
6. A történet utolsó szakasza

Befejezésként, és az egész történet ellentmondásos voltának teljessé tétele érdekében 
is, nézzük a vizsgált időszak utolsó két évének emberi sorsokról szóló történetét.

Az 1942. év közepén, amikor a Délvidékkel együtt mind a négy visszacsatolt or
szágrészen befejeződött az erdészeti igazgatási szervezet kiépítése, már mindenki 
nyugodt munkáséveket remélt. 1942 októberében azonban derült égből villámcsa
pásként hatott a nagybányai erdőigazgatóságnak a földmívelésügyi miniszterhez in
tézett, 1942. október 2-án kelt jelentése, mely szerint: „ Gárdonyi László miniszteri 
tanácsos, az erdőigazgatóság vezetője szeptember 29-én 15 órakor hivatalos tényke
dés közben elhunyt. ”J

59 éves volt. A legjobb egészségnek örvendett. 1941. május 29-ével a miniszter 
még Szatmár és Ugocsa vármegyék román megszállás alól felszabadult területére és 
Szatmárnémeti m. kir. thj. város területére vármegyei vadászati felügyelőnek nevez
te ki. 16 hónappal később pedig már közhírré kellett tennie, hogy „Az elhunyt Gár
donyi Nagy László miniszteri tanácsos, vármegyei vadászati felügyelő helyébe 
Mikola András nagybányai lakost bízta meg ”

Szatmár vármegye főispánjának Gárdonyi Nagy Lászlóra vonatkozó jellemzését 
az előzőkből már ismerjük. Ez alkalomból azonban indokolt azt állománykönyvi 
törzslapjának adatai alapján kiegészítenünk: 1883-ban Rimaszombaton született. 
Gimnáziumi tanulmányainak elvégzése után először a budapesti műegyetemre, majd 
a Selmecbányái bányászati és erdészeti főiskolára iratkozott be és ott 1905-ben zára
dékolt. Két gyermeke volt: Lily 1912-ben, László 1915-ben született. Törzslapja sze
rint szakképzettsége: erdőrendezés, felmérés volt. 1910-ben ennek megfelelően az 
apatini m. kir. erdőhivatalhoz osztották be erdőrendezőnek. 1914-ben pedig a kolozs
vári m. kir. erdőigazgatóság erdőrendezője lett. Itt érte a trianoni összeomlás. Nem 
lépett a román állam szolgálatába, mégis mint mérnök országos hírnévre tett szert, 
így 1928-ban Nagybánya város erdőhivatalának élére választották meg. Ott dolgo
zott a bécsi döntésig, amikor rövidesen azután a nagybányai m. kir. erdőigazgatóság 
főnöki teendőinek ellátásával bízták meg. Hallatlan energiával és odaadással dolgo
zott az erdőigazgatóság eredményes működéséért. Nagytudású, széles látókörű, eu
rópai műveltségű, öt élő nyelvet beszélő, kiváló erdőmérnök volt. Halála nagy 
veszeteségként hatott nemcsak a nagybányai és erdélyi, hanem az egész magyar er
désztársadalomra.

Gárdonyi Nagy László halála a következő évek történéseinek baljós 
előjeleként hatott. Ezért itt most rövid időre meg kell szakítanunk a történet fonalát, 
mert olyan időszakhoz érkeztünk, amikor a bennünket körülvevő világ történéseit 
már nem lehet figyelmen kívül hagyni. Azok ismerete nélkül az események ránk 
nehezedő hatása érthetetlenné válnék.

1939-ben, amikor Lengyelország német megszállására emlékeztünk, az akkori 
események megrendítően hatottak ránk, de az a hatás nem volt tartós, mert a történ-
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tek bennünket közvetlenül nem érintettek. 1941 végén a szovjet támadásnak álcázott 
kassai bombázás, valamint a Szovjetunió elleni, azt követő magyar hadüzenet, és az 
a tény, hogy 1942-ben már a Kárpátok erdélyi szakaszán is nagy erővel folyt az 
erődítési rendszer építése, már mindenkiben aggódást váltott ki. A 2. magyar hadse
regnek 1942 júliusában a voronyezsi fronton történt bevetése, majd szeptember 5-én 
Budapest első bombázása, ezt követően, 1943. január 12-én a 2. magyar hadseregnek 
Voronyezsnél elszenvedett vészterhes veresége, ezzel együtt a hadi helyzet 
fenyegetővé válása, már országszerte súlyos aggodalmat váltott ki.

