.
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A Magánjavak jövedelmeinek a közjó javára történő felhasználása Trianon után 
csak rövid ideig tartott. Az 1921. évi román földreformtörvény csak a naszódi II. ro
mán határőrezred, vagyis a naszódvidéki 44 román község erdő- és legelővagyonát 
mentesítette a kisajátítás alól, a Csíki Magánjavak birtokából azonban mintegy 34 
145 kát. holdat kisajátítottak. Majd 1923. február 26-án a román agrárkomité a Ma
gánjavak egész vagyonállományát állami tulajdonnak nyilvánította, és az 1921. évi 
részleges vagyon-kisajátítást teljes vagyonelkobzással helyettesítette, s minden el
lenérték nélkül a román állam részére birtokba vette.31

Ezt követően a Csíki Magánjavak vagyonállományához tartozó birtokból 9002 kát. 
hold erdőt és 25 248 kat.hold legelőt agrárreform címén a birtok szomszédságában levő, 
többségében román nemzetiségű három községnek osztották ki. A birtoktól távol fekvő 
községek részére is -  legelővé való átalakítás céljára -  erdőket jelöltek ki, s azok faállo
mányát a román állam lábon adta el, a vevő cégek pedig hallatlan viszszaélések köze
pette tarolták azt le. A legértékesebb erdőkből román egyházközségeknek is juttatak ado
mányokat templomépítés céljára: Csíkszereda, Gyergyószentmiklós és Marosvásárhely 
görögkeleti és görög katolikus templomai is a „Csíki Magánjavak” erdeinek faanyagá
ból épültek fel. A ki nem osztott erdőkből az állam adott el nagy értékű faanyagokat. 
1924 és 1930 között a „Csíki Magánjavak” erdeiben hallatlan erdőpusztítás, és vissza
élés folyt a felmérések és fatömegbecslés révén, és azáltal is, hogy eladás tárgyát nem 
képező erdőrészek faanyagát is kitermelték és eladták.32

1929-ben a „Csíki Magánjavak” vagyonának elkobzása miatt feloszlatott igazgatóta
nács tagjai -  dr. Pál Gábor, Csík megyei szenátor közreműködésével -  kérelmet nyújtot
tak be a Népszövetség Tanácsához a székelység sérelmének orvoslása érdekében. A Ta
nács a kérelmet többször napirendjére tűzte, de a román képviselők -  a kérelem benyúj
tóival való egyezkedésre hivatkozva -  minden alkalommal annak elhalasztását kérték. 
Többszöri eredménytelen próbálkozás után a Népszövetség Tanácsa 1932. szeptember 
27-i ülésén kihirdette a román állam képviselőivel, köztük Titulescu, akkori angliai ro
mán követtel -  a kérelmezők bevonása nélkül -  kidolgozott határozatot, amely szerint

-  a Csíki Magánjavak igazgatótanácsát visszaállítják saját alapszabályának 
megfelelően, de a román állam közigazgatásához való alkamazkodással,

-  az összes városi ingatlant visszaadják, a borszékfiirdői üdülőházzal együtt,
-  visszaadnak a román állam birtokában maradt erdőkből és legelőkből összesen

11 629 kat.hold, vagyis 6 704 hektár erdőt és legelőt. (Ezzel a Magánjavak bir
toka az 1869-ben juttatott birtoknak 1/6-ára zsugorodott),

-  a román állam magára vállalja a „Csíki Magánjavak” nyugdíjasai jogigény
ének rendezését,

-  a Csíkszeredái líceu m ot fenntartják, m int állam i intézetet, de m agyar tannyel
vű párhuzam os osztályokkal,

-  a csíksomlyói árvaház is állami intézet marad, de magyar tanítási nyelvvel a 
magyar gyermekek részére.33

Ölti Ágoston: Adalékok a Csíki M agánjavak második világháború utáni történetéhez. In: Székelyföld
2003 .11 .kötet 78. oldal.
Pál Gábor. 8. kötet. 149-150. oldal.
Pál Gábor. 8. kötet. 116. oldal.
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A Népszövetség határozatának végrehajtásaként a románok 1934-ben törvényt al
kottak, amely a „Csíki Magánjavak” régi igazgatótanácsának visszaállítását rendelte 
el. Az igazgatótanács elnökévé a kinevezett megyefőnököt jelölte ki. A Népszövet
ség előtt visszaadásra ígért vagyont azzal a feltétellel rendelte átadni, hogy a Magán
javak képviselete minden egyéb vagyoni igényről lemond.34 A törvényjavaslat ellen 
a Magánjavak képviselői tiltakoztak, mert lelkiismeretük szerint nem mondhattak le 
arról a vagyonállományról, melyet a román állam a Népszövetség előtt visszaadásra 
nem ajánlott fel. A tiltakozás ellenére a javaslatot törvényerőre emelték. Ez ellen 
azonban panasszal már sehol sem, a Népszövetségnél sem lehetett élni, mert az igaz
gatótanács elnökévé kinevezett megyefőnök aláírására nem számíthattak, anélkül pe
dig a panaszbeadvány minden fórumon érvénytelennek minősült volna.

A második bécsi döntéssel a Csíki Magánjavakat ebben a szétzilált, kirabolt, lehe
tetlen állapotban kaptuk vissza. Az országrész visszacsatolása után velük kapcsolatban 
erdészeti vonatkozásban sajátos helyzet alakult ki. Míg a naszódvidéki 44 
határőrközség esetében a vagyon döntő hányadát az erdőbirtok képviselte, kézenfekvő 
volt, hogy ők a földmívelésügyi minisztérium felügyeleti hatáskörébe tartoztak. A Csí
ki Magánjavak esetében azonban a rendkívül összetett, sokrétű vagyonkomplexumnak 
az erdők viszonylag kisebb hányadát képezték. Az iskoláknak, és egyéb nevelésügyi in
tézményeknek nagyobb jelentőséget tulajdonítottak, s ennek következtében Erdély visz- 
szacsatolása után a Csíki Magánjavak vagyonfelügyeleti hatósága a vallás- és közokta
tásügyi minisztérium lett, a földmívelésügyi minisztérium áttételes szerepet kapott.35

Ebből következett, hogy már a katonai közigazgatás idején a vallás- és közokta
tásügyi miniszter kérésére a Fővezérség rendelete alapján Csík vármegye katonai 
közigazgatási parancsnoksága dr. Pál Gábornak, aki a Csíki Magánjavak ügyében a 
Népszövetség Tanácsához intézett beadvány kidolgozásában is közreműködött, s an
nak helyzetét és gondjait a legjobban ismerte, 1940. október 29-én azt a megbízást 
adta, hogy a Csíki Magánjavak összes vagyontárgyait vegye át, azokat leltározza és 
gondozásukat lássa el. A katonai közigazgatás megszüntetése és a polgári közigazga
tás bevezetése után, 1940. december 3-án pedig őt -  a miniszterelnökség hozzájáru
lásával -  a Csíki Magánjavak ideiglenes kezelésével bízták meg.

Ennek alapján, és ebben a minőségben Pál Gábor 1941. június 10-én kelt, a vallás- 
és közoktatásügyi miniszterhez intézett beadványban részletes javaslatot terjesztett elő a 
Csíki Magánjavak tulajdonjogi helyzetének rendezésére, a vagyonközösség szervezeté
nek helyreállítására, valamint a vagyonközösség erdeinek kezelésére vonatkozólag:

-  Tételes telekkönyvi adatok közlésével felsorolta a Csíki Magánjavak vagyon-állo- 
mányához tartozó, a román állam által eltulajdonított, és annak javára telekköny- 
veztetett ingatlanokat, amelyeket a jogos tulajdonos, a „Csíkmegyei székely volt 
határőrök vagyonközössége” javára kellett átíratni. Ugyancsak a Csíki Magánja
vakhoz tartozó, a román állam által szintén eltulajdonított, és másoknak juttatott 
ingatlanokra nézve elidegenítési és terhelési tilalom életbe léptetését javasolta.

34 Pál Gábor. 8. kötet. 117. oldal.
Erre csak a 6010/1941 ME. sz. rendelet 5.§. /1 / bekezdése utal, am ely a vallás- és közoktatásügyi minisztert a 
Csíki Magánjavak „főfeliigyclcti hatóságának” nevezi.
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-  A személyek név szerinti megjelölésével javaslatot tett a vagyonközösség 8 ta
gú ideiglenes igazgatótanácsának és ellenőrző bizottságának tagjaira, valamint 
az 1909. évi alapszabály átdolgozására, illetve új alapszabály kidolgozására 
vonatkozólag.

-  A naszódvidéki erdőbirtok kezelésének példájára hivatkozva, alapos szakmai fel- 
készültséggel és indokolással javaslatot tett a Csíki Magánjavak erdeinek kezelé
sére vonatkozólag, a következők szerint: ,^4z erdőségek jövedelmezőségének a 
lehetőség szerinti felfokozását csak az biztosíthatja, ha a kezelés a szakszemség és 
tervszerűség minden követelményének megfelel. Ez pedig csak úgy érhető el, ha az 
1935:IV. törvénycikk 66. §-a, valamint e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 
35.000/1938.FM. sz. rendelet 145. és 146.§-ai értelmében a vagyonközösség és a 
földmívelésügyi minisztérium között kötendő szerződéssel az erdőségek ún. kiter
jesztett üzemi kezelésre kincstári erdészeti hivatalnak adatnak át, mely a vágásra 
kerülő faanyagot kereskedelmi célokra feldolgoztatja és az értékesítést is maga 
végzi. Ez tenné lehetővé, hogy ne a lábon álló erdő, hanem, a feldolgozott faanyag 
képezze értékesítés tárgyát, ami nem csak meggátolná azon visszaéléseket, melye
ket lábon álló erdő kitermelésénél fakereskedő cégek előidézni szoktak, hanem az 
ipari feldolgozás hasznait is a vagyonközösség részére juttatná. Ezt a kiterjesztett 
üzemi kezelést a marosvásárhelyi m. kir. erdőigazgatóságra kellene bízni, mely 
kincstári erdők üzemi kezelését is teljesíti és megfelelő szakszemélyzettel is bír. ”

-  Végül a székelység rendkívül nehéz anyagi helyzetére és arra hivatkozva, 
hogy a Népszövetség tanácsának 1932. szeptember 27-i jegyzőkönyve szerint 
a román állam magára vállalta a Csíki Magánjavak nyugdíjasainak és a 
csíksomlyói elemi iskola és árvaház személyi és dologi kiadásainak terheit, 
kérte, hogy a magyar állam is e terhek átvállalásával tegye lehetővé, hogy a va
gyon megcsonkított jövedelm eit egyéb közérdekű célokra lehessen 
felhasználni.36

A kormány Pál Gábornak a katonai közigazgatás idejében a vallás- és közoktatá
si miniszterhez benyújtott jelentései és írásbeli javaslatai nyomán, feltehetően a val- 
lás- és közoktatásügyi miniszter kezdeményezésére, a Csíki Magánjavak helyzetének 
stabilizálása érdekében három alapvető kérdésre

-  a Csíki Magánjavak tulajdonjogi helyzetének rendezésére,
-  a vagyon mielőbbi önkormányzati kezelése feltételeinek megteremtésére, és
-  az erdők biztonságos, jövedelmező kezelésének megoldására összpontosított.
A tulajdonjogi helyzet rendezése érdekében már az 1941. február 21-én hatályba

lépett 1440/1941.M.E. sz. kormányrendelettel előírták, hogy az ún. „Csíki Magánja- 
vak”-hoz tartozó mindazoknak az ingatlanoknak, amelyekre nézve a tulajdonjogot a 
román állam javára jegyezték be, az 1918. október 28-án fennállott tulajdonjogot kell 
helyreállítani,

-  érvénytelennek nyilvánították a román államnak azokat az 1939. március 16- 
a előtti ingyenes ingatlanjuttatásait, amelyek 1918. október 28-án a Csíki Ma
gánjavakhoz tartoztak,

Pál Gábor. 9. kötet. 119-136. oldal.
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-  az 1941. augusztus 13-án hatályba lépett 6010/1941.M.E.sz. rendelettel pedig 
mindazokra az ingatlanokra nézve, amelyek a Csíki Magánjavakhoz tartoztak, 
és 1923. február 26-át követően a román állam idegeneknek juttatott, elidege
nítési és terhelési tilalmat rendeltek el, és ezeket a Csíki Magánjavakhoz a mi
niszterelnök által kirendelt zárgondnok hatáskörébe, s ezekre nézve a Csíki 
Magánjavak tulajdonjogának peres úton történő helyreállítását a zárgondnok 
feladatkörébe utalták.

A Csíki Magánjavak mielőbbi önkormányzati kezelésének helyreállítása érdeké
ben szintén a 6010/1941.M.E.sz. rendelettel szabályozták a Magánjavak ideiglenes 
kezelési rendjét:

-  Csík vármegye törvényhatósági bizottsága a megye területén illetékességgel 
rendelkező székely származású, feddhetetlen férfi tagjai közül haladéktalanul 
válaszsza meg a Csíki Magánjavak igazgatótanácsát, annak elnöke az alispán 
legyen,

-  az igazgatótanács megválasztása után a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
ideiglenes önkormányzati kezelésre adja át az igazgatótanácsnak azokat a ja 
vakat, melyekre nézve a Csíki Magánjavak tulajdonjoga nem kétséges,

-  az igazgatótanács szervezetét, működési szabályait és feladatait a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a földmívelügyi miniszterrel egyetértésben kiadott, 
és 1942. május 16-án hatályba lépett 31.052/1942.VKM.sz. rendeletével meg
határozta.

-  1942 májusában a 3020/1942.M.E.sz. rendelettel az igazgatótanács összetéte
lére vonatkozó rendelkezést kiegészítették azzal, hogy nem lehet az igazgató- 
tanács tagja az, aki vagyon elleni bűncselekmény miatt bűnvádi eljárás alatt 
áll, aki kiskorú, és aki a Csíki Magánjavakkal perben áll, vagy azzal szemben 
vagyoni követelést támaszt. Majd 1944. január 1-jén az 50/1944.M.E.sz. ren
delettel előírták,hogy az igazgatótanács elnökét az igazgatótanács saját tagjai 
közül maga válassza.

Az erdők kezelésére vonatkozólag a 6010/1941.M.E.sz. rendelet 4.§-ában előírták, 
hogy azokat az erdőket, amelyek a román állam tulajdonában voltak, s azok korábbi 
tuladonjogát az 1440/194l.M.E.sz.rendelet alapján helyreállították, és azokat az 
erdőket is, amelyeket még a román állam ingyenes juttatásaként idegenek birtokoltak, 
az 1935:IV.tc. 66.§-ának megfelelően kiterjedtebb államerdészeti kezelésbe kell venni.

Ezek a rendeletek megteremtették az alapot és lehetőséget a Csíki Magánjavak 
vagyonállományának önkormányzati kezeléséhez, a román uralom alatt elszenvedett 
sérelmeinek kiküszöböléséhez, az 1918. október 28-i tulajdonjogi állapot helyreállí
tásához és erdeinek ésszerű, jövedelmező kezeléséhez. Sajnos a levéltári iratanyag 
hézagos volta nem teszi lehetővé az e téren történtek feltárását, és a rendeletek vég
rehajtása nyomán kialakult helyzet megismerését. A Földmívelésügyi Minisztérium 
erdészeti főosztályainak 1942. évi mutatókönyvében ugyan a Csíki Magánjavak sor
sát érintő több jelentős tételt fedeztünk fel, de sajnos ezeket sem tudtuk használni. 
Ilyen tételek:

-  A Csíki Magánjavak vagyonának átadása.
-  A Csíki Magánjavak erdészeti kezelésének feltételei.
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-  A Csíki Magánjavak igazgatótanácsi határozatainak jóváhagyása.
-  A Csíki Magánjavak erdőgazdasági birtokának kezelése miatti panaszok (2 irat).
-  A Csíki Magánjavak széldöntéseinek kitermelése állami kezelésben (2 irat).
Ezekből a mutatókönyvi adatokból csak annyit tudtunk meg, hogy a Csíki Magán

javak vagyonát valakinek átadták, de hogy kinek és miért adták át, azt már nem lehe
tett kideríteni. Hasonlóképpen az erdészeti kezelés feltételei című jelzet alapján tudo
mást szereztünk arról, hogy a Magánjavak erdőbirtokának kezeléséről tárgyalások 
folytak, de azt, hogy ezzel kapcsolatban milyen feltételeket szabtak, már nem lehetett 
megállapítani. Aztán az, hogy az igazgatótanácsi határozatokat jóváhagyásra terjesztet
ték elő, azt jelezte, hogy az igazgatótanács megalakult, s ezt örömmel vehettük tudo
másul, de a határozatokról már semmit nem lehetett megtudni. Ugyanígy azt, hogy az 
erdőbirtok kezelésével kapcsolatban milyen panaszok merültek fel, azt sem lehetett ki
deríteni, mert a levéltárban sajnos egyik irat sem volt fellelhető, mindegyik hiányzott.

A Csíki Magánjavakkal kapcsolatban csupán két irattal találkoztunk: Az egyik a 
Magánjavak fenyő szerfa eladásával összefüggő problémát, a másik a csíki közbirto
kosságoknak a földmívelésügyi, s a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez intézett 
emlékiratához csatolt beadvány, amely „A székely közvagyon rendezésére és gyü- 
mölcsöztetésére vonatkozó javaslatok”-at tárgyalja.

A fenyő szerfaeladással foglalkozó irat37 az 1941. november 17-én megjelent, a 
fenyő szerfa legmagasabb árát szabályozó 55.200/1941.Á.K.sz. rendelettel foglalko
zik, amely a szállítási hátralékokra tűrési határidőt nem adott, s ezzel súlyos problé
mát idézett elő, elsőként a Csíki Magánjavaknál. Ennek története a következő: A ma
rosvásárhelyi erdőigazgatóság a Csíki Magánjavak erdejéből a tulajdonos hozzájáru
lásával kitermelt 1180 m3 fenyő gömbfát a rendelet megjelenése előtt, s azt a rende
letben előírt árnál magasabb, de akkor még érvényesíthető piaci áron eladta egy bu
dapesti cégnek. A rendelet megjelenésekor azonban a szerződésben rögzített mennyi
ségnek még egy részét nem tudta leszállítani. Ezért akkor felmerült a kérdés, hogy a 
hátrálékos mennyiséget a szerződéses áron számlázhatják-e, vagy a rendeletben 
előírt árat kell érvényesíteni. Az erdőigazgatóság ezzel kapcsolatos jelentése alapján 
az FM az árkormánybiztos állásfoglalását kérte. Az árkormánybiztos határozott állás- 
foglalása szerint az 55.200/1941.Á.K.sz. rendelet hatálybalépése előtt át nem adott és 
le nem számlázott fenyő gömbfát csakis a rendeletben megszabott, maximált áron le
het számlázni. Ez a Csíki Magánjavak számára jelentős veszteséget idézett elő.

A csíki közbirtokosságok emlékiratához csatolt beadványban számos probléma, 
mindenekelőtt a székely közvagyon, a „Csíki Magánjavak” tulajdonjogi helyzetének 
rendezését, a legelőgazdálkodással és legeltetéssel, s a legeltetési társulatok szerve
zésével, a közbirtokossági szervezet nehézkességével, a fatermeléssel, a fatermelő 
szövetkezetek szervezésével és az erdőgazdálkodással összefüggő egyéb problémák 
megoldását kérték.

Az előzőkben tárgyalt rendeletek a beadványban felvetett fontosabb problémák 
megoldása érdekében tett intézkedéseket jelzik. A beadvány és annak minden felve
tése azonban arra utal, hogy ezek hatását nem érzékelték, számukra bizonyára úgy
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tűnt, hogy problémáik megoldása érdekében előzőleg semmi nem történt. A 
földmívelésügyi minisztérium erdészeti főosztályának levéltári iratai alapján kétség
telenül semmi jelét nem lehet tapasztalni annak, hogy a legfontosabb probléma, a 
Csíki Magánjavak vagyoni, tulajdonjogi helyzetének rendezése érdekében konkrét 
intézkedés történt, vagy esetleg ezen a téren már valamely eredményt lehet elköny
velni. Ez a hiányérzet feltehetően azzal függ össze, hogy mivel a Csíki Magánjavak 
vagyonfelügyeleti hatóságának szerepkörét a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
töltötte be, a hiányolt intézkedések és eredmények nem az FM-nél, hanem a VKM.- 
nél jelentkeztek. A kutatás azonban erre a területre nem terjedt ki, ezért ismeretanya
gunk e tekintetben természetszerűleg hiányos.

A csíki közbirtokosságok emlékiratához csatolt beadványnak a földmívelésügyi 
minisztérium feladatkörébe tartozó néhány felvetésére a minisztérium erdészeti 
főosztálya rendkívül tömören a következők szerint reagált:

-  A legelőgazdálkodással összefüggésben közölte, hogy a 239.493/194l.FM sz. 
rendelet meghatározta a közbirtokossági ingatlanokon az erdők és legelők el
különítésének irányelveit, s egyidejűleg a legeltetési társulatok megalakítása 
ügyében is rendelkezett.

-  A közbirtokossági szervezet működésének nehézkességével kapcsolatban fel
hívta a figyelmet a 2660/1942.M.E.sz. rendeletre, mely szerint az illetékes 
elsőfokú erdőrendészeti hatóság javaslatára a földmívelésügyi miniszter felha
talmazást adhat a közgyűlésnek arra, hogy az újból összehívandó közgyűlésen 
a miniszter által meghatározott ügyekben a szavazatok számára való tekintet 
nélkül határozzanak. Miniszteri biztos kiküldése esetén pedig a miniszter a 
közgyűlés hatáskörét a törvény 194. §-ának meghatározott pontjaira vonatko
zólag intézőbizottságra is átruházhatja.

-  A fatermelő szövetkezetek szervezésével kapcsolatban a Csíki Magánjavak 
fenyő szerfa értékesítésénél tapasztalt problémára, és arra hivatkozva, hogy az 
55.200/1941.Á.K.sz. rendelet a már megalakult szövetkezetek működését aka
dályozza, új szövetkezetek alakulását pedig lehetetlenné teszi, az 
árkormánybiztostól a rendelet módosítását kérték.

-  A Csíki Magánjavakhoz tartozó erdők kiterjedtebb államerdészeti kezelésével 
kapcsolatban annak lehetséges módozatairól tájékoztatta a vallás- és közokta
tásügyi minisztert, mint a 6010/1941.M.E.sz. rendelet végrehajtásával megbí
zott minisztert, és kérte azzal kapcsolatos állásfoglalását. -  Meglepő az erdé
szeti főosztálynak ez utóbbi közlése, különösen ennek a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszterre, mint a kiterjedtebb államerdészeti kezelést elrendelő 
6010/1941.M.E.sz. rendelet végrehajtásával megbízott miniszterre való szo
katlan utalása azért, mert ez a két minisztérium közötti feltétlen együttműkö
dés helyett meglévő feszült légkört jelez, ami a feladatok végrehajtását meg
nehezíthette és káros következményekkel is járhatott.38

A Csíki Magánjavak helyzetének alakulásával kapcsolatban sajnos további anya
gokkal nem találkoztunk. A Magánjavakhoz tartozó erdők államerdészeti kezelésbe
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vételének 1943 végén történt megvalósulásáról is csak közvetve, az érintett szakem
bereknek a Földmívelési Értesítő 1943. évi novemberi számában közölt áthelyezése 
révén értesültünk arról, hogy a földmívelésügyi miniszter 134.997/1943. 
I.A. 1.F.M.sz. rendeletével

-  Jekeli Oszkár m.kir. főerdőmérnököt Sepsiszentgyörgyről áthelyezte Bélborra, 
és a Csíki Magánjavak államerdészeti kezelésben levő rakottyási fűrészüze
mének vezetésével,

-  Ferenczi Béla m.kir. erdőmérnököt a gyergyótölgyesi erdőfelügyelőségi kiren
deltség vezetése alól felmentette, és a Csíki Magánjavak államerdészeti keze
lés alatt levő erdőgazdaságában a gyergyótölgyesi erdőhivatal vezetésével,

-  Draskóczy József m.kir. segéderdőmérnököt Csíkszeredáról Bélborra helyezte 
át, és a Csíki Magánjavak államerdészeti kezelés alatt levő erdőgazdaságában 
a szervezés alatt álló bélbori erdőhivatal vezetésével bízta meg,

-  Makkay Zoltán m.kir.főerdőmérnök pedig a Csíkszeredái erdőigazgatóság köz
pontjában a Csíki Magánjavak erdeinek felügyeleti tisztje lett.

Ezekből a személyzeti intézkedésekből tudtuk meg közvetve azt is, hogy az ál
lamerdészeti kezelés letéteményese -  a Magánjavakhoz tartozó erdők földrajzi 
helyzetéből következőleg -  nem a Pál Gábor által javasolt marosvásárhelyi, hanem a 
Csíkszeredái erdőigazgatóság lett.

Sajnos azt, hogy a kiterjedtebb államerdészeti kezelés mekkora erdőterületre ter
jedt ki, és ez milyen eredménnyel járt, a közjó javát szolgáló jövedelmet hozott-e, 
nem tudjuk. Sajnos azt sem tudhatjuk, hogy Erdély visszacsatolása a csíki székelyek
ben örömöt, megelégedést, vagy esetleg keserűséget váltott-e ki. Ezzel kapcsolatban 
Ölti Ágoston a Székelyföld című erdélyi kulturális folyóirat 2003. évi novemberi 
számában „Adalékok a Csíki Magánjavak második világháború utáni történetéhez” 
című cikkében a következőket írja: „ A második bécsi döntés után a Csíki Magánja
vakat (azt a részét, amit nem osztogattak el a románok) a magyar állam visszaadta a 
csíki közösségnek. De most, amikor megvolt a kellő politikai akarat a kérdés rende
zésére, nem sikerült megoldást találni a különböző érdekcsoportok vetélkedése mi
att. ” Eszerint a román állam javára telekkönyvezett birtokrészeket visszakapták, de 
teljes megoldást nem sikerült elérni.

Nem tudhatjuk azonban, hogy a cikkíró milyen érdekcsoportokra, és milyen ve
télkedésre hivatkozott, de talán valamely erre utaló jelzés jutott el a Kormányzó Úr
hoz, s ez váltotta ki az ő 1944. szeptember 1-jei megnyilatkozását és rendeletét a Csí
ki Magánjavak kezeléséről és jövedelmeinek felhasználásáról.39 Ebben ő ,,Megemlé
kezvén arról, hogy a csíki székelység milyen szenvedéseken ment keresztül és a köz 
javára milyen súlyos áldozatokat hozott, ezekben a válságos időkben is különös gon
dot kívánok fordítani a mostoha viszonyok között élő székelység művelődésének és 
gazdasági jólétének előmozdítására. Azt kívánom, hogy a Csíki Magánjavak keze
lése és jövedelmének felhasználása megfelelően szabályoztassék, miként megfelelően 
szabályoztatott más határszéli területeken más népesség művelődésének és gazdasá
gi jólétének előmozdítására hivatott önálló vagyontömegek jogi helyzete! '’

Magy. Rend. Tára 1753. oldal.
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A Kormányzó Úr állásfoglalásának és kívánságának megfelelően 1944. szeptem
ber 15-én megjelent és hatályba lépett a 3270/1944. M.E.sz. rendelet a Csíki Magán
javak kezeléséről és jövedelmeinek felhasználásáról. Ez mindenekelőtt rögzítette a 
Csíki Magánjavak jogi helyzetét és rendeltetését a következők szerint: ”A Csíki Ma
gánjavak elnevezésű önálló jog i személy vagyonát, amely a volt csíki székely első 
határőrgyalogezred és a volt székely határőrhuszárezrednek csíkszéki osztályai javá 
ra és előmenetelére szolgált, a jövőben is csorbítatlanul fenn kell tartani, jövedelmét 
pedig a csíkvármegyei székelyek művelődésének és gazdasági jólétének  
előmozdítására kell fordítani.

Ezt követően a rendelet röviden megismételte a 6010/1941.M.E.sz. rendeletnek a 
Magánjavak kezelésével kapcsolatos szervezeti előírásait, majd rendkívül részletes 
és pontos meghatározást adott arra vonatkozólag hogy a Magánjavak jövedelmeiből 
csak a rendeletben tételesen felsorolt 52 helység, vagyis a Csík vármegyei 50 község, 
s a két megyei város, Csíkszereda és Gyergyószentmiklós valamelyikéből származó, 
a volt csíki határőrezredekben szolgálatot teljesített székelyekfiági ivadékai részesül
hetnek. Ösztöndíjban, segélyben vagy bármely más juttatásban egyenlő feltételek 
mellett csak ezek részesíthetők.

A Magánjavak jövedelmeiből részesíthető jogosultak rendkívül pontos megha
tározása arra enged következtetni, hogy ennek szabályozása volt a rendelet 
elsődleges célja, mert talán ennek hiánya váltotta ki a székelységen belüli, vagy a 
székelyek és a Magánjavak birtokaiból román állami juttatásként részesült romá
nok közötti vitákat, amelyek miatt a tisztázandó kérdések rendezésére nem tudták 
kihasználni a rendelkezésre álló lehetőséget. Ez a feltételezés esetleg magyarázatot 
adhat a Kormányzó Úrnak alig 2 héttel Székelyföld kiürítése előtti nyilatkozatára 
és a 3270/1944.M.E.sz rendelet kiadására is, mert ez legfeljebb a székely közva
gyon jog szerinti jövedelmeinek igazságos felosztását és felhasználását segíthette 
elő, arra vonatkozólag adhatott útravalót, de a vagyonállomány rendezésével kap
csolatos, tulajdonjogi és egyéb problémák megoldását -  már a rendelkezésre álló 
idő rövidsége miatt sem -  tehette lehetővé. 1944 szeptember közepén az orosz csa
patok előnyomulása m iatt Székelyföldet, egy héttel később a besztercei 
erdőigazgatóságot is, ki kellett üríteni, s ezzel a visszacsatolt keleti és erdélyi or
szágrész két legnagyobb erdőbirtokosságának, a naszódi román és a csíki székely 
vagyonközösségnek az igazgatási fejezetrész bevezetőjeként tárgyalt párhuzamos 
története befejeződött.

így áttérhetünk e fejezetrész tulajdonképpeni, igazgatási témáinak:
-  az államerdészeti kezeléssel kapcsolatos feladatok,
-  a visszacsatolt országrészek idegen uralom alatti történetével összefüggő sajá

tos, sok esetben áttekinthetetlenül bonyolult földbirtokpolitikai ügyek,
-  az előző fejezetrészben már említett rendkívüli fatermelésekkel összefüggő 

igazgatási feladatok, végül
-  a történelmi helyzetből adódó, szintén birtokpolitikai, az ún. „zsidóerdők”-kel 

kapcsolatos, erdészettörténetünk szempontjából fájdalmas történetek tárgyalá
sára.
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Államerdészeti kezelés
A naszódi és a csíki vagyonközösség története az igazgatási fejezetrészhez ezek er

deinek a besztercei, illetve a Csíkszeredái erdőigazgatóság által történt kezelése révén 
kapcsolódott. Az erdőkezeléssel összefüggő feladatokat a besztercei történet keretében 
tárgyaltuk, de nem foglalkoztunk ennek pénzügyi vonzatával, az erdők kezeléséért az 
erdőigazgatóságoknak fizetett erdőkezelési költségjárulék problémakörével.

A naszódvidéki 44 község erdőbirtokának kezelése a besztercei erdőigazgatóság 
tevékenységét majdnem teljes egészében igénybe vette, ezért ott a vagyonközösség 
az erdők kezeléséért nem erdőkezelési járulékot fizetett, hanem az erdőigazgatóság 
elszámolása alapján a 8-as bizottság által felülvizsgált és jóváhagyott működési költ
ségeit térítette meg.

Államerdészeti kezelésbe vett kisebb erdőbirtokok esetében azonban hatóságilag 
megállapított erdőkezelési járulékot kellett fizetni. Bizonyára ez történt a Csíki Ma
gánjavak esetében is. Az erdők kezeléséért fizetendő járulékot az erdő területének és 
jövedelmezőségének figyelembevételével határozták meg. Általában három: I., II. és
III. jövedelmezőségi osztályt alkalmaztak. A kezelés alatt álló erdők területét az 
üzemterv alapján állapították meg, az erdőrészletek jövedelmezőségi osztályba soro
lását pedig az erdőfelügyelőség végezte el, az erdőrészletek fafaja, minősége, ka- 
tasztrális holdankénti hozama, a terepviszonyok, a szállítási távolság és egyéb, a 
jövedelmezőséget befolyásoló tényezők figyelembevételével.

A kezelésbe vett erdőbirtokot erdőrészletenként besorolták jövedelmezőségi osz
tályokba, így meghatározták az I., II. és a III. jövedelmezőségi osztályba tartozó 
erdők területét, s az erdőrészletenkénti adatok összesítésével megállapították az 
erdőbirtok egész területének jövedelmezőségi osztályok szerinti megoszlását. Az így 
nyert adatokat erdőfelügyelőségenként, törvényhatóságonként és az erdőigazgatóság 
egész területére összesítették, és az összesített adatokat az erdők kezelésére fordított 
költségek közlésével együtt felterjesztették a földmívelésügyi minisztériumhoz. Az 
FM, a PM-mel együtt, az adatok alapján törvényhatóságonként megállapította az 
erdőkezelési járulék átlagát, s ennek alapján az elsőfokú erdőrendészeti hatóság -  az 
erdőfelügyelőség javaslatát figyelembe véve -  meghatározta az erdőkezelési járulék 
jövedelmezőségi osztályonkénti értékét.