Ezek után érthető, hogy az események akkortájt nyugtalanságot keltettek az 
idősebb, elsősorban a volt román állami erdőtisztek, erdészeti alkalmazottak, de az 
anyaországbeli idősebb erdőtisztek körében is. Jövendő életük biztonsága érdekében 
egyre többen a román megszállás ideje alatt kényszerből, a hűségeskü megtagadása 
miatti elbocsátásuk következtében szabadpályán töltött idejüknek, és a világháborús 
katonai szolgálat alatti hadiéveiknek a nyugdíjba való beszámítását kérték.

A nagyszámú kérelmezőre való tekintettel a szabadpályán, vagy szolgálaton kí
vül eltöltött idő elismerésének feltételeit és az ezzel kapcsolatos eljárást már 1941- 
ben, az 1200/1941.M.E.sz. rendelettel szabályozták. A rendelet 26.§-a szerint:

-  az olyan alkalmazott részére, aki a román megszállás alatt a magyarság érde
kében kifejtett munkásságával különös elismerésre méltó érdemeket szerzett, 
valamint

-  az olyan volt magyar, illetve volt román közszolgálati alkalmazott részére, akit 
román közszolgálati állásából magyarsága miatt elbocsátottak, és a magyarság 
érdekében különös elismerésre méltó érdemeket szerzett, annak a kinevezését 
megelőzően román megszállás alatt szabadpályán, illetve nem tényleges szol
gálatban töltött ideje az illetékes miniszter, és a miniszterelnök egyetértésével, 
s a pénzügyminiszter hozzájárulásával a nyugdíjba beszámítható,

-  a második bécsi döntést megelőzően nem a keleti és erdélyi országrészen sza
badpályán, vagy szolgálaton kívül töltött idejének a nyugdíjba való beszámí
tása annak is engedélyezhető, akinek a visszacsatolt területről a visszacsatolás 
előtt ki kellett jönnie, mert a magyarság érdekében kifejtett tevékenysége mi
att a román hatóságok ellene büntető ítéletet hoztak, vagy akit büntető eljárás 
megindításának veszélye fenyegetett.

Aki a szabadpályán, vagy szolgálaton kívül töltött idejét, valamint a magyarság 
érdekében kifejtett, elismerésre méltó tevékenységét, vagy fenyegetett helyzetét hi
teles elbocsátó irattal, és -  például -  az „Erdélyi Magyar Párt” igazolásával bizonyí
tani tudta, annak szabadpályán eltöltött éveinek a nyugdíjba való beszámítását 1942- 
ben még minden további nélkül engedélyezték. 1943-ban azonban a hiteles okmá
nyokkal felszerelt kérvényhez még a 900/194l.M.E.sz.rendeletben előírt 34 pontos, 
kitöltött „Személyi lap” beküldését is előírták, annak ellenére, hogy annak bemutatá
sa a kinevezésnek is feltétele volt.

Bíró Endre, volt magyar királyi erdőmémök esetében például, akit a bécsi döntés 
után, 1941 júliusában m. kir. erdőtanácsossá neveztek ki, és erdőigazgatójának a ké
relemhez csatolt kísérő levele szerint „Ha valaki egyáltalán megérdemli, hogy a ro
mán megszállás alatt töltött egész ideje a nyugdíjba beszámítható legyen, azt Bíró
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Endre nagyon megérdemli”, az erdészeti főosztály 1942. december 19-én benyújtott 
kérelmét 1943. március 18-án azzal küldte vissza, hogy „Töltse ki a Személyi lapot 
és az okmányokkal együtt küldje be.”2