Hozzávetőleges tájékoztatás végett a rendelkezésre álló adatok alapján Ugocsa 
vármegye visszacsatolt területén, a nagybányai erdőigazgatóság Szatmárnémeti 
erdőfelügyelőségéhez tartozó, államerdészeti kezelés alatt álló erdőbirtokok 1943. 
évi erdőkezelési járukékkivetési rendszerét az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Megnevezés I 11 III Összesen
Jövedelmezőségi osztály

Erdőterület, kát hold 130,80 7769,41 1243,10 10313,31
Erdőkezelési járulék, fillér/kh 24 16 8 16
Erdőkezelési járulék összesen, P 312,19 1243,11 99,45 1654,75

A táblázat szerint az erdőigazgatóság összesen 10 313 kát. hold erdőterület keze
léséért 1655 P-t számított fel. Az erdőkezelési járulékot jövedelmezőségi osztályok
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szerint nagy mértékben differenciálták: a ILosztályba tartozó erdők után az átlagnak 
megfelelő, a III. osztályba sorolt erdők után pedig az átlag felének megfelelő járulé
kot vetettek ki.40

Földbirtokpolitikai ügyek
A visszacsatolt területeken az idegen uralom alatt végrehajtott földbirtokpolitikai 

intézkedésekkel mintegy 75 000 kat.hold egyházi, 131 000 kat.hold erdőbirtokossági 
erdőt, összesen mintegy 827 000 kat.hold erdőgazdasági ingatlant sajátítottak ki. A 
kisajátított ingatlanokon az erdőt nagyrészt letarolták. Ennek következtében 
megnövekedett az árvíz- és belvízveszély, megindult az erdőterületek kopárosodása, 
gondok jelentkeztek az ország faellátása és egyes területeken az erdei munkások 
foglalkoztatása terén is.41

Az ezzel együtt jelentkező sok száz földbirtokpolitikai ügy felülvizsgálata, tisztá
zása és rendezése oly nagy terhet jelentett az erdészeti igazgatási szervezet számára, 
hogy a minisztérium az 1942. év elején kolozsvári székhellyel erdélyi 
földbirtokpolitikai főosztály szervezését határozta el. 1943-ban pedig az erdészeti 
főosztálynak már az államerdészeti egyéb szakszemélyzet létszámában 50 új állás 
szervezésének, kisegítésként 15 új erdészeti üzemi tiszt és 35 erdészeti üzemi segéd
tiszt alkalmazásának engedélyezését kellett kérnie a minisztertanácstól.42

A földbirtokpolitikai problémák már a felvidéki területsáv visszacsatolásakor je 
lentkeztek. Ezért már 1939 márciusában megjelent a felvidéki területeken végrehaj
tott földbirtokrendezéssel kapcsolatos kérdések szabályozásáról szóló 
2550/1939.M.E.sz. kormányrendelet, amely előírta, hogy a földbirtokpolitikai intéz
kedések alapján történt erdőgazdasági ingatlanszerzéseket felül kell vizsgálni és -  in
dokolt esetben -  hatálytalanítani kell. A rendelet szerint községeknek, egyházaknak, 
közbirtokosságoknak, szakoktatási intézményeknek, és olyan szövetkezeteknek, me
lyek tagjai a visszacsatolt területen laknak és a földet maguk művelik, az ingatlan- 
szerzést lehetőleg nem kell hatálytalanítani. Az ingatlanszerzések felülvizsgálatát, s 
a szerzés hatálytalanítását, vagy megerősítését először kormánybiztosra bízták, majd 
a földmívelésügyi miniszter hatáskörébe utalták. A rendelet szerint az ingatlanszer
zés hatélytalanítása esetén az ingatlan tulajdonjoga az államra szállt, de ebben az 
esetben a juttatott tulajdonos számára meg kellett téríteni azt az összeget, amit ő a ko
rábbi tulajdonosnak fizetett.

1940 novemberében, majd 1942 januárjában hasonló értelmű rendeletek 
(8430/1940.M.E és a 190/1942. M.E.sz.) jelentek meg a kárpátaljai területen végre
hajtott földbirtokrendezéssel kapcsolatos kérdések szabályozásáról is.

Az ingatlanszerzési ügyek előírt felülvizsgálatának lehetővé tétele érdekében a 
107.000/1939. sz. F.M. végrehajtási rendelet előírta, hogy a szerzett ingatlanokat a 
tulajdonosnak, a községi elöljáróság útján, a rendeletben előírt nyomtatványon, be 
kell jelentenie a földmívelésügyi miniszternek.

40 MÓL K -184-19 4 3 -B /1 -100 774.
970/1943.ME. sz. rendelet bevezetője.
MÓL K -184-1943-A /1-126 682.
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A kárpátaljai ügyek felülvizsgálatakor derült ki, hogy milyen sokrétű, esetenként 
rendkívül bonyolult ügyekről van szó. Az idegen uralom alatti földreformtörvény vég
rehajtása során ugyanis volt olyan eset, amikor a csehszlovák állam a földhivatal útján 
valamely ingatlant lefoglalt, de azt át nem vette. Sok olyan eset is volt, amikor a lefog
lalt ingatlant másoknak juttatták, de egyelőre az eredeti tulajdonos birtokában hagyták. 
Olyan eset is előfordult, hogy a lefoglalt ingatlant a lefoglalás alól mentesítették. Az in
gatlanszerzésre, illetve a lefoglalásra vonatkozó bejelentésben mindezekre az esetekre
-  az alkalomtól függően -  ki kellett térni. A sok száz ügynek esetenként ezt a sokféle 
változatát az igazgatási szervezetnek mind meg kellett vizsgálnia.

A keleti és erdélyi országrész vonatkozásában a földbirtokpolitikai ügyekkel fog
lalkozó első rendelkezés (200/1942.M.E.sz.rendelet) 1942 januárjában jelent meg. 
Ez elsődlegesen az ingatlanszerzéssel járó fahasználati lehetőségre összpontosított, 
és előírta, hogy a román földreform törvény végrehajtása során szerzett 
erdőgazdasági ingatlanokon a 4390/1940.M.E.sz. rendelettel előírt, kötelezően vég
rehajtandó évi rendes vágás befejezése után a birtokszerző tulajdonosnak a fahaszná
lat eredményéről a területileg illetékes erdőigazgatóságnak tételes elszámolást kellett 
bemutatnia, s a kitermeléssel és az erdőfelújítással kapcsolatos költségek levonása 
után fennmaradó összeget az e célból nyitott letéti csekkszámlára be kellett fizetnie 
az erdőigazgatóság részére.

Az egy évvel később, 1943. január elején megjelent 970/1943.M.E.sz. rendelet 
már az előző két év tapasztalatai alapján a felvidéki, kárpátaljai, s a visszacsatolt er
délyi és délvidéki területekre is kiterjedően, egységesen szabályozta a földbirtokren
dezéssel kapcsolatos, az erdőgazdasági ingatlanokat érintő kérdéseket. Eszerint

-  A csehszlovák, román és jugoszláv földbirtokreform jogszabályai alapján ki
sajátított ingatlanokból származó valamennyi erdőgazdasági ingatlanszerzést a 
földmívelésügyi miniszternek felül kell vizsgálnia, és ha a miniszter valamely 
szerzést nem hatálytalanít, akkor annak tulajdonjoga a magyar államra száll.

-  A román földbirtokreform végrehajtása során kisajátított és az állam tulajdo
nában maradt erdőgazdasági ingatlanra vonatkozó mindennemű használati jog 
megszűnik, és az, aki az ingatlant addig használta, köteles az ingatlant a terü
letileg illetékes erdőigazgatóságnak átadni.

-  Akinek az ingatlanra vonatkozó használati joga megszűnik, annak javára meg 
kell téríteni azt az összeget, amelyet az a használati jogért a volt tulajdonosnak 
fizetett.

-  E rendelet megerősítette, s a felvidéki és kárpátaljai területekre is kiterjesztet
te a 202/1942.M.E.sz. rendeletnek azt az előírását, mely szerint á földreform 
során szerzett erdő fakitermeléséből és általában az erdő haszonvételeiből 
származó összeget, a költségek levonása után, be kell fizetni a „Földbirtokren
dezés Pénzügyi Lebonyolítására Alakult Szövekezet, Földbirtokreformos 
erdők számla, Budapest” elnevezésű csekkszámlára.

A keleti és erdélyi országrészen létrejött birtokszerzéseknek a felvidéki és kárpátal
jai ügyekhez hasonló felülvizsgálata érdekében a román földbirtokreform jogszabályai 
alapján kisajátított ingatlanokból szerzett ingatlanokat a birtokszerzőnek, a községi 
elöljáróság útján, a rendeletben előírt nyomtatványon, ugyancsak be kellett jelentenie.
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A községi elöljáróságot pedig arra kötelezték, hogy azokat az erdőgazdasági ingat
lanokat is jelentse be, amelyeket a román állam szerzett meg, de tulajdoni juttatással 
nem osztott ki, hanem állami kezelésben tartott, vagy haszonbérlet útján hasznosított.

Ha az, akitől a csehszlovák, román, illetve a jugoszláv földbirtokreform végrehajtá
sa során erdőgazdasági ingatlant lefoglaltak és átvettek, vagy kisajátítottak, és az ingat
lan visszajuttatását kéri, kérelmét szintén az előírt nyomtatványon be kellett jelentenie.

Minden bejelentéshez csatolni kellett az ingatlanra vonatkozó telekkönyvi betét A,B 
és C lapjának érvényben levő és törölt tételeit feltüntető magyar nyelvű kivonatát.

A rendeletben előírt ügyintézés rendje szerint a bejelentéseket a községi elöljárósá
gok összesítő kimutatásba foglalva megküldték az illetékes erdőigazgatóságnak, s az 
erdőigazgatóságok igazgatási részlegeinek feladata volt, hogy a bejelentések és egyéb 
rendelkezésre álló adatok alapján javaslatot készítsenek a birtokszerzők esetleges 
megerősítésére, és a birtokvesztőknek járó térítési összeg megállapítására vonatkozólag.

Az erdőigazgatóságok javaslata alapján a földmívelésügyi miniszter határozott a 
birtokszerzés megerősítése, vagy hatálytalanítása, a kisajátítás károsultjának pedig a 
visszajuttatás helyett esetleg más ingatlan juttatása ügyében.

A sokféle bonyolult földbirtokpolitikai üggyel kapcsolatos jogszabályok rövid átte
kintése után nézzünk a sok száz közül néhány, a gyakorlatban előfordult, jellemző esetet.

Elsőként egv olyant, amikor még az ügy kiderítése is majdnem két évet vett 
igénybe.

Az ilosvai járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság, a csehektől átvett iratok átta
nulmányozása során ismeretlen számú hátmegi telekkönyvi betétet fedezett fel, me
lyen cseh nyelvű bejegyzések voltak. Erről tájékoztatta a beregi közigazgatási kiren
deltséget, majd annak utasítására a kérdéses iratokat 1940. május 31-én elküldte a 
földmívelésügyi minisztérium földbirtokpolitikai főosztályának.

A földbirtokpolitikai főosztály megállapította, hogy az iratok a prágai csehszlo
vák földmívelésügyi minisztériumtól származnak. Ezért 1940. december 10-én az 
egész iratcsomagot visszavárólag elküldte a beregi közigazgatási kirendeltség gazda
sági felügyelőségének azzal, hogy állapítsák meg, vajon a csehszlovák 
földmívelésügyi minisztérium a telekkönyvhöz benyújtott iratokban felsorolt ingat
lanokat a csehszlovák állam földbirtokpolitikai jogszabályok alapján foglalta-e le, és 
ha igen, akkor ezeket az ingatlanokat a csehszlovák hatóság földbirtokpolitikai cé
lokra kiosztotta-e már.43

A gazdasági felügyelőség 1940. december 31-én jelentette a minisztériumnak, 
hogy a hátmegi ismeretlen számú telekkönyvi betétekben felvett ingatlanokat a cseh
szlovák állam a földbirtokpolitikai jogszabályok alapján foglalta le, és a csehszlovák 
földmívelésügyi minisztérium 285.899/1937.sz. rendeletével a hátmegi kisgazdák
nak kiosztotta, és az ingatlanokat 1938. február 24-én a juttatott kisgazdák nevére be 
is kebelezték.

A gazdasági felügyelőség a hátmegi ismeretlen telekkönyvi betétbe felvett ingat
lanok tulajdonjogi viszonyainak tisztázása érdekében az előző, 1940. december 31-i 
jelentésének kiegészítéseként 1941. március 10-én jelentette a földbirtokpolitikai

MÓL K -l84-1940-A/3-91 393.
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főosztálynak, hogy a volt csehszlovák földmívelésügyi minisztérium iratai az 
ilosvai csehszlovák járásbíróság következő szövegű végzését tartalmazzák: „A já 
rásbíróság elrendeli, hogy a 285.899/1937. IX-III.sz., 1938. február 24-én kelt jutta
tási okirat, valamint az ahhoz csatolt mérnöki elaborátum, a helyrajzi számok fel
osztási jegyzéke és az 1933. március 11-én kelt jegyzőkönyv alapján a hátmegi 
102.sz. betétben a következő bejegyzések eszközöltessenek: ”- itt a juttatottak té
teles felsorolása következik.

Ennek alapján kiderült, hogy az „ismeretlen számú” telekkönyvi betét a valóság
ban a 102. számot viseli. így a földbirtokpolitikai főosztály 1941. július 26-án az 
ilosvai járásbíróságot, mint telekkönyvi hatóságot felkérte, hogy a 102. számú 
hátmegi telekkönyvi betét A, B és C lapjainak érvényes tételeket tartalmazó magyar 
nyelvű kivonatos másolatát hivatalos használatra küldje meg a minisztériumnak.

Az ilosvai járásbíróság a felkérésnek eleget téve, 1941. október 20-án a hátmegi 
102. telekkönyvi betét teljes másolatát megküldte a minisztériumnak.

Az új iratanyag áttanulmányozása során a földbirtokpolitikai főosztály megállapí
totta, hogy a hátmegi kisgazdáknak a telekkönyvi betétnek nem minden tételét osz
tották ki, mert a betétnek van olyan bejegyzése is, amely a magyar kincstár tulajdo
nára utal. Ezért a főosztály 1941 november 21-én utasította a beregi közigazgatási ki- 
rendeltség gazdasági felügyelőségét, hogy sürgősen állapítsa meg és jelentse, hogy a 
hátmegi 102. sz. telekkönyvi betétben felsorolt helyrajzi számok alatt felvett, és -  a 
visszavárólag csatolt -  B lapjának 5. bejegyzése szerint a m. kir. kincstár tulajdonát 
képező ingatlanokat jelenleg kik, milyen címen és mióta használják, s az ingatlanok 
hasznosítására melyik hatóság, mikor adott ki rendelkezéseket.

A gazdasági felügyelőség erre válaszolva, már 1941. december 10-én jelentette, 
hogy a kérdéses ingatlanokat a kincstár 1909. évben vette Schönborn-Bucheim gróf
tól, és azokat jelenleg is az erdőkincstár, mint tényleges, jogos tulajdonos használja.

A földbirtokpolitikai főosztály ennek alapján az ügyet a maga részéről lezártnak 
tekintette és az iratokat további intézkedés végett áttette az erdészeti főosztály B/4 
ügyosztályához. Az ügyosztály megállapította, hogy a földbirtokpolitikai főosztály 
által megindított kivizsgálás eredményeként a hátmegi 102. számú telekkönyvi betét
ben felvett ingatlanok a csehszlovák földbirtokpolitikai jogszabályok hatálya, ennél
fogva bejelentési kötelezettség alá tartoznak. Ezért az iratokat a mellékletekkel 
együtt 1942. február 14-én elküldte az ungvári erdőigazgatóságnak, hogy az ügyben 
illetékes hátmegi községi elöljáróságot szólítsa fel a 190/1942. M.E. sz. rendeletben 
előírt bejelentési kötelezettség teljesítésére.44

Ezzel a bonyolult üggyel eljutottunk a földre/ormos erdőkhöz. Az idegen uralom 
alatt a visszacsatolt területeken végrehajtott földreform során lefoglalt és idegennek 
juttatott erdőket nevezték földreformos erdőknek. A birtokszerzés során előfordult, 
például községnek juttatott erdő esetében, hogy a szerzést a miniszter megerősítette, 
ilyenkor a birtokszerzőt kötelezték arra, hogy a juttatott földreformos erdőben vég
rehajtott fakitermelés pénzügyi eredményével számoljon el, és a termelés nettó ered
ményét az előírt csekkszámlára fizesse be. Azokat a juttatott erdőket, amelyek szer-

MOL K -184-1942-B/4-82 469.
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zését a miniszter hatálytalanította, ugyancsak földreformos erdőként, kincstári keze
lésbe vették. Ilyen esetben az erdő kezelését ellátó erdőhivatal-vezető kötelessége 
volt a kezelésbe vételtől kezdődően birtokonként olyan pénz- és anyagszámadást ve
zetni, amely az egyes birtokokra vonatkozólag szolgáltatta a gazdálkodás nettó jöve
delmét, amelyet ez esetben is be kellett fizetni az előírt csekkszámlára. El lehet kép
zelni, hogy ez milyen óriási adminisztrációs terhet jelentett az olyan erdőhivatal
vezető számára, akinek például 4-5 földreformos erdőt kellett kezelnie és azokról 
egyenként el kellett számolnia.

Ezek után nézzük egv községi juttatás történetét: A nagyváradi római katolikus 
káptalan Alkér község határában fekvő ingatlanjait a román földreform végrehajtása 
során, 1922-ben Alkér községnek juttatták. A kisajátított ingatlanból 391 kat.hold 
1360 négyszögöl kiterjedésű erdőt Alkér község használta. Az erdő 1940/41. évi 
fatermeléséről 1942-ben a területileg illetékes debreceni erdőigazgatóságnak az 
előírt csekkszámlára a következő elszámolást adta:

Bevételek
608 űm3 dorong tűzifa
402 űm3 ágfa .............
20,95 m3 szerfa ..........
Összes bevétel...........
Összes kiadás..............
Tiszta jövedelem .......

Kiadások
1940/41. évi vágás kitermelési költsége.............. 813,39 P
F. évi erdősítési költségek.......................................295,00 P
F.évi erdőkezelési járulék .........................................93,77 P
F.évi erdőőrzési já ru lék ............................................. 82,50 P
Erdőkerülő fizetése 1940.IV.negyedévre.................70,00 P
Erdőkerülő fizetése 1941-ben................................ 214,12 P
írószer- és postaköltségek.........................................18,50 P
Statisztikai díj .............................................................26,51 P
Erdőőri jelvény ...........................................................12,03 P
Erdőkerülő failletménye 1941.év re ....................... 123,50 P
Községi elöljáróság kiszállási költsége...................35,00 P
Erdőfelügyelő kiszállási kölk tsége....................... 123.50 P
Kiadás összesen...................................................... 1907,82 P

Az elszámolást az erdőigazgatóság a bemutatott okmányok alapján felülvizsgál
ta, jóváhagyta, és kötelezte Alkér községet, mint a juttatott erdő birtokosát, hogy a 
tiszta jövedelem 60 %-át postatakarékpénztári befizetési lapon a 161.373 számú, 
„Erdőigazgatóság földbirtokreformos erdők, letéti számla, Debrecen” elnevezésű le
téti számlára, 40 %-át pedig postautalványon szintén a debreceni erdőigazgatósághoz 
„Birtokszerzők által használt erdők jövedelme” címén fizesse be.

10,26 P/űm3 6177,28 P
.... 16 P/űm3 1672,32 P
....30,00 P/m3 628.50 P
........................ 428,10 P
......................1907.82 P
......................6570,28 P
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Alkér község a befizetésnek határidőre nem tett eleget, ezért az erdőigazgatóság 
az összeg behajtását közigazgatási végrehajtás útján volt kénytelen érvényesíteni.45

E történet másik oldala, a nagyváradi káptalan története:
A nagyváradi római katolikus káptalan a román uralom alatt a kisajátítás veszélye 

miatt eladott alkéri ingatlanainak visszaperléséhez 1942-ben a debreceni 
erdőigazgatóság igazolását kérte.

Az erdőigazgatóság az ügyet kivizsgálta és megállapította, hogy a káptalannak az 
alkéri telekkönyvi betétben vezetett, összesen 454 kat.hold 1432 négyszögöl kiterje
désű ingatlanára a román hatóságok a kisajátítást 1922. január 21-én jegyezték be, és 
1928. október 15-én a tulajdonjogot valamennyi ingatlanra a román állam javára be
kebelezték. A birtok eladása ezt követően, az 1929. április 4-én kelt szerződéssel va
lósult meg, és a tulajdonjogot a szerződéses vevőkre a telekkönyvbe „juttatás” címén 
jegyezték be, a kisajátított ingatlanokkal együtt birtokba helyezett Alkér község javá
ra foganatosított telekkönyvi bejegyzéssel együtt. Az eladott ingatlanok tehát a román 
földbirtokpolitikai jogszabályok alapján kisajátított ingatlanokból juttatott ingatlanok
kal azonos tekintet alá estek. Ezért a kisajátítás következtében elszenvedett kárt a káp
talan, mint volt tulajdonos, a 2780/1941.M.E.sz. rendelet értelmében nem érvényesít
hette, mert a rendelet l.§-a szerint sem per útján, sem nemperes eljárás útján nem le
het érvényesíteni azt a kárt, amelyet a román földbirtokpolitikai jogszabályok alapján 
kisajátított ingatlan volt tulajdonosa, vagy annak jogutódja, a kisajátítás következté
ben elszenvedett. A szerencsétlen káptalan nem tudta, hogy birtokai egy részének ki
sajátítása már megtörtént, amikor még adásvételi szerződéssel menteni akart valamit, 
de elkésett, és az eladott ingatlanok is gyakorlatilag a kisajátítás sorsára jutottak. így 
azok visszaperlési lehetősége meghiúsult. Ilyen furcsa esetek is előfordultak.46

A sok hasonló ügy közül egv adásvételi ügylet eredményes hatálytalanítása:
Simó Lajos blenkemezői lakos a román földbirtokreform során várható kisajátítás 

fenyegető veszélyétől tartva 1919. április 28-án 613 kat.hold 1330 négyszögöl kiter
jedésű ingatlanát, amelyből 580 kat.hold erdő volt, eladta Munteán János és neje 
blenkemezői lakosoknak. A felszabadulás után, 1942. év elején ezt a jogügyletet sze
rette volna hatálytalanítani. Ezért a kolozsvári erdőigazgatósághoz az adásvételi 
szerződés megtámadásához szükséges igazolás végett kérelmet nyújtott be.

Az erdőigazgatóság a kérelmet felterjesztette a minisztériumhoz. Az 
erdőbirtokpolitikai ügyosztály vezetője -  mivel az adásvételi szerződés jóval a ro
mán földreform törvény megjelenése előtt kelteződött -  már 1942. április 17-i kelet
tel megadta a szükséges igazolást, mely szerint: Simó Lajos blenkemezői lakosnak a 
blenkemezői telekjegyzőkönyvben 246. sorszám alatt felvett, 614 kat.hold kiterjedé
sű ingatlanára vonatkozólag Munteán János és neje blenkemezői lakosokkal 1919. 
április 28-án kötött adásvételi szerződés megtámadásának és ezen jogügyleten alapu
ló telekkönyvi bejegyzés törlésének az 1440/1941.M.E. sz rendelet 6.§.-án alapuló 
kereset megindításának földbirtokpolitikai akadálya nincs.47

45 MÓL K -184-1942-B/4-239 673.
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Egy érdekes földbirtokpolitikai eset, amikor sem a kisajátítást szenvedett, sem a 
juttatott birtokszerző nem tartott igényt a kisajátított ingatlanra:

A román földreform végrehajtása során Krasznaterebes község határában gróf 
Károlyi Lajostól kisajátítottak egy 232 kat.hold 1336 négyszögöl kiterjedésű 
erdőgazdasági ingatlant, és azt Vadaspuszta községnek juttatták. Az ügy felülvizsgá
lata során a területileg illetékes nagybányai erdőigazgatóság megállapította, hogy az 
ingatlan visszajuttatását sem a kisajátítást szenvedett, gróf Károlyi Lajos, sem annak 
jogutódja nem kérte. A birtokszerző Vadaspuszta község az ingatlan területén hasz
nos beruházást nem végzett, és nem tesz észrevételt az ellen, hogy az ingatlant az 
erdőkincstár tulajdonába vegyék. Ennek alapján a nagybányai erdőigazgatóság 
vezetője a 970/1943.M.E.sz. rendelet 5.§-ára hivatkozva, amely szerint a román 
földbirtokpolitikai intézkedés során kisajátított, és a rendelet 1. §-a értelmében a ma
gyar államra szállt ingatlant a kincstár tulajdonában kell megtartani, javasolta az in
gatlan visszavételét. így a 232 kat.hold 1336 négyszögöl kiterjedésű ingatlan 1944- 
ben a kincstár tulajdonába ment át.48

Kincstári kezelésbe vett földreformos erdő feltehetően minden erdőigazgatóság 
kerületében volt. Szemléltetés, és ezek helyzetének ismertetése céljából röviden a 
nagybányai és a besztercei erdőigazgatóságoknál kincstári kezelésbe vett földrefor
mos erdőkről számolunk be.

Legtöbb földreformos erdő valószínűleg a nagybányai erdőigazgatóságnál volt. Az 
erdőigazgatóság kerületében 6 erdőhivatal és 2 erdőfelügyelőségi kirendeltség össze
sen 22 földreformos erdőt kezelt, melyek összes kiterjedése 32 797,9 kát hold volt:

-  az alsófernezelyi erdőhivatal 23 142,1 kat.hold kincstári erdőt, és 5 földrefor
mos erdőt kezelt 1648,2 kat.hold területtel,

-  a láposbányai erdőhivatal 10 000 kat.hold kincstári erdőt, és 2 földreformos 
erdőt kezelt, melyek területe összesen 3261,48 kat.hold volt,

-  a barlafalui erdőhivatal csak 1 földreformos erdőt kezelt, melynek kiterjedése 
9097,02 kat.holdat képviselt,

-  a szinfalui erdőhivatalnál 5 földreformos erdő volt, melyek összes területe 
9192,55 kat.hold volt,

-  a tőkési erdőhivatal 14 546,44 kat.hold kincstári erdőt, és 2 földreformos erdőt 
kezelt 2957,86 kat.hold területtel,

-  az élesdi erdőhivatal (mely 1942-ben még a nagybányai erdőigazgatósághoz 
tartozott) csak 3 földreformos erdőt kezelt, melyek összes területe 4609,79 
kat.hold volt,

-  az avasfelsőfalui erdőfelügyelőségi kirendeltség 2 földreformos erdőt kezelt, 
összesen 649,1 kat.hold területtel,

-  a nagyszőllősi erdőfelügyelőségi kirendeltség szintén 2 földreformos erdőt ke
zelt, melyek összes területe 1381,9 kat.hold volt.

Az erdőigazgatóság jelentése szerint a földreformos erdők kezelése 1942-ben 
pénzügyileg összességében hiánnyal, negatív eredménnyel zárt, melyet a készleten 
levő faanyag értéke és a letéten kezelt befizetés kiegyenlített.

MÓL K -184-1944-C/1-507 994.
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A besztercei erdőigazgatóságnak -  a 44 határőrközség erdőbirtokán kívül -  3 
földreformos erdőt is kellett kezelnie:

-  Aldorf község határában az evangélikus egyháztól kisajátított 294,6 kat.hold, és
-  a Kisfehéregyháza község határában kisajátított 36,7 kat.hold, valamint
- a Szépnyír község határában levő, szintén az evangélikus egyháztól kisajátított 

12,0 kat.hold kiterjedésű erdőket.
Az erdőigazgatóság jelentése szerint az aldorfi erdő első korosztályba tartozó, 5- 

15 éves, 0,8 sűrűségű, 0,5 tölgy és 0,5 bükk elegyarányú fiatalos volt, amelyben a 
következő 10 évben jövedelemre nem lehetett számítani. Ezért az erdőigazgatóság 
kérte, hogy a minisztérium a felmerülő 294,6 P erdőőrzési járulék, és a még meg nem 
állapított adóköltségek fedezésére szükséges 500 P-t utalja ki az erdőigazgatóság ré
szére. A jelentés szerint a kisfehéregyházai és a szépnyíri kincstári kezelésbe vett 
földreformos erdők előreláthatólag fedezik a várható költségeket.49

A földreformos erdőt kezelő valamennyi erdőhivatalnak és erdőfelügyelőségi kiren
deltségnek 1942. január 1-jétől kezdődően a földreformos erdőkről egyenként, azok tu
lajdonosai szerint elkülönítve, tételes pénzügyi és anyagszámadást kellett vezetnie. Az 
anyagszámadásban tulajdonosonként nyilván kellett tartani azt, hogy milyen választék
ból mennyit termeltek ki, és mennyit adtak el, a pénztámaplóban pedig szintén birtoko
sonként és választékonként kellett tárgyalni az árbevételt, valamint a fatermelési, 
erdősítési és egyéb költségeket ugyanúgy, mint az Alkér község földreformos erdejéről 
készült, előzőkben bemutatott elszámolásban. Az esetleges nettó jövedelmet -  ugyan
csak birtokonként -  be kellett fizetni az előírt csekkszámlára. -  A birtokonként részle
tes elszámolás és befizetés valószínűleg azt a célt szolgálta, hogy ha valamely ingatlan 
jogutódja esetleg jelentkeznék, és az ingatlan visszautalását kémé, annak az erdő keze
lésével kapcsolatos elszámolást és annak alapján történt befizetést át lehessen adni.

Az elszámolás rendkívül emberpróbáló munka lehetett. Például az alsófemezelyi 
erdőhivatalnál, melynek vezetője 23 142 kat.hold kincstári erdőben folyó gazdálkodá
sért, s azonkívül 5 birtokos nevén nyilvántartott földreformos erdőben folyó gazdálko
dásért, és azok pénzügyi eredményének tételes nyilvántartásáért is felelnie kellett. 
Nemcsak a munka tömege, hanem még a minisztérium részéről rendszeres, kifejezet
ten a földreformos erdőkkel kapcsolatos ellenőrzés is nagy terhet jelenthetett.50

A földreformos erdők után nézzünk egv rövid visszajuttatási ügyet.
Gyergyóalfalu községi iskolaalapvagyon ingatlanaiból Gyergyóalfalu község hatá

rában a román uralom alatt 159 kat.hold 1519 négyszögöl területet kisajátítottak. 
Gyergyóalfalu község a felszabadulás után a kisajátított ingatlan visszajuttatását kérte.

A gyergyószentmiklósi járás kisajátítási és juttatási bizottságának 124/1943.számú 
végzésével kisajátított 155 kat.hold 1519 négyszögöl kiterjedésű erdőgazdasági ingatla
nok ügyében az FM erdészeti főosztálya a következő véghatározatot hozta:

Gyergyóalfalu község 5788. számú telekkönyvében 10.222/5/1. és 10.225/1. 
helyrajzi számok alatt levő, 155 kat.hold 1519 négyszögöl kiterjedésű ingatlanokat 
Gyergyóalfalu község iskolaalap vagyonának vissza kell adni.

49 MÓL K -184-1942-B/4-99 028.
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A véghatározat feltételeként előírta, hogy
1. A gyergyóalfalui iskolaalap vagyon köteles a visszajuttatott 155 kat.hold 1519 

négyszögöl után az idegen uralom idején kapott kártalanítás visszatérítése címén 
2340 P-t, eljárási költség fejében 156 P-t megfizetni.

2. Köteles továbbá a visszajuttatott ingatlanokat állandóan erdőként fenntartani és 
abból 1944-48 között, évi egyenlő részletekben, 100 kat.hold kiterjedésű ingatlan- 
részt lucfenyő csemetével teljes sűrűségre beerdősíteni.51

Egy bonyolult visszajuttatási ügy a visszacsatolt felvidéki területen.
Simon Jenő aggerdőpusztai lakos Trianon előtt szüleitől örökölt mintegy 150 kh 

földet. Ezt ő helybelieknek eladta, majd a csehszlovák megszállás idején az 
Eszterházy-birtokból DiósfÖrgepatony község határában vásárolt 115 kh 147 négy
szögöl területű birtokot, melynek nagyobb része mezőgazdasági ingatlan volt, de 
hozzá tartozott egy 20 kat.hold 1217 négyszögöl területű erdő is, amit „Aggerdő”- 
nek neveztek. Ezt a birtokot az ezzel kapcsolatos beruházás céljára felvett kölcsön 
törlesztési problémája miatt elárverezték. Az árverező a csehszlovák földhivatal volt, 
az vette meg a birtokot, majd a csehszlovák földreform végrehajtása során azt egy 
maradékbirtokosnak juttatták.

A bécsi döntés után a 2550/1939 .M.E. sz.rendelet l.§-a alapján az ingatlan a ma
gyar államra szállt át. Simon kérte a birtok visszajuttatását. Kérésére 1940 októberé
ben azt, furcsa módon, haszonbérbe adták neki, az „Aggerdő”-t is, de azt 1942. ápri
lis 22-én a területileg illetékes komáromi erdőigazgatóság kincstári kezelésbe vette.

Simon 1942-ben a csehszlovák földreform során lefoglalt és átvett ingatlanának 
ismét teljes egészében való visszajuttatását kérte. Ismételt kérésére azt a 
165.662/1942. F.M.sz.határozattal teljes egészében visszajuttatták neki.

A határozat az erdészeti főosztály tudta és tájékoztatása nélkül született, de a mi
niszter azt aláírta. Ennélfogva Simon az egész ingatlant, a földreformos „Aggerdő”-t 
is visszakapta. Ennek azonban jelentős részét, 16,6 kat.holdat a csehszlovák uralom 
alatt kiirtották, és azóta is mezőgazdaságilag művelték. Az illetékes gazdasági 
felügyelő és az erdőfelügyelő együttes véleménye szerint azonban a kiirtott terület 
újraerdősítése lenne kívánatos. A visszajuttatási határozatot bizonyára erre vonatko
zó utasítással kiegészítették.52

Még egy különös erdőbirtokpolitikai ügy rövid története.
A leleszi úrbéri közbirtokosság Lipcsemező község határában levő, 1538 kat.hold 

kiterjedésű erdejét 1942 elején a földmívelésügyi minisztérium a kincstár részére 
erdőgazdasági érdekből megvásárolta, mert azt Lipcsemező község lakossága a 20 
éves csehszlovák uralom alatt foglalásokkal, legeltetéssel és rendszertelen fahaszná
latokkal teljesen tönkretette.

A kincstári vásárlást követően Lipcsemező község a hatóságokhoz fordult, és 
kérte az illető jogügylet hatálytalanítását, s a kérdéses erdőnek legeltetési célra a 
község részére való juttatását.A község kérését Kárpátalja kormányzói biztosa is 
támogatta.

51 MÓL K -184- 1943-C/1-537 836.
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A minisztérium azonban tájékoztatta a kormányzói biztost, hogy az erdőingatlant 
azért vásárolták meg, mert azt éppen Lipcsemező község lakossága az elmúlt 20 év 
alatt tönkretette, ennélfogva annak erdőkincstári kezelésbevételét erdőgazdasági ér
dek indokolta. így Lipcsemező község kérését elutasították.53

Rendkívüli fahasználatok
Egv délvidéki földreformos erdőbirtok rendkívüli fahasználata.
Vitéz Albrecht királyi herceg béllyei uradalmának jószágigazgatója az 1942. év 

végén rendkívüli fahasználatra vonatkozó kérelmet nyújtott be a területileg illetékes 
kaposvári erdőigazgatósághoz. A kérelemben a birtok minden erdőgondnokságában 
egyévi vágásterületnek megfelelő rendkívüli fahasználat engedélyezését kérte. A ké
relem a birtoknak a trianoni határon belül, Csonka-Baranya megyében levő erdőkre, 
és a trianoni határon túl, Délvidék visszafoglalásakor a baranyai háromszögben visz- 
szakerült erdőkre is kiterjedt.