Egy másik érdekes történet: Stefány Gyula nyug. m. kir. főerdőtanácsos ugyan
csak szolgálaton kívül töltött idejének a nyugdíjba való beszámítását kérte. Beadvá
nyának sajátos hangvételű szövegét idézzük: „Engem nem az románok bocsátottak el 
állásomból és nem ők helyeztek nyugalomba, hanem magyarságom miatt áthelyez
tek Jassiba a szolgálat érdekében. Magyarságommal azonban nem tudtam össze
egyeztetni, hogy a románoknak teljesítsek szolgálatot, ezért nem mentem el Jassiba, 
hanem én hagytam el őket, mint Szent Pál, és inkább én kértem a nyugdíjazásomat, 
így az én kérelmemre nyugdíjaztak 1937-ben. 1941. június 30-án, Erdély visszacsa
tolása után kineveztek m. kir. erdőtanácsosnak, így szolgálati táblám szerint 1937. 
október 20. és 1941. június 30. között román nyugdíjasnak tűntem. Ezért az Illet- 
ményhivatal kérésemet a nyugdíj megállapításakor nem vette figyelembe. Hosszú 
időbe telt, amíg az „ Erdélyi Magyar Párt” igazolta, hogy magyarságom miatt szen
vedtem kárt. Ezt a hiteles igazolást csak 1944. januárjában tudtam benyújtani.” Ezt 
elfogadták, és végleges nyugdíját szolgálaton kívüli éveinek beszámításával állapí
tották meg.3

Az 1914-1918. évi világháború tűzharcosai érdemeinek elismeréseként az 1942. 
évi XIV. törvénycikk intézményesítette:

- a törvény 37.§-a / l /  bekezdésében a tűzharcos közszolgálati alkalmazottak ré
szére a háborúban teljesített katonai és a tényleges közszolgálati éveiknek a 
nyugddíjba való együttes beszámítását,

- a 37.§ /5/ és 111 bekezdésében pedig a tűzharcos állami közszolgálati alkalma
zottakat is megillető hadipótlékot és annak összegét.

A világháborús tűzharcos éveknek a nyugdíjba való beszámítására vonatkozó, a 
HM igazolásával alátámasztott kérelmeket minden esetben jóváhagyták. Ez ügyben 
azonban furcsa esetek is adódtak:

Szőts Ernő főerdőmérnök például 1943 februárjában a román uralom alatt szabad
pályán eltöltött idejének, valamint világháborús hadiéveinek a nyugdíjba való beszá
mítását kérte. Szabadpályán eltöltött idejének beszámításához szintén a kitöltött 
„Személyi lap” beküldésére kötelezték, világháborús katonai idejének beszámítását 
azonban az igazolt okmányokkal együtt külön folyamodványban kellett kérnie. 1944 
januárjában ismét benyújtott kérvényében világháborús katonai szolgálatát azonban, 
mivel kovásznai illetőségű volt és az ottani erdőfelügyelőségi kirendeltségen teljesí
tett szolgálatot -  a HM igazolása helyett - ,  Kovászna község által kiállított bizonyít
vánnyal és a Magyar Tűzharcos Szövetség „Igazoló jegyzék”-ével akarta igazolni, 
amit természetesen nem fogadtak el. 4

A hadipótlék tekintetében a Károly csapatkereszt, illetve a Tűzkereszt viselésére vo
natkozójogosultságnak a HM által történt igazolása alapján a hivatkozott törvény 37.§-
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ának / l /  bekezdése alapján a máramarosszigeti erdőigazgatóság kerületében szolgála
tot teljesítő vitéz Rihay János erdőmérnök részére 1944 márciusában visszamenőleges 
hatállyal 1943. május 1-jétől havi 20 P, Zimay János főerdőtanácsos részére pedig, 
ugyancsak visszamenőleges hatállyal, 1942. augusztus 1-jétől havi 10 P hadipótlékot 
állapítottak meg.5

Közvetlenül a háborús helyzet alakulásával összefüggő, elsősorban a fiatal 
erdőmérnököket érintő jelenség volt akkoriban a katonai mozgósításra való felkészü
lés, majd a katonai behívások sűrűsödése, amely 1943-ban az erdőigazgatóságok 
működésében már egyre súlyosbodó problémákat okozott.