A Csonka-Baranya megyében levő erdőkre vonatkozólag az erdőigazgatóság 
1942/43. évi termelési időszakra egyévi vágásterületnek megfelelő rendkívüli fahaszná
latot saját hatáskörben már engedélyezett. Ezenkívül a visszacsatolt baranyai háromszög
ben fekvő tökösi erdőgondnokságban a rendes évi fahasználatot is engedélyezte. Ennek 
az erdőgondnokságnak a területe 14 698,6 kat.hold, hozamba beszámítható területe pe
dig 4764,6 kat.hold, ebből 30 éves vágásforduló alapul vételével az évi vágásterület 159 
kat.hold volt, amit az erdőigazgatóság rendes évi vágásterületként az uradalomnak enge
délyezett. Az erdőgondnokság területén azonban folyamatban volt mintegy 5000 kat.hold 
területnek természeti emlékké nyilvánítása, amelyből 2132 kat.hold erdősült terület volt. 
Ezt a terüleletet a vágásterület meghatározásakor az erdőigazgatóság figyelmen kívül 
hagyta, mivel természetvédelmi területen fahasználatot nem lehetett engedélyezni. 
Albrecht királyi herceg jószágigazgatója azonban az eredeti kérelem kiegészítéseként be
nyújtott pótkérvényben ennek a területnek a figyelembevételét, s ennek megfelelően a vá
gásterületnek 43 kát. holddal való növelését kérte, azzal a indokolással, hogy a területnek 
természeti emlékké nyilvánítása még nem valósult meg.

A baranyai háromszögben a Délvidék visszafoglalásakor felszabadult területen 
levő erdőkben az erdőigazgatóság rendkívüli fahasználatot nem engedélyezhetett, 
mert a 98.600/1942.F.M.sz. körrendelet 121 bekezdés 3. pontja értelmében ezen a te
rületen rendkívüli fahasználat engedélyezése a minisztérium hatáskörébe tartozott. 
Ezért a jószágigazgató által ezekben az erdőkben kért rendkívüli fahasználatok ügyé
ben a minisztériumnak kellett állást foglalnia.

A kérdéses erdőbirtok trianoni határon túl, a baranyai háromszögben levő részének ös
szes területe 49 280,9 kat.hold, ebből hozamba beszámítható erdőterület 20 497,9 kat.hold, 
természetvédelminek minősítendő terület mintegy 5000 kat.hold, egyéb terület 23 783,3 
kat.hold volt. Albrecht királyi herceg jószágigazgatója erre a területre kérte az egyévi vá
gásterületnek megfelelő, 522,8 kat.hold kiteijedésű rendkívüli fahasználat engedélyezését. 
A kérelmezett vágásterület határsávban, illetve határövezetben fekszik, de a kitermelés 
végrehajtásához a 4. Honvéd Kerületi Parancsnokság hozzájárulását megadta.
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A erdőigazgatóság a nagy, országos fahiányra való tekintettel ennek engedélyezé
sét, de a pótkérelemben tárgyalt, 43 kat.holdra vonatkozó kérés elutasítását javasolta.

Ez a birtokrész a Károly Lajos királyi herceg által 1822-ben alapított hitbizomá
nyi birtokhoz tartozott, amelyben annakidején Frigyes királyi hercegnek is volt tulaj
donrésze. Ezt a birtokrészt Trianon után a jugoszláv állam kisajátította, és állami tu
lajdonba vette. így a Délvidék visszafoglalása után ez a birtokrész és ezek az erdők 
földreformos erdők lettek, s Albrecht királyi herceg ezek birtokosa, tulajdonosa pe
dig az 5280/1941.M.E.sz. rendelet l.§-a értelmében a magyar állam lett.

A rendkívüli fahasználatot kérelmező uradalom Albrecht királyi hercegnek a 
Csonka-Baranya megyében levő birtokrészre vonatkozó tulajdonjogát igazolta, a ba
ranyai háromszögben fekvő birtokrészre viszont nem igazolhatta, mert ez a birtok
rész a kincstár tulajdonában volt, ezenkívül a rendkívüli fahasználathoz a hitbizo- 
mány felügyeleti hatóságának hozzájárulását sem szerezte be.

Ennek megfelelően a minisztérium erdészeti főosztálya a vitéz Albrecht királyi 
herceg béllyei uradalmának a jugoszláv megszállás alól felszabadult területen fekvő, 
és a jugoszláv földreform során kisajátított erdeiből az esedékes fahasználaton felül 
rendkívüli fahasználatként egyévi vágásnak megfelelő, 521,4 kát hold terület faállo
mányának az 1942/43. évi termelési idényben tarvágással való kitermelését a 
következő feltételekkel engedélyezte:

1. Az uradalom köteles a fahasználat megkezdése előtt a pécsi kir. törvényszék
nek, mint hitbizományi felügyeleti hatóságnak, a rendkívüli fahasználathoz való hoz
zájárulását bemutatni.

2. A vágásterületeket ki kell jelölni és határaikat állandósítani kell.
3. A kitemelést (döntést, szállítást, vágástakarítást) 1943. június 30-ig be kell fejezni.
4. A vágásterületeket szálerdőben az 1944. év tavaszán tölgymakkvetéssel, vagy 

tölgy-, kőris- és szilcsemetével újra kell erdősíteni, mégpedig ott, ahol mező- 
gazdasági művelés lehetséges, 1 évi elő- és 2 évi mezőgazdasági közteshasználattal, 
sarjerdőkben viszont a természetes úton kellően fel nem újult hézagokat a tenyészte
ni kívánt fanemek erőteljes csemetéivel, 1943 őszén és 1944 tavaszán teljes sűrűség
re ki kell pótolni. Az erdősítés költségeinek biztosítására köteles az uradalom kh- 
anként 150 P erdősítési költségbiztosítékot az erdőigazgatóság által megállapítandó 
módon letétbe helyezni, amely az uradalomnak csak a teljesített erdősítés eredmé
nyessége arányában utalható vissza.

5. A vágásterületeket legeltetési tilalom alá kell helyezni, és ennek feltüntetésére 
kellő számban és megfelelő helyen legeltési tilalmi táblákat kell felállítani.

6. Az engedélyezett rendkívüli fahasználatot az 1943/44. évi idénytől kezdve 4 év 
alatt egyenlő részletekben meg kell takarítani.

7. A rendkívüli fahasználatok tiszta jövedelmét, a 970/1943.M.E.sz. rendelet 14. 
§-ában és a 124.000/1943.FM sz. rendelet 21.§-ában foglaltaknak megfelelően, letét
be kell helyezni.

A tökösi erdőgondnokságban 43 kat.hold rendkívüli fahasználat engedélyezése 
iránt pótlólag előterjesztett kérelmet nem hagyta jóvá a minisztérium.54
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Egy másik, nagyon bonyolult úrbéri birtokrendezés és rendkívüli fahasználat en
gedélyezésének története.

A bustyaházai erdőigazgatóság kerületében levő Dombó és Tarackraszna községek 
úrbéri közbirtokosságának erdőbirtoka kezdettől fogva osztatlanul egy tagban volt. 
Fahasználatot az erdőben soha nem végeztek. A birtok arányrészekre való felosztása, 
elsősorban a két község birtokrészének kettéválasztása, s ezen belül az egyes közsé
gek javadalmasait és az úrbéreseket egyenként megillető arányrészek meghatározása 
és természetbeni kijelölésének szükségessége valószínűleg csak akkor merült fel, ami
kor az erdőtulajdont hasznosítani akarták. Ekkor ugyanis el kellett dönteni, hogy a bir
tokból kit milyen arányrész illet meg, vagyis kinek-kinek mekkora illetősége van.

Ekkor, valószínűleg az 1920-as években, indították el a két község úrbéri elkülö
nítésére és úrbéri rendezésére vonatkozó eljárást. Az első döntést a volt csehszlovák 
huszti törvényszék 1936-ban hozta meg. Ennek alapján a közbirtokosság javadalma- 
sai, a dombói római katolikus egyház (a lelkész és tanító személyében), a dombói 
körjegyző, a dombói görög katolikus egyház, a dombói görögkeleti egyház, a dombói 
iskolaalap, és a tarackrasznai görög katolikus egyház 1941-ben, illetve 1942-ben 
egyenként, külön-külön rendkívüli fahasználati kérelmeket nyújtottak be a 
bustyaházai erdőigazgatósághoz. A juttatott erdőterület alapján egységesen 40 évi vá
gásforduló alapul vételével 10 évi vágásterületnek megfelelő rendkívüli fahasználat 
engedélyezését kérték:

A római katolikus egyház, és a dombói görög katolikus egyház egyenként 27,7 
kát. hold, a dombói körjegyző 13,9 kat.hold, a dombói görögkeleti egyház 55,5 
kat.hold, a dombói iskolaalap 86 kat.hold, és a tarackrasznai görög katolikus egyház 
200 kat.hold kitermelésének engedélyezését kérte.

A szóban forgó erdők faállománya, amelyben a rendkívüli fahasználat engedélye
zését kérték, 150 éves, 0,8 -  0,9 sűrűségű, vágásra érett, részben már korhadt bükk 
volt. Ezekben az erdőkben rendszeres fahasználat nem volt, de az állandó legeltetés 
és az azzal járó rongálás az állományban olyan károkat okozott, hogy annak 
fejlődésére már nem lehetett számítani, ezért a kitermelés erdőgazdasági szempont
ból indokolt volt.

Az erdészeti főosztály 1943 áprilisában az 5/1913. számú kúriai ítélet alapján a 
rendkívüli fahasználatot kérő javadalmasokat egyenként megillető úrbéri telekjáran
dóságnak megfelelően

-  a dombói római katolikus, a dombói görög katolikus egyházat és a dombói 
körjegyzőt együttesen megillető 3 1/2 úrbéri telekjárandóság után ideiglenesen 
megállapított 154,4 kat.holdnyi illetőség, és 40 évi vágásforduló alapul vételé
vel, 10 évi vágásnak megfelelő 38,6 kat.hold,

-  a dombói iskolaalap számára az őt megillető és természetben már elkülönített 
260 kát. hold erdőilletőségből, ugyancsak 40 éves vágásforduló alapul vételé
vel, 10 évi vágásnak megfelelő 65 kat.hold faállománynak az 1942/43. évi ter
melési idényben tarvágással történő rendkívüli kitermelését engedélyezte. Az 
engedély feltételeként előírták,hogy

-  a kitermelésre engedélyezett területet az erdőfelügyelőségnek ki kell jelölnie,
-  a termelést 1943. június 30-ig be kell fejezni,
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-  a vágásterületet 1943 őszén és 1944 tavaszán lucfenyővel teljes sűrűségre be 
kell erdősíteni,

-  az erdősítés költségének biztosítására az engedélyt nyert javadalmasok kötelesek 
kat.holdanként 150 pengő erdősítési költségbiztosítékot az erdőigazgatóság által 
megállapítandó módon letétbe helyezni, amely csak a teljesített erdősítés ered
ményessége arányában utalható vissza a javadalmasoknak,

-  a vágásterületeket legeltetési tilalom alá kell helyezni, s ezt tilalmi táblákkal 
kell jelezni.

A dombói görögkeleti és a tarckrasznai görög katolikus egyház részére akkor fa
használatot nem engedélyeztek, mert úgy tűnt, hogy a birtokrendezés még nem telje
sen tisztázott. Az érdekelt javadalmasok azonban az elintézésnek ezzel a módjával 
nem voltak megelégedve, és Kárpátalja kormányzói biztosánál, s az egyházak fel
ügyeleti főhatóságai útján is többször kérték és sürgették az áprilisi intézkedés he
lyesbítését. Ezért az erdészeti főosztály a birtokrendezési ügy állásáról és a tulajdon- 
jogi viszonyokról a huszti törvényszéktől tájékoztatást kért.

A törvényszék 1943. július 17-i tájékoztatója szerint a csehszlovák bíróságok a 
Dombó és Tarackraszna községek úrbéri elkülönítése ügyében már jogerős döntést 
hoztak. A törvényszék november 20-i újabb tájékoztatójában már részletesen ismer
tette az elkülönítési ügyben érintett javadalmasokat, és azt, hogy ki mekkora erdő- és 
legelőilletőséget kapott. A törvényszéki átirat szerint

-  a dombói római katolikus lelkészt 10 hektár 3480 m2 erdő és 20 hektár 6960 m2 
legelő, a tanítót 5 hektár 1740 m2 erdő és 10 hektár 3480 m2 legelő,

-  a dombói görög katolikus lelkészt 10 hektár 3480 m2 erdő és 20 hektár 6960 m2 
legelő, a tanítót 5 hektár 1740 m2 erdő és 10 hektár 4380 m2 legelő,

-  a dombói görögkeleti lelkészt 20 hektár 6960 m2 erdő és 41 hektár 3920 m2 
legelő,a tanítót 10 hektár 3480 m2 erdő és 20 hektár 6960 m2 legelő,

-  a dombói körjegyzőt 10 hektár 3480 m2 legelő,
-  a tarackrasznai görög katolikus lelkészt 10 hektár 3480 m2 erdő és 20 hektár 

6960 m2 legelő, a tanítót 5 hektár 1470 m2erdő és 10 hektár 3480 m2 legelő,
-  a dombói iskolaalapot 127 hektár 1875 m2erdő,
-  a tarackrasznai iskolaalapot pedig 21 hektár 1875 m2erdő illeti meg,
-  a dombói javadalmasok erdő- és legelő illetőségét közös használatban a 

dombói úrbéresek illetményétől elkülönítve jelölték ki,
-  a tarackrasznai javadalmasokat a tarackrasznai úrbéresekkel közösen illeti 

meg az erdő- és legelőilletőség,
-  a dombói és a tarackrasznai iskolaalap illetményét minden más igényjogosult 

illetményétől elkülönítve jelölték ki,
-  az erdő- és legelőilletőséget is minden egyes javadalmas részére kihasználatlan 

erdőben adták ki, s a törvényszék véleménye szerint a legelőnek minősített terület 
faállományát minél előbb ki kell irtani, hogy az legelővé legyen átalakítható.

A részletes törvényszéki tájékoztató alapján a fahasználatok engedélyezésére vonat
kozó döntést már meg lehetett volna hozni. Az erdészeti főosztály azonban ezzel kap
csolatban még az elnöki főosztály törvényelőkészítő ügyosztályának véleményét is ki
kérte, mert az Erdőgazdasági Tanács határozottan ellenezte a fahasználatoknak felúj í-
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tási kötelezettség nélkül való engedélyezését mindaddig, amíg a területileg illetékes 
erdőigazgatóság nem nyilatkozik arra vonatkozólag, hogy az irtásra kerülő területek 
kopárosodás veszélye nélkül alkalmasak-e állandó legelőként történő használatra.

A törvényelőkészítő ügyosztály azt javasolta,hogy
-  a dombói római katolikus és a dombói görög katolikus egyház részére az álta

luk kért, egyenként 27,7 kat.hold,
-  a dombói görögkeleti egyház részére szintén az általa kért 55,5 kát hold,
-  a tarackrasznai görög katolikus egyház számára a részére juttatott 54,4 kat.hold,
-  a dombói körjegyző és az iskolaalap részére az áprilisban engedélyezett 5,5, il

letve 65 kat.hold rendkívüli fahasználatot engedélyezzenek, mindegyik java- 
dalmas részére legelőilletőségű erdőből, felújítási kötelezettség nélkül.

Az erdészeti főosztály még az Erdőgazdasági Tanács állásfoglalásának is meg akart 
felelni, ezért 1944. január 4-én levélben utasította a bustyaházai erdőigazgatóságot, 
hogy a törvényszéki adatok és vázrajz segítségével sürgős helyszíni vizsgálat alapján 
állapítsa meg és jelentse, hogy a legelőilletőségek céljára kijelölt erdőterületek fekvé
sét és talajviszonyait tekintve az elkopárosodás veszélye nélkül alkalmasak-e állandó 
legelőgazdálkodásra, s a faállomány kiirtásával nem következik-e be olyan változás, 
amelynek következtében később a kitermelt területeket az 1935:IV.tc. 126. §-a alapján 
közérdekből befásítandó területekké kell majd nyilvánítani.

A bustyaházai erdőigazgatóság az erdészeti főosztály levelére 1944. július 12-én 
válaszolt. Eszerint: A Dombó-Tarackraszna úrbéri rendezésben érdekelt javadalma- 
soknak legelőilletmények céljára kijelölt erdőrészek fekvésük és talajviszonyaiknál 
fogva állandó legelőgazdálkodásra alkalmasak, és az azokon levő faállomány kiirtá
sa után az elkopárosodás veszélye nem fog fennállni. Egyben javasolta az 
erdőigazgatóság, hogy a már korábban engedélyezett fahasználatokat az 
újraerdősítés kötelezettsége alól mentsék fel, és a már befizetett erdősítési biztosíté
kokat szabadítsák fel.

Ennek alapján az erdészeti főosztály a javadalmasok részére a rendkívüli fahasz
nálatokra vonatkozó engedélyeket, feltehetően a törvényelőkészítő ügyosztály javas
latainak megfelelően, még 1944 júliusában kiadta, már az ügy lezárása végett is, de a 
fahasználatok végrehajtására már valószínűleg csak a háború befejezése után kerül
hetett sor.55 Két év kellett ahhoz, hogy egy ilyen bonyolult birtokrendezési üggyel 
kapcsolatos fahasználati kérelmet engedélyezni lehessen.