A mozgósításra való felkészülés jegyében a háború esetén is tovább működő pol
gári szerveknek, üzemeknek, erdőigazgatóságoknak háborús személyi szükségletük 
fedezéséről tervszerűen, előre kellett gondoskodniuk. A Honvédelmi Minisztérium 
évről évre, első alkalommal, az 1942/43. évre vonatkozó, bizalmas rendeletben, 
számszerűen meghatározta a polgári szervek, erdőigazgatóságok „ meghagyási kere
té t” vagyis azt, hogy mozgósítás esetére hány személy „ meghagyását ” igényelhe
tik. A „ meghagyás ” kifejezés a második világháború időszakának volt rövid életű 
nyelvi szüleménye. Tulajdonképpen mozgósítás esetén a katonai szolgálat alóli men
tesítés akkori formáját akarták vele kifejezni.

Az erre vonatkozó HM rendelet szerint minden polgári szervnek, 
erdőigazgatóságnak a háborús polgári beosztásra, vagyis „meghagyásra” vonatkozó
lag személyenként „meghagyási igénylő lapot” és „meghagyási keretigénylést” kel
lett összeállítaniuk, és május hó 20-áig az erdészeti főosztálynak megküldeniük. Az 
erdészeti főosztály az összesített javaslatot nyújtotta be a HM-nek.

A „meghagyási” vagyis a polgári szolgálatban meghagyandó személyekre vonat
kozó javaslatban az erdőigazgatóság alkalmazásában álló, következő személyeket le
hetett név szerint, az alábbi sorrendben figyelembevenni:

-  a katonai szolgálatra történő bevonulásra tekintetbe nem vehető férfiakat,
-  a nőket,
-  a hadkötelesek közül elsősorban a 49-60 év közöttieket, másodsorban a 42-48 

éves, és végső soron a 42 évesnél fiatalabb, 29 évesnél idősebb nem katonavi
selteket,

-  a katonai szolgálat teljesítésére kötelezhető, nem hadköteles nyugdíjasokat,
-  a népmozgalmi nyilvántartók útján név szerint, vagy a hadtestparancsnoksá

gok kiutalása alapján szám- és szakképzettség szerint kijelölt férfiakat,
-  azokat a hadköteles férfiakat, akik harctéri szolgálatuknak már eleget tettek,
-  csak legvégső esetben voltak javasolhatók „meghagyásra” a csak háborús be

osztásnál figyelembejövő azok a katonaviselt férfiak, akik a személyzet belső 
átcsoportosítása útján, vagy a szabad munkapiac teljes kihasználásával sem 
voltak pótolhatók nem hadköteles személyekkel.

A HM a meghagyási javaslatokra vonatkozó válaszát határozatban közölte az 
erdőigazgatóságokkal. Akiket „meghagytak”, azok névre szóló „meghagyási iga
zolványt” kaptak, amely három hónapra mentesítette az illető személyt a katonai
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szolgálat alól. Elutasították viszont azokra vonatkozó meghagyási javaslatot, akik 
nem rendelkeztek az előírt időtartamú harctéri szolgálattal. Egyeseket elutasítot
tak azért is, mert a „meghagyási keret” kimerült, vagy az illető a HM rendelet sze
rint nem volt meghagyásra javaslatba hozható, tehát nem felelt meg a HM rende
letben e tekintetben előírt feltételeknek. Az utóbbi alapon elutasítottak helyett pót
javaslatban, vagy „Felülvizsgálati lapon” kérni lehetett más nélkülözhetetlenek 
meghagyását.

Az alkalmazottakra vonatkozó meghagyási javaslaton kívül felmentési, illetve 
mentesítési kérelmet kellett a HM-hez benyújtani a szolgálat érdekében 
nélkülözhetelen gépjárművekre (személygépkocsikra és tehergépkocsikra) is. Az ez
zel kapcsolatos feltételeket és eljárási szabályokat a honvédelmi miniszter 
63.000/eln.l.omo. 1942.számú rendelete szabályozta:

-  Felmentést csak olyan gépjárművekre adtak, melyekre az országmozgósítás 
szempontjából fontosnak ítélt tevékenység ellátásához az üzemeltetőnek fel
tétlenül szüksége volt. A felmentés hatálya minden esetben egy évre szólt, 
minden év március 1-jétől a következő év február utolsó napjáig.