Még egy, kevésbé bonyolult rendkívüli fahasználat.
A bustyaházai erdőigazgatóság kerületében Riskó Mihály és társai kövesligeti la

kosok 1937. november hónapban Markovics Lipót huszti fakereskedőnek szóbeli 
megállapodással lábon eladtak erdőbirtokuk 8 évi vágás területén mintegy, 10 000 m3 
fatömeget, 65 000 csehszlovák koronáért, vagyis kb. 9285 P-ért. Riskó Mihály és 136 
társának osztatlan tulajdonában volt szóbanforgó erdőbirtok kiterjedése 965,8 
kat.hold, melyből 132,5 kat.hold véderdő, a rendes üzemű szálerdő tehát 833,3 
kat.hold, melynek átlagos kora 80 év, fafaja bükk, és elszórtan kőris és juhar, záró
dása 0,8, fatömege 110 m3/ha volt.
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A vevő az erdőben 1940/41. végéig összesen 5020 m3 fatömeget termelt ki. Az el
adó és a vevő között 1940. október 6-án, majd 1941. február 26-án létrejött megálla
podás értelmében a hátralevő rész teljesítéseként eladónak még 4320 m3 fatömeget 
kell Markovics részére átadni.

Riskóék ezzel kapcsolatban kérelmet terjesztettek elő az erdőigazgatósághoz, 
hogy ezt a még átadandó, mintegy 3 évi vágásnak megfelelő 4320 m3 fatömeget, az 
1941/42. évi termelési idényben rendkívüli fahasználatként, egyszerre lehessen kiter
melni, hogy ezáltal a Markovics Lipóttal szemben fennálló kötelezettségüket teljesít
hessék és tőle egyszer s mindenkorra meg tudjanak szabadulni.

Az erdőigazgatóság a kérelmet jóváhagyás végett felterjesztette a minisztérium
hoz. Az erdészeti főosztály a Riskó Mihály és társai kövesligeti erdőbirtokosok és 
Markovics Lipót huszti fakereskedő között a birtokosok erdejében 8 éven át fogana
tosítandó rendes évi fahasználat fatömegének adásvételére vonatkozólag, 1937. év 
november havában létrejött szóbeli megállapodás, továbbá ezen megállapodás módo
sítására vonatkozólag 1940. október 6-án és 1941. február 26-án létrejött egyességet 
a 4100/1940. M.E.sz. rendelet alapján megvizsgálta, s ennek alapján az adásvételre 
vonatkozó megállapodást és egyességet 1941. június 23-án kelt határozattal jóvá
hagyta, és hozzájárult ahhoz, hogy Riskó Mihály és társai adásvétellel érintett, össze
sen 965, 8 kat.hold kiterjedésű erdejében megtakarítás és esedékes évi vágás címén 
4320 m3 fatömeget 1941/42. évi termelési idényben tarvágással kitermeljenek. Az en
gedély feltételeként előírták a következőket:

1. A vágásterületet az erdőfelügyelőség a helyszínen jelölje ki úgy, hogy annak fa
tömege az engedélyezett fatömeggel a becslési hibahatáron belül megegyezzék.

2. A termelést 1941. október elseje előtt meg kell kezdeni és azt legkésőbb 1942. 
április 15-ig be kell fejezni.

3. A vágásterület természetes úton magról kellően fel nem újult részeit legkésőbb
1942 őszén erőteljes lucfenyő-csemeték elültetésével teljes sűrűségre be kell pótolni.

4. A vágásterületen a legeltetés az állomány 20 éves koráig tilos, ennek feltünte
tésére kellő számú tilalmi táblát kell felállítani.

5. Az adásvételre vonatkozó megállapodásnak és az azt módosító egyezségeknek 
az előzőkben foglaltakkal ellentétes kikötései érvénytelenek.

Az erdészeti főosztály az erdőigazgatóságot még utasította, hogy Riskóék fahasz
nálati kérelmét a 10.650/1939. M.E.sz. rendelet 19.§-a értelmében a szükséges kato
nai hozzájárulás végett az illetékes m.kir.hadtest parancsnoksághoz tegye át, és a ka
tonai jóváhagyás után adja ki az engedélyt a kérelmezőnek.56

A zsidóerdők
Az előző részben a csehszlovák, a román és a jugoszláv állam által kisajátított, el

tulajdonított erdőknek a volt törvényes tulajdonos számára történő visszajuttatásá
val, vagy ha a volt tulajdonos nem jelentkezett, akkor annak részére történő 
megőrzésével, tehát törvényes igazságtétellel foglalkoztunk. Ebben a fejezetrészben 
viszont idegen uralom által gyakorolt kényszer hatása alatt negatív szerepre kellett
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vállalkoznunk: Lényegében ugyanazt kellett tennünk, mint amit a csehszlovákok, ro
mánok és jugoszlávok tettek, csakhogy ők nyíltan, egyszerűen elvették a mi 
véreinktől birtokukat, nekünk pedig a zsidóvallású honfitársainkat arra kellett köte
leznünk, hogy erdejüket és annak tartozékait engedjék át részünkre tulajdonul.

Kárpátalja visszafoglalása idején az 1939:IV.töi'vénycikk hatásaként még csak a 
zsidók térfoglalásának korlátozása érvényesült: Zsidó nem lehetett állami, törvényha
tósági, közüzemi tisztviselő vagy egyéb alkalmazott. Ezért mindenkinek, aki például 
Kárpátaljára, majd a visszacsatolt keleti és erdélyi országrészre államerdészeti kine
vezést kapott, nagyszülőkig visszamenően igazolnia kellett keresztény származását.A 
korlátozó hatás az egyetemeken, főiskolákon is érvényesült: az összes hallgatói lét
számnak legfeljebb 12 %-a lehetett zsidó. Iparengedélyt is helységenként csak az ot
tani iparengedéllyel rendelkezők 6 %-ának megfelelő számú zsidó kaphatott.

Az ingatlanforgalom terén is 1939-ben még csak korlátozás érvényesült: Mező
vagy erdőgazdasági ingatlanát zsidó csak hatósági hozzájárulással adhatta el. Ilyen 
esetben azonban a hatóság állami elővásárlási jogot gyakorolhatott, vagy az adásvételi 
ügylethez való hozzájárulását meg is tagadhatta. Az 1939:IV. törvénycikk már zsidó in
gatlannak állami tulajdonba vételét, illetve az akkori hivatalos szóhasználat szerint an
nak „ átengedésre kötelezés ”-ét is lehetővé tette, de azt is csak a mezőgazdasági ingat
lanokra vonatkozólag, az erdőgazdasági ingatlanokra még nem terjesztette ki.

Az 1942. március 19-én hatályba lépett 1750/1942.M.E. sz rendelet már a korlá
tozó hatással nem elégedett meg, hanem egyértelműen megtiltotta nem csak a 
mezőgazdasági, hanem a zsidó tulajdonban levő mező- és erdőgazdasági ingatlanok
nak, és erdőbirtokossági társulatban levő zsidó használati illetőségeknek az átruházá
sát. Ezenkívül az ingatlan tulajdonosát a rendelet arra is kötelezte, hogy ingatlanát a 
jó  gazda gondosságával a rendelet hatálybalépésének napján meglévő állapotban 
fenntartsa, és a szokásos munkálatokat (talajelőkészítést, erdősítést) elvégezze. Ab
ban az esetben, ha ezen a téren mulasztást lehetett megállapítani, a földmívelésügyi 
miniszter a területileg illetékes erdőigazgatóságot a gazdálkodás felügyeletére utasít
hatta, szükség esetén a tulajdonos költségére felügyelőt is kirendelhetett, vagy az in
gatlant erdőkincstári kezelésbe is vehette.

Az 1942:XV. törvénycikk már nemcsak a zsidóbirtok eladását, hanem mező- és 
erdőgazdasági ingatlannak zsidó által jogügylettel vagy árverés útján történő szerzé
sét is megtiltotta. Sőt ezen túlmenően a zsidókat összes mező- és erdőgazdasági in
gatlanaik, használati illetőségük, és az ingatlan alkotórészeinek és tartozékainak, az
zal kapcsolatos ipari üzemnek, üzemi berendezésnek is állami tulajdonba való áten
gedésre kötelezését nemcsak lehetővé tette, hanem azt kötelezően előírta.

Nem lehetett átengedésre kötelezni az első világháborúban tanúsított vitéz maga
tartásáért arany vitézségi éremmel kitüntetett, vagy hasonló értékű más kitüntetésben 
részesült, vagy 75 %-os hadirokkant zsidót, és azt sem, aki 1942. május 22-éig be
nyújtott kérelmére kapott felmentés alapján nemzsidóval kötött házasságot, vagy az 
1939:IV. törvénycikk alapján átengedésre még nem kötelezett ingatlanát a törvény 
hatálybalépését követő 60 napon belül nemzsidó törvényes gyermekére ruházta át.

A törvény szerint az erdőgazdasági ingatlan alkotórészének minősült a faállo
mány, az erdeivasút-hálózat, a csemetekertek és csemetekerti berendezések, a
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vadetetők és sózok, s az erdőgazdasági ipari üzem berendezései. Az ingatlan tartozé
kának minősült a vasúti talpfa, az erdei vasúti gördülőanyag és az üzem működteté
séhez szükséges eszközök és szerszámok. Erdőgazdasági üzemnek minősültek az 
erdőgazdaság termékeinek feldolgozásával és forgalombahozatalával foglalkozó 
üzemek, tehát a fűrészüzemek, magpergetők, falepárlók és egyéb üzemek.

Erdőgazdasági ingatlanért, ahhoz tartozó alkotórészekért, tartozékokért, 
erdőgazdasági ipari üzemekért az átengedésre kötelezett számára térítést kellett fizet
ni. A térítés összegét a törvény erdőgazdasági ingatlan esetében az okszerű gazdálko
dás mellett tartósan várható, becslés alapján megállapított évi átlagos tiszta jövede
lem 20-szoros összegében állapította meg. Az átengedésre kötelező határozatot azon
ban a térítés összegének meghatározása és kifizetése előtt is végre lehetett hajtani, és 
az ingatlan tulajdonjogának a magyar állam javára történő bejegyzését is el lehetett 
rendelni.

A törvény végrehajtása, vagyis az átengedésre kötelező határozat kiadásának 
lehetővé tétele érdekében az erdőgazdasági ingatlannal rendelkező zsidókat az 1942. 
szeptember 6-án, a törvény hatálybalépésekor tulajdonukban volt ingatlanok, s az in
gatlanhoz tartozó alkotórészek, tartozékok és erdőgazdasági ipari üzemeknek a terü
letileg illetékes községi elöljáróság útján 1943 augusztus folyamán történő bejelen
tésére kötelezték. A bejelentéshez csatolni kellett az ingatlanra vonatkozó telekköny
vi szemlét és földadókataszteri birtokívének 1939. május 5-én fennállott állapotnak 
megfelelő másolatát. Ha a bejelentésre kötelezett zsidó tulajdonos bejelentési kötele
zettségének a községi elöljáróság felhívása után sem tett eleget, akkor a bejelentést a 
községi elöljáróságnak kellett megtennie.

Az erdőbirtokossági társulatok bejelentésre kötelezett, zsidó tagjainak a társulat 
erdejében és egyéb ingatlanaiban, vagyontárgyaiban levő illetőségüket, és azt, hogy 
az illetőséget kitől, mikor és milyen ellenérték fejében szerezték, a törvény végrehaj
tási rendelete (3600/1943.M.E.sz.rendelet) értelmében a községi elöljáróság útján,
1943. július 31-ig kellett bejelenteniük.

A bejelentést a községi elöljáróságnak a területileg illetékes erdőigazgatósághoz 
kellett eljuttatnia, s az erdőigazgatóság a bejelentéseket a minisztérium 
erdőbirtokpolitikai ügyosztályának továbbította. A felterjesztett iratok alapján az 
ügyosztály meghozta az erdőgazdasági ingatlanok és egyéb vagyontárgyak átengedé
sére kötelező határozatokat. A határozatban megjelölték, hogy az átengedésre kötele
zett ingatlant ki vegye át.

Mezőgazdasági ingatlanok esetében ezzel a feladattal, vagyis az ingatlan átvéte
lével általában az Országos Földhitelintézetet bízták meg. Annak kellett az adott in
gatlanokat átvennie, és a 4250/1943.M.E.sz.rendeletben előírt szabályok szerint ki
választania a birtokszerzőt, és felhasználásra annak kellett az ingatlant átadnia. A ren
delet 3.§ (3) bekezdése azonban előírta, hogy: „Ha az ingatlan mezőgazdasági mű
velésre nem, vagy csak kevésbé alkalmas, azt erdőtelepítésre kell kijelölni ” Ilyen 
esetben az átengedésre kijelölt ingatlant, vagy annak mezőgazdasági művelésre nem 
alkalmas részét erdőkincstári kezelésbe kellett adni.

Erdőgazdasági ingatlanok esetében a vallás- és közoktatásügyi miniszter a tör
vény megjelenése előtt, 1942 júniusában felvetette, hogy az átengedendő
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erdőgazdasági ingatlanok felhasználása során elsősorban a közalapítványi 
erdőgazdaságok kiegészítését kellene megoldani.57 A földmívelésügyi miniszter a 
törvényjavaslat részletes indokolásában a VKM javaslatának érvényesítéséhez az 
alapot megteremtette. így feltehetően előfordult, hogy egyes, közalapítványi 
erdőgazdaságok közelében levő zsidóerdők esetében az átengedésre kötelező határo
zatban átvevő- és birtokszerzőként a közalapítványt jelölték meg.

Erdőgazdasági ingatlanok döntő többsége esetében azonban az átengedésre köte
lezett ingatlanok átvételét az erdőigazgatóságok feladatává tették, s az átengedésre 
kötelező határozatot az ingatlanok és egyéb vagyontárgyak átvétele és felhasználása 
végett a területileg illetékes erdőigazgatóságnak küldték meg. így a zsidóerdők döntő 
többsége államerdészeti kezelésbe került.

Voltak azonban olyan esetek is, amikor vegyes, mező- és erdőgazdasági ingatla
nok átvételéről és felhasználásáról kellett dönteni. Ilyenkor az átengedésre kötelező 
határozatot végrehajtás végett a területileg illetékes erdőigazgatóságnak és az Orszá
gos Földhitelintézetnek is megküldték, egyeztetett döntés és eljárás céljából.

Az ingatlanok és egyéb vagyontárgyak átvételét az erdőigazgatóság kiküldöttjé
nek és az illetékes községi elöljáróság meghívott képviselőjének részvételével, hely
színi eljárás keretében kellett végrehajtani. A helyszíni eljárás célja elsősorban az át
engedésre kötelezett ingatlanokért és egyéb vagyontárgyakért járó térítés megállapí
tása szempontjából fontos adatok felvétele volt. Ezért az átvételi eljáráson részletes 
jegyzőkönyvet kellett felvenni, és tételes leltárban kellett rögzíteni a térítés megálla
pításával összefüggő adatokat.

A részletes leltár készítése a térítési díj megállapításához szükséges adatok rögzítésén 
kívül azt a célt is szolgálta, hogy az ingatlan és a hozzá tartozó alkotórészek, tartozékok ál
lapotváltozásának, és a gazdálkodás eredményének, illetve következményének ellen
őrzését is lehetővé tegye. A törvény ugyanis az átengedésre kötelezettet arra is kötelezte, 
hogy az ingatlant, annak alkotórészeit, tartozékait stb.-t a törvény hatálybalépésének nap
ján, 1942 szeptember 6-án meglévő állapotban fenntartsa, és a szokásos erdőgazdasági 
munkálatokat a jó gazda gondosságával, a gazdálkodás addigi rendje szerint mindaddig el
végezze, amíg az ingatlant az állam, vagy a kijelölt birtokszerző át nem veszi.

A helyszíni eljárás során azt is meg kellett állapítani, hogy a tulajdonos a rendes gaz
dálkodás mértékét meghaladó rendkívüli fahasználat révén szerzett-e, és milyen mértékű 
nyereséget, mert azt a térítés mértékének megállapításakor levonásba kellett helyezni.

Az ingatlan átvétele után az erdőigazgatóság feladata volt az is, hogy az átenge
désre kötelező rendeletre hivatkozva, a vonatkozó adatok közlésével egyidejűleg, az 
illetékes járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság, útján az átvett ingatlan tulajdonjo
gának a magyar állam javára történő bejegyzését kérje. Az átvett ingatlanokért, alko
tórészekért, tartozékokért stb. járó térítés becsült összegének a helyszíni eljárás során 
felvett adatok, illetve az üzemterv alapján történő meghatározása is az 
erdőigazgatóság feladata volt. Ha az ingatlanon 1920. december 31-e után (az idegen 
uralom idején) készült és jóváhagyott üzemterv alapján gazdálkodtak, akkor az 
üzemtervet a helyszíni eljárás során felvett adatok alapján helyesbíteni kellett, és a
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becslés alapjául a helyesbített üzemtervet kellett venni. Ha az ingatlanon üzemterv 
nélküli gazdálkodás folyt, akkor a helyszíni eljárás során felvett adatok alapján 
üzemrendezési tervezetet kellett készíteni, s azt jóváhagyás végett fel kellett terjesz
teni a miniszterhez. A minisztérium ennek jóváhagyása felől az Erdőgazdasági Ta
nács véleménye alapján döntött, és a becslést a jóváhagyott üzemrendezési tervezet 
alapján kellett elkészíteni.

Ez a rövid törvényismertetés a zsidóerdőkkel kapcsolatos eljárás és az igazgatási 
szervezetet terhelő feladatok megismerését célozta. Az átengedésre kötelezhető szemé
lyek számbavétele, az érintett ingatlanok telekkönyvi adatainak összegyűjtése és ki
jegyzetelése, aztán az átengedésre kötelező határozatok alapján az ingatlanok, azok al
kotórészeinek, tartozékainak, hozzájuk tartozó erdőgazdasági ipari üzemeknek, esetleg 
a rendes évi vágás, vagy a rendkívüli fahasználat során kitermelt faanyagnak a helyszí
ni eljárás során történő átvétele, mindezekről részletes jegyzőkönyv és tételes leltár ké
szítése, szükség esetén helyesbített üzemterv, vagy új üzemrendezési tervezet elkészí
tése, és ezek alapján a térítés becsült összegének meghatározása, bizonyára elképesztő 
feladatot és rendkívüli megterhelést jelentett az erdőigazgatóságok igazgatási részlegei 
számára. Ezért ők a késői utódok részéről feltétlenül tiszteletet és nagyrabecsülést ér
demelnek. -  Ezek után nézzük a zsidóerdőkkel kapcsolatban történteket.

Az átengedésre kötelezés előkészítése: Az 1750/1942.M.E.sz. rendelet 1942. 
március 19-én lépett hatályba, az erdészeti főosztály erdőbirtokpolitikai ügyosztálya 
már április 1-jén valamennyi erdőigazgatóságot utasított arra, hogy addig is, amíg az 
átengedésre kötelezés a kiadandó törvény értelmében meg nem történik, a kerületük
ben levő összes zsidó erdőgazdasági ingatlant teljes üzemi és igazgatási személyzeté
vel a legszigorúbban ellenőriztesse, és amennyiben azt tapasztalja, hogy az arra kö
telezettek a kormányrendeletben meghatározott kötelezettségüknek nem tesznek ele
get, a rendelet 6.§-ában foglaltak értelmében tegyen javaslatot a felügyelet gyakorlá
sára alkalmas felügyelő kirendelésére. Amennyiben pedig a felügyelő kirendelésével 
sem lenne biztosítva az okszerű erdőgazdálkodás, tegyen javaslatot annak elrendelé
sére, hogy az erdőigazgatóság az ingatlant zárgondnokként erdőkincstári kezelésbe 
vegye. Miután nemcsak erdőgazdasági, hanem honvédelmi érdekek is megkívánják, 
hogy ezeken az erdőgazdasági ingatlanokon az okszerű erdőgazdálkodás rendje fel
tétlenül biztosítva legyen, az erdőbirtokpolitikai ügyosztály ismételten felhívta az 
erdőigazgatóságokat, hogy ezeken az ingatlanokon az ellenőrzést a legfokozottabb 
gondossággal gyakorolják.58

1942. május 15-én még egv rendeletértelmező utasítást adtak ki valamennyi 
erdőigazgatóságnak: A zsidók tulajdonában levő mező- és erdőgazdasági ingatlanok 
forgalmazása és zárlat alá helyezése tárgyában kiadott 1750/1942.M.E.sz.rendelet
l.§-ában foglaltak értelmében zsidó nemcsak erdőgazdasági ingatlanát, hanem 
erdőbirtokossági tagsághoz kötött illetőségét sem ruházhatja át, hacsak az elidegení
tés tilalma alól külön felmentést nem kap a földmívelésügyi minisztériumtól. E tila
lom következtében tehát használati illetőség elidegenítésére vonatkozó jogügyletet 
csak akkor szabad az 1935:IV.tc. 169. és 170. §-ában foglalt rendelkezések szerint

MÓL K -184-1942-B/4-86 227

267



tárgyalás alá venni, ha az elidegenítési tilalom alól a felmentést a miniszter előzőleg 
már megadta. Ezeket a rendelkezéseket az erdőbirtokossági társulatokkal és a közsé
gi elöljáróságokkal közöljék az erdőigazgatóságok.59

Egy hónappal később, június 27-én az előző két rendelet kiegészítéseként, ugyan
csak az 1750/1942.M.E.sz.rendelet kapcsán, az erdőbirtokpolitikai ügyosztály fel
hívta az erdőigazgatóságok figyelmét arra, hogy az erdőgazdasági ingatlan fogalom
körébe az erdőhöz tartozó egyéb területek és a havasok, valamint az erdőgazdasági 
ipari üzemek és az üzemi berendezések is bele tartoznak. Ezért a korábbi rendeletben 
az erdőgazdasági ingatlan kezelésének ellenőrzésére vonatkozó utasításnak 
megfelelően az ellenőrzést az erdőhöz tartozó egyéb területekre, havasokra és az 
erdőgazdasági ipari üzemekre és üzemi berendezésekre is ki kell terjeszteni. 
Erdőgazdasági ipari üzemen csak azt az üzemet kell érteni, amelyen az ingatlanhoz 
tartozó erdő nyersanyagtermékeit dolgozzák fel. A tájékoztatóhoz kapcsolva utasítot
ták az erdőigazgatóságokat, hogy július 10-éig jelentsék, a kerületükben fekvő, az 
1750/1942. M.E.sz. rendelet hatálya alá eső erdőgazdasági ingatlanok közül melyek
hez tartozik erdőgazdasági ipari üzem és üzemi berendezés, s annak név szerint ki a 
tulajdonosa és mi a lakhelye.60

Még egv előkészítő intézkedés: Az 1942:XV. törvényeik 1942. szeptember 6-án 
jelent meg, de az erdőbirtokpolitikai ügyosztály már ezt megelőző sürgősséggel, jú
nius 19-én utasította az erdőigazgatóságokat, hogy járásonként és törvényhatóságon
ként részletezve jelentsék azonnal, de legkésőbb július 1-jéig, hogy az 
erdőigazgatóság kerületében fekvő erdőbirtokossági társulatokban mekkora tulajdo
ni illetőség van az 1939:IV.tc. hatálya alá tartozó zsidó személyek tulajdonában.61

Erre az utasításra a kolozsvári erdőigazgatóság 1942. július 18-án a következő vá
laszt küldte: Az erdőigazgatóságnak alárendelt hivataloknak személyzethiány miatt 
nem volt módja arra, hogy a rendelkezésre állott idő alatt a tényállásnak megfelelő 
pontos adatokat tudjon beszerezni. Ezért csak az olyan közbirtokosságok adatainak 
feldolgozására szorítkoztak, amelyekről az erdészeti alkalmazottak és a telekköny
vek alapján biztosan meg lehetett állapítani, hogy zsidó birtokos tagjaik vannak.

Az erdőbirtokossági társulatok (vagy úrbéres közbirtokosságok) tagjairól, illetve 
azok tulajdoni arányrészeiről az erdőfelügyelőségeknél és a kirendeltségeknél nin
csenek olyan összeírások, amelyekből a zsidó tulajdonban levő használati illetőségek 
mai állapota pontosan megállapítható volna.

A telekkönyvi hatóságoknál egyes volt úrbéres birtokosságok közös telekkönyv
ében azok tagjainak neve, száma, vagy a használati illetőségek arányrésze nincs fel
jegyezve. Más telekjegyzőkönyvekben pedig ha a tulajdonosok neve és használati 
illetőségük arányrésze fel is volt a régmúltban jegyezve, a későbbi változások nin
csenek keresztülvezetve.

Ennélfogva minden esetben csak a volt úrbéres birtokosságoknál a helyszínen, 
személyes kiszállás alkalmával lehetne a kívánt pontos adatokat beszerezni. Ez eset
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ben is csak körülményes utánjárással, mivel a tagok és arányrészeik nyilvántartását a 
különleges erdélyi viszonyok folytán a többnyire írástudatlan falusi emberek rend- 
szertelenül vezették. A legtöbb esetben a szavazásra jogosultaknak a múltban rend
szeresen vezetett névjegyzékei sem találhatók meg

Ennek következtében az erdőigazgatóság a felügyelete alá tartozó erdőfelügye
lőségek és erdőfelügyelőségi kirendeltségek megfeszített munkájának eredményeként 
csak Kolozs vármegye öt járására (a bethleni, magyarláposi, nagyilondai 
bánffyhunyadi és hídalmási járás), valamint Szolnok-Doboka vármegye néhány járá
sára vonatkozóan tudott adatot szolgáltatni az erdőbirtokossági társulatok zsidó tagja
inak arány részterületéről. Ez összességében 183,92 kat.holdat, 2,2 %-ot képviselt a 
társulatok 8382,77 kat.holdnyi erdőterületéből.

Az erdőigazgatóság véleménye szerint a zsidó arányrészekre, illetve illetőségekre vo
natkozó adatok nem fognak lényeges változást szenvedni, mivel a zsidó arányrészesek 
már a román uralom alatt eszközölt korlátozások miatt illetőségeiktől szabadulni igyekez
tek, azokat eladták, az eladásokat azonban telekkönyvi lég általában nem vezették át.62

Az előző rendelethez hasonló különös sürgősséggel az erdőbirtokpolitikai ügyosztály 
két hónappal az 1942:XV. te. megjelenése után, 1942. október 30-án utasította az 
erdőigazgatóságokat, hogy megfelelő telekkönyvi adatok pontos felsorolásával 
legkésőbb november 7-éig jelentsék a 100 kat.holdat meghaladó, december 1-jéig pedig 
a 100 kat.holdat meg nem haladó zsidó tulajdonban levő erdőgazdasági ingatlanok tulaj
donosait, hogy az átengedésre kötelező határozatot részükre mielőbb ki lehessen adni. E 
rendeletben utasították az erdőigazgatóságokat, hogy a telekkönyvi adatok összegyűjtésé
hez és kijegyzéséhez az erdőigazgatóság bármely munkakörben dolgozó tisztviselőit ve
gyék igénybe, hogy a feladat határidőre végrehajtható legyen. A rendeletben azt is közöl
ték, hogy a jelentések beérkezése után a minisztérium rövidesen ki fogja adni az átenge
désre kötelező határozatokat, azok kézhezvételétől számított 5 napon belül az átengedés
re kötelezett ingatlanokat az erdőigazgatóságnak át kell vennie.

Ha az átengedésre kötelezett az 1942/43. évi vágásterület kitermelésére az enge
délyt már megkapta, és a kitermelést meg is kezdte, akkor a már kitermelt faanyagot 
is az erdőigazgatóságnak kell pontosan átvennie, s a kitermeléssel kapcsolatos költ
ségeket is jelentenie kell, hogy ennek összegét a minisztérium az átengedésre köte
lezettnek kiutalhassa. Ha az átengedésre kötelezett a kihasználási jogot másra ruház
ta át, az átruházási jogügylet az átengedésre kötelező határozat következtében hatá
lyát veszti, s az átengedésre kötelezettnek vagy annak, akire az átengedésre kötele
zett a használati jogot átruházta, csak a kitermelt és az erdőigazgatóság által átvett fa
tömeg igazolt termelési költsége jár. Erről tehát ilyen esetben is az erdő
igazgatóságnak véleményes javaslatot kell tennie.63 -  A minisztériumi rendelethal
maz után nézzünk néhány a gyakorlatban előfordult esetet.

Egv elkésett kérelem korábbi ingatlanátruházási jogügylet jóváhagyása iránt.
Schwarz Móricné, sz. Schönberger Alice beregszászi lakos 1941. február 19-én, 

illetve 20-án kötött adásvételi jogügylet kapcsán eladta Sninszky János és neje, sz.

MÓL K-540-927/1941.
MÓL K -184-1942-B/4-98 787.
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Buber Mária székói lakosnak az ördögporubai 278. és 317 telekkönyvi 
jegyzőkönyvben foglalt B.41., illetve B.33. számú erdőingatlanból eladót megillető 
tulajdoni illetőségének egy részét, amely az összes területnek 3548/159 485-öd há
nyadát képviseli. A jogügyeletet 1942 márciusában az ungi közigazgatási kirendelt
ségnél bejelentették, és kérték annak jóváhagyását.

Az ungi közigazgatási kirendeltség a jóváhagyás kérdésében való döntés végett az 
ügyet felterjesztette a földmívelésügyi miniszterhez. A felterjesztésben jelentette, hogy 
a szóbanforgó ingatlant 24 ördögporubai lakos vásárolta meg, később az ingatlant fel
osztották, és a jogügylet tárgyát képező ingatlan a volt úrbéresek közös erdejében az el
adó tulajdonát képező használati illetőséget képviseli, területe 3548 négyszögöl.

A földmívelésügyi minisztérium erdőbirtokpolitikai ügyosztálya az ungi közigazga
tási kirendeltséghez intézett, 1942. május 5-én kelt levelében állásfoglalását a 
következőkben összegezte: Minthogy az eladó zsidó, a jogügylet jóváhagyását az 
1939:IV.tc. 16. §-a alapján meg lehetne tagadni, mivel azonban a jogügyletet 1941. feb
ruár 20-án kötötték ugyan, de illetékkiszabás végett a mai napig nem mutatták be, az 
1750/1942.M.E.sz.rendelet értelmében átruházási tilalom alatt áll, és nincs semmi olyan 
méltánylást érdemlő körülmény, melynek alapján a tilalom alól a felmentés megadható 
lenne, ezért a felmentést nem adom meg. Intézkedését saját hatáskörben tegye meg.64

Egy ..átengedésre kötelező ” határozat:65

M. Kir Földművelésügyi Miniszter Tárgy: Vajdaszentistvány község határárában
120.520/1943. I/B-4. fekvő erdőgazdasági ingatlan tekintetében

Weisz Nándor átengedésre kötelezése.

A zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanairól szóló 1942:XV. törvénycikkben 
nyert felhatamazás alapján meghoztam a következő

v é g h a t á r o z a t o t
I.
A T. 3.§. (1) bekezdése alapján kötelezem Weisz Nándor erdőbirtokost, hogy 

Vajdaszentistvány község határában fekvő, az 1112.sz. tjkv-ben 847. és 849. hrszámok 
alatt nyilvántartott, összesen 12 kat.hold 1495 n.öl kiterjedésű, úgyszintén a megneve
zett község határában fekvő, itt meg nem jelölt, de tkvileg, vagy telekkönyvön kívül a 
tulajdonában levő egyéb erdőgazdasági ingatlanait, ezek alkotórészeivel és tartozékai
val, továbbá az erdőgazdasági ingatlanain levő vagy azokkal kapcsolatos erdőgazdasági 
ipari üzemével és üzemi berendezéseivel együtt az államnak tulajdonul engedje át.

II.
A T. 14.§. (1) bekezdése alapján kötelezem megnevezettet arra, hogy a birtokbavé

tellel megbízott közegeimnek a birtokbavétel során felveendő jegyzőkönyvbe a ló d 
ban megszabott büntetés terhe mellett jelentse be, hogy az itt pontosan felsorolt 
erdőgazdasági ingatlanai vannak a telekkönyvi, vagy telekkönyvön kívüli tulajdonában.

64 MÓL K -184-1942-B/4-87 797.
MÓL K -184-1943-B /4-120 520.
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III.
Az átengedésre kötelezettnek az átvett erdőgazdasági ingatlanokért, ezek alkotó

részeiért és tartozékaiért, továbbá erdőgazdasági ingatlanain levő vagy ezekkel kap
csolatos erdőgazdasági ipari üzeméért és üzemi berendezéséért az 5.§ (3) bekezdése 
alapján járó térítés összegét és a térítés fizetésének módozatait később fogom megál
lapítani.

IV.
A T. 12.§. értelmében köteles az átengedésre kötelezett, illetőleg az ingatlan 

haszonélvezője, vagy -  ha az ingatlan haszonbérbe van adva, -  haszonbérlője a vég
határozatommal érintett ingatlanokat, ezek alkotórészeit és tartozékait, továbbá a raj
tuk levő, vagy velük kapcsolatos erdőgazdasági ipari üzemét és üzemi berendezése
it a rendes gazda gondosságával az 1942. évi szeptember hó 6. napján megvolt álla
potban fenntartani, mindaddig, amíg azokat a m.kir.erdőigazgatóság birtokba nem 
veszi.

V.
A T.6.§. (1) bekezdése alapján az I-II. pontok alatt tárgyalt ingatlanok, alkotóré

szek, tartozékok, erdőgazdasági ipari üzemek és üzemi berendezések átvételével a 
marosvásárhelyi m.kir.erdőigazgatóságot bizom meg, s felhívom arra, hogy ameny- 
nyiben a birtokbavétel során olyan ingatlanokat is átvesz, amelyek ebben a véghatá
rozatomban nincsenek telekkönyvileg megjelölve, erről a szászrégeni kir. járásbíró
ságot, mint telekönyvi hatóságot erre a rendeletemre való hivatkozással, a telekköny
vi adatok pontos közlése mellett haladéktalanul értesítse.

VI.
Véghatározatom a T.9.§. alapján azonnal végrehajtandó.
VII.
Az erdőigazgatóság által át nem vett ingóságokat, állatállományt, holtfelszerelést 

és az 1941/42., illetőleg az azt megelőző termelési évadból származó faanyagokat 
köteles az átengedésre kötelezett az erdőigazgatóság által megszabandó határidőben 
elszállíttatni.

VIII.
AT. 14.§. (2) bekezdése, illetőleg az 1936:XVII:tc. 35. §-a értelmében az ingatla

nok haszonbérlete, úgyszintén a fakitermelési jog átruházása tekintetében esetleg 
fennálló jogviszony az ingatlanok birtokbavételével még akkor is megszűnik, ha a te
lekkönyvbe be van jegyezve.

IX.
Az átengedésre kötelezettnek (haszonbérlőnek, fahasználati jog gyakorlójának ) 

az idei termelési évadban esetleg már kitermelt, de még el nem használt faanyagok 
termelésével kapcsolatos költségek fejében a T. 12.§-a értelmében járó megtérítésre 
az átvétel során felvett adatok alapján a m.kir.erdőigazgatóság külön javaslatot ké
szít, s közli a munkáltatóval. A munkáltató a javaslat kézhez vételétől számított 15 
napon belül észrevételeket tehet, s azt az erdőigazgatóság útján köteles benyújtani. 
Az erdőigazgatóság a javaslatát az észrevételezési határidő letelte után az esetleges 
észrevételekkel együtt az ezekre is kiterjedő véleményével döntés végett hozzám ter
jeszti fel.
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X.
A T.9.§-a alapján megkeresem a szászrégeni kir. járásbíróságot, mint telekkönyvi 

hatóságot, hogy a I. alatt megjelölt, úgyszintén a jelen véghatározatom alapján a 
m.kir.erdőigazgatóság által megjelölendő ingatlanokra a tulajdonjogot az összes ter
hek egyidejű törlése mellett a magyar állam javára jegyezze be.

XI.
Véghatározatom ellen a kézbesítést követő 30 napon belül a T. 10.§-a szerint csak 

azon az alapon van helye a panasznak az ingatlan fekvése szerint illetékes kir. 
ítélőtáblához, hogy az átengedésre kötelezett nem esik a törvény hatálya alá, vagy, 
hogy az ingatlant a törvény értelmében átengedésre nem lehet kijelölni.A panaszt a 
kir. ítélőtáblához kell intézni, de az esetleges mellékleteivel együtt 2 példányban köz
vetlenül hozzám kell előterjeszteni. A T.10.§-ának (3) bekezdése szerint a panasznak 
a véghatározatom végrehajtására halasztó hatálya nincsen.

Véghatározatomat megküldöm:

1. Weisz Nándor erdőbirtokosnak, Vajdaszentistvány,
2. A marosvásárhelyi m.kir.erdőigazgatóságnak,
3. A marosvásárhelyi m.kir.erdőfelügyelőségnek, 2 példányban,
4. A szászrégeni kir. járásbíróságnak, mint telekkönyvi hatóságnak,
5. A m.kir.földmívelésügyi minisztérium erdélyi földbirtokpolitikai ügyosztályá

nak, Kolozsvár,
6. A Földbirtokrendezés Pénzügyi Lebonyolítására Alakult Szövetkezetnek, Bu

dapest, V. Géza utca 2.
7. A m.kir. Honvédelmi Miniszter Úrnak,
8. Az Országos Természetvédelmi Tanácsnak, Budapest, I.Krisztina körút 26.
9. Maros-Torda vármegye közigazgatási bizottsága gazdasági albizottságának, 

Marosvásárhely,
10. A Maros-Torda vármegyei m.kir.gazdasági felügyelőségnek, Marosvásárhely,
11. A marosvásárhelyi m.kir.pénzügyigazgatóságnak,
12. A szászrégeni m.kir.adóhivatalnak,
13. Vajdaszentistvány község elöljáróságának.

I N D O K O L Á S
Az ingatlanok tulajdonosa megállapításom szerint az 1942:XV.tc. l.§-ának hatálya 

alá tartozik, a 3.§. alapján tehát erdőgazdasági ingatlanainak, ezek alkotórészeinek és 
tartozékainak, továbbá az erdőgazdasági ingatlanain levő, ezekkel kapcsolatos 
erdőgazdasági üzemeinek és üzemi berendezéseinek tulajdonul átengedésére kellett 
kötelezni.

Budapest, 1943. január hó 11. A miniszter rendeletéből:
vitéz Ilosvai 

miniszteri tanácsos
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Vegyes, mező- és erdőgazdasági ingatlanok átvétele.
Az 536.734/1942.F.M.számú véghatározattal átengedésre kötelezett ingatlanok 

átvételével kapcsolatos helyszíni eljárás jegyzőkönyve az ungvári erdőigazgatóság és 
az Országos Földhitelintézet képviselőjének részvételével 1943. március 19-én:

Fendrich Májer Csonkapapi és Barabás községek határában fekvő, 108 kat.hold 
1030 n.öl kiterjedésű birtokából 105 kat.hold 944 n.öl szántó, 1 kat.hold 253 n.öl 
kert, és 1 kat.hold 1433 n.öl udvar. Ezen a birtokon erdő egyáltalán nincs, csak a bir
tok határain és egyes útvonalszakaszokon, valamint a tanya körül van mintegy 200 
fm akác fasor.

A tapasztaltak alapján az eljáró bizottság előírta, hogy a birtok határain az Alföld- 
fásítási törvénynek megfelelően mindenütt 1-soros fasort és a tanyabelsőség körül 3- 
soros fasort, s így a meglévő 200 fm fasoron kívül 1200 fm 1-soros és 600 fm 3-soros 
fasort kell létesíteni. Mivel a birtokon erdő nincs, ennek kezelését az Országos Föld
hitelintézet lássa el.

Gáspár Miklós beregszászi lakos tulajdonát képező, Csonkapapi község határá
ban fekvő, 515 kat.hold 773 n.öl kiterjedésű birtokából 400 kat.hold 779 n.öl szántó, 
17 kat.hold 1018 n.öl rét, 1 kat.hold 320 n.öl kert, 53 kat.hold 890 n.öl legelő a 
„Nagyhavas” dűlőben, ugyanitt 7 kat.hold 1437 n.öl erdőjellegű faállománnyal fe
dett, végül 18 kat.hold 688 n.öl terméketlen vízfolyásos terület.

A tapasztalat szerint a legelőnek is jelentékeny része szintén fás, bokros faállo
mánnyal fedett, erdő benyomását kelti. Ennélfogva a birtoknak tulajdonképpen 
nem 8 kat.hold körüli, hanem 30 kat.hold körüli erdeje kellene, hogy legyen. A 
múltban az is volt. Ennek alapján a bizottság állásfoglalása szerint a legelő- és 
erdőként nyilvántartott, összesen 65,5 kat.hold körüli területnek felét beerdősítve 
erdőként kell kezelni. Ezért ezen a részen 30 kat.hold körüli területet be kell 
erdősíteni, illetve a jelenlegi hézagos állományt a talajnak megfelelő fanemmel tel
jes sűrűségre ki kell pótolni. Ennek eredm ényeként összefüggő erdő 
előreláthatólag egyelőre nem lesz, ezért a terület kezelését egyelőre az Országos 
Földhitelintézet lássa el. Ha azonban az idők folyamán összefüggő erdő alakulna 
ki, akkor a Földhitelintézet köteles lesz ezt kincstári kezelésbe adni, s akkor a to
vábbiakban az államerdészet fogja kezelni.

Az Alföld-fásítási törvény előírásainak megfelelően ezen a birtokon is a birtok 
minden külső határán és a birtok egyes útvonalain 1-soros, a tanyabelsőség körül 3- 
soros fasort kell létesíteni, tehát a meglévő 800 fm fasoron kívül további 9200 fm fa
sort és 500 fm 3-soros fasort kell telepíteni.

Mindkét birtokon a fasorok létesítését és a Gáspár-birtokon az erdősítést, il
letve a pótlást 5 év alatt végre kell hajtani, és -  mint Alföld-fásítási létesítmény
hez -  a csemetemennyiséget az állami csemetekertből az erdőfelügyelőség útján 
évenként meg kell igényelni. Fahasználatot mindkét birtokon a fasorok 1/20-ad 
részén, a Gáspár-birtokon a jelenleg erdős égeresnek is 1/20-ad részén lehet 
végezni.66

MÓL K-543-601 900/1943.
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Még két utolsó rendelkezés a zsidóerdőkről: 1944. február 27-én az 
erdőbirtokpolitikai ügyosztály utasította a kolozsvári erdőigazgatóságot, hogy a 
kincstári kezelésbe vett zsidó- és földreformos erdők 1943/44. évi saját hatáskörben 
értékesítésre kerülő 20 kát. holdon aluli vágásterületeit lehetőleg olyan pályázóknak, 
árverezőknek juttassa, akiknek saját fűrészüzemük van. Ennek lehetővé tétele céljá
ból a versenytárgyalási hirdetménybe vegye fel azt a rendelkezést, hogy az 
erdőigazgatóság fenntartja magának a jogot, hogy a vevőt a legmagasabb ajánlati 
összegnek, mint vételárnak kikötése mellett az ajánlattevők közül szabadon válassza 
ki. Abban az esetben, ha az árverezők között saját fűrészüzemmel rendelkező, meg
bízható keresztény ajánlattevő is van, és annak ajánlata nem lenne a legmagasabb, 
akkor a legmagasabb árnak, mint vételárnak megfizetése ellenében lehetőleg a fű
részüzemmel rendelkező ajánlattevőnek Ítélje oda a vágást.67

Ezt követően 1944. máius 3-án kelt rendelettel az erdőbirtokpolitikai ügyosztály 
a termelés folytonosságának biztosítása érdekében utasította ugyancsak a kolozsvári 
erdőigazgatóságot, hogy az országnak hadműveleti területté nyilvánított részein 
fekvő olyan zsidó erdőgazdasági ingatlanokat, melyeknek tulajdonosait az illetékes 
katonai hatóságok rendelkezései alapján kilakoltatták, és akiket erdőgazdasági ingat
lanuk átengedésre kötelezésére az 1942:IV.tc. értelmében kiadott véghatározattal 
még nem köteleztek, haladéktalanul vegyék birtokba, és gondoskodjanak a termelés 
folytonosságának biztosításáról, és a tulajdonos adatainak bejelentésével az átenge
désre kötelezés iránt tegyenek soron kívül javaslatot.

Minthogy a birtokbavételnek az átengedésre kötelezett távolléte nem akadálya, a 
birtokbavétel során gondoskodni kell az illetékes községi elöljáróságok megfelelő 
képviseltetéséről.

Az ügyosztály felhatalmazta az erdőigazgatóságot arra is, hogy tekintet nélkül ar
ra, hogy az ingatlan hadműveleti területté vált országrészen fekszik-e, vagy sem, azo
nos módon járjon el, mint abban az esetben, amikor a zsidó tuljdonos által bármely 
okból elhagyott erdőgazdasági ingatlanról szerzett tudomást. A termelés folytonossá
gának biztosítására és az ingatlanokon levő javak hatékony megőrzésére az 
erdőigazgatóságnak különös gondja legyen.68

Ezek után önként adódik a kérdés, hogy az erdőigazgatóságok mennyi zsidóerdőt vet
tek át? Arról, hogy mennyi zsidóerdő került az „átengedésre kötelezés” sorsára, sajnos nem 
tudunk számot adni. Erre vonatkozólag csak Molcsány Gábor miniszteri osztályfőnöknek 
1944. május 25-én a honvédelmi miniszterhez intézett leveléből idézhetünk, mely szerint 
az erdőmémökök katonai szolgálatra történt behívása miatt „... kereken 100 fő hiány mu
tatkozik, emiatt két funkciót kellett sok helyen egy erdömérnökre bízni, s a nehézségeket 
fokozza az is, hogy 1 millió holdnyi zsidó és fÖldrefoimos erdőgazdaságokat és azokhoz 
tartozó erdőgazdasági üzemeket is erdőkincstári kezelésbe kellett átvenni.

Nem lehet tudni, hogy a levélben említett 1 millió holdból mennyi volt a zsidó- 
és mennyi a földreformos erdő, de nagyon valószínű, hogy mindegyik több százezer 
hold is lehetett.Ezzel kapcsolatban csak egy számszerű példát tudunk idézni: Egye-

MOL K -184-1944-C/1-502 119.
MÓL K -l84-1944-C/1-304 303.
MÓL K -184-1944-A /1 -237 467
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dűl a kolozsvári erdőigazgatóságnál 31 helység határában 61 volt zsidó tulajdonos
nak összesen 3177,9 kat.hold erdeje volt kincstári kezelésben.70

Idézhetjük még az ungvári erdőigazgatóság ezzel kapcsolatos intézkedését is, 
mely szerint zsidó birtokok kezelése az erdőigazgatóság munkáját erősen meg
nehezíti, az ezzel kapcsolatos pénz-, anyag- és leltárkezelésre nincs berendezked
ve, és ez munkakörével nincs összhangban, Ezért az erdőigazgatóság 1944. au
gusztus 1-jétől kezdve az addig központilag kezelt kincstári tulajdonba vett zsidó 
birtokok közvetlen kezelését átadta az ungvári erdőfelügyelőségnek, s ezzel kap
csolatban Kocsány László főerdőmérnököt, Dreiszig Ágoston és Vadász János 
m.kir. erdőőröket az erdőfelügyelőséghez osztotta be.71 -  Sajnos a feladat átadásá
val kapcsolatban ebben az iratban sem esik szó arról, hogy az erdőigazgatóság hol, 
milyen területtel, hány zsidóbirtokot adott át közvetlen kezelésre az ungvári 
erdőfelügyelőségnek.

Az ungvári erdőigazgatóság kerületében két, 1943. január 11-én keltezett átenge
désre kötelező határozattal találkoztunk. Mindkettő Kisrákóc és Nagyrákóc község 
határában fekvő, az egyik Reichfeld Józsefet a bilkei nemesi közbirtokosság 
erdőingatlanának felosztási munkálataihoz tartozó aránykulcsjegyzék szerint 106 
kat.hold 606 négyszögöl, a másik Grossmann Lászlót és Adler Ferencet megillető 42 
kat.hold 190 négyszögöl kiterjedésű erdőgazdasági ingatlanra vonatkozott. 
Feltehetően ezeket is, a többi zsidóerdővel együtt átadták az ungvári 
erdőfelügyelőségnek.72

Befejezésként megállapíthatjuk, hogy az igazgatási szervezet számára már a 
zsidóerdők kincstári kezelésbevételének előkészítése és kezelésbevétele is nagy, ezek 
kezelése pedig már kétségkívül rendkívüli megterhelést jelentett. A zsidóerdőket 
kezelő erdőhivataloknak és erdőfelügyelőségeknek a kincstári kezelésbe vett 
zsidóerdőkről -  a földreformos erdőkkel azonos módon -  birtoktestenként részlete
zéssel pénz-, anyag,- és leltári naplót kellett vezetni. A fatermelésből számazó bevé
teleket és termelési költségeket is birtoktestenként részletezve, tételes anyag- és 
pénznaplóban kellett tárgyalni. A következő hónapban ezekkel kapcsolatban várható 
költségek (őrzés, adók, útiköltség, az ellenőrzési biztos napidíja, üzemi és egyéb 
költségek) fedezéséhez szükséges átalányokat kimutatásba foglalva, birtoktestenként 
és költségnemenként részletezve a tárgyhónapot megelőző hónap 5-éig kellett igé
nyelni az erdőigazgatóság útján. Még elképzelni is nehéz, hogyan tudta a kolozsvári 
erdőigazgatóság megszervezni a nála kincstári kezelésben levő 61 zsidó birtok áta
lányigénylésének havonta, határidőre való elkészítését.

Ezzel az igazgatási fejezetrészt is befejeztük. A visszacsatolt országrészeken ki
alakult erdészeti igazgatási szervezet üzemi és igazgatási részlegének működését is -  
a lehetőséghez képest -  megismertük. Az üzemi részleg működésével foglalkozó fe
jezetrészben azt a hatalmas munkát érzékelhettük, amit az ott dolgozó erdészek a ren

70 M O L -K -540-6143/1943. M. kir. Erdőigazgatóság, Kolozsvár.
M O L -K -543-1944-18 203.
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delkezésre álló rövid, 5-6 esztendő alatt az erdőgazdaság minden területén, -  a gon
dok mellett -  különösen az erdei vasútépítés, a szolgálati lakásépítés és az 
emberekről való sokrétű gondoskodás terén elvégeztek, sok megvalósult örömteli 
fejlesztést valósítottak meg, és munkájuk eredményének joggal örülhettek.

Az igazgatási részleg működésével foglalkozó utóbbi fejezetrész pedig -  röviden 
összefoglalva -  azt az elképesztő sok munkát érzékeltette, amit az igazgatási részle
gekben dolgozó erdészeknek egyrészt az utódállamoktól örökölt, rendkívül zilált bir
tokviszonyok rendezése érdekében, másrészt a zsidóerdők átvétele és kezelése terén
-  kényszerítő körülmények és lelkiismereti gondok közepette -  el kellett végezniük. 
Ők azonban munkájuk eredményének nem örülhettek. Számukra feltehetően lelkiis
mereti problémát okozott a zsidóerdőkkel kapcsolatos feladatok elvégzése. A 
zsidóerdők átengedésre kötelezésének és átvételének feltétele azonban a birtoknak a 
községi elöljáróság feladataként előírt bejelentése volt. A községi elöljáróság még 
esetleg elmulaszthatta volna a bejelentést, de annak megtörténte, és a birtok nyilván
tartásba vétele után a folyamat már nem volt megállítható. így e tekintetben az 
elsődleges felelősség a községi elöljáróságé volt, az erdőigazgatóságok igazgatási 
részlegei ezzel kapcsolatban nem marasztalhatok el. Viszont az erdészeti igazgatás 
terén, általában a törvényes rend helyreállítása és megőrzése érdekében végzett na
gyon sokrétű, hatalmas munkáért -  az üzemi részleghez hasonlóan -  ők is feltétlen 
tiszteletet és megbecsülést érdemelnek.
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