-  Olyan esetben azonban, amikor a HM megítélése szempontjából a gépjármű
re az üzemeltetőnek szüksége volt ugyan, de az a honvédség további szükség
letének kielégítése szempontjából nem volt nélkülözhető, akkor a felmentést 
fenntartással engedélyezték, vagyis ha a honvédségnek arra szüksége volt, azt 
bármikor igénybe vehették.

-  Mentesítést csak olyan gépjárműre adtak, amelynél a felmentésre vonatkozó 
feltételek csak korlátozott ideig érvényesültek, vagyis ha a gépkocsira az 
üzemeltetőnek nem az egész év folyamán, hanem csak időszakosan volt szük
sége. A mentesítés hatálya nem egy évre, hanem a honvédség mindenkori ér
dekeinek megfelelően rövidebb, de legalább 3 hónapra szólt.

Az erdészeti főosztálynak a gépjárművekre vonatkozó összesített előterjesztése 
alapján a HM határozatban közölte, mely rendszámú gépkocsikat menti fel, vagy 
mentesíti a honvédségi igénybevétel alól. A felmentett vagy mentesített személygép
kocsikat csak szigorúan szolgálati útra volt szabad igénybe venni, mert nem szolgá
lati útra történő igénybevétel esetén az engedélyt visszavonták.

1944 márciusában a besztercei erdőigazgatóságnak már a lovakra és a fogatokra 
is mentesítést kellett kérnie közvetlenül a kolozsvári hadtestparancsnokságtól, ne
hogy a katonaság azokat is igénybe vegye.

1943 közepén a HM a súlyosbodó hadihelyzet miatt már oly mértékben csökken
tette a meghagyási kereteket, és növelte a katonai behívásokat, hogy az 
erdőigazgatóságoknál üzemviteli problémák jelentkeztek. A bustyaházai 
erdőigazgatóságnál például már előzetesen behívott két másik erdőhivatalvezető 
után Riedl Gyula erdőmérnököt is behívták katonai szolgálatra. Riedl Gyula akkor 
a 18 000 kat.hold kiterjedésű Királymező felsői erdőhivatal vezetőjeként nagy men
nyiségű tűzifa- és szerfa-kitermelésnek volt felelős vezetője. Ekkor az FM az 
erdőigazgatóság jelentése alapján -  arra hivatkozva, hogy egyidejűleg három 
erdőhivatal vezetőjének behívása a fatermelés és faellátás terén súlyos zavarokat 
fog előidézni -  a HM-től Riedl Gyulának nem tényleges állományba helyezését kér
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te. Ennek alapján Riedl Gyulát -  az illetékes katonai parancsnokságon való jelent
kezése után -  a katonai szolgálat alól akkor még felmentették.6

Egy másik, ugyancsak 1943 közepén történt esetben a máramarosszigeti (rahói) 
erdőigazgatóság kerületéből már korábban behívott két vezető állású erdőmérnök 
után harmadiknak Kassai Jenő segéderdőmérnököt, a havasmezői fűrészüzem 
vezetőjét is behívták katonai szolgálatra. Ekkor az erdőigazgatóság Kassai Jenő pót
lása érdekében kénytelen volt Lipták Géza segéderdőmérnököt a máramarosszigeti 
fűrészüzemhez való áthelyezésére vonatkozó F.M rendelkezést figyelmen kívül 
hagyva, őt soron kívül Kassai helyébe a havasmezői fűrészüzembe rendelni, és az 
FM-től intézkedésének utólagos jóváhagyását kérni.7

1943 végén még súlyosabbá vált a helyzet. Batta Bertalan erdőmérnök 1943. áp
rilis végén szerelt le a katonaságtól. Amikor április 30-án Rahón, 
erdőigazgatóságánál szolgálattételre jelentkezett, a gyertyánligeti erdei vasút 
üzemvezetői teendőinek ellátásával és az ottani erdőhivataltól független vasúti 
üzemvezetőség megszervezésével bízták meg azzal, hogy majd a gyertyánligeti vas
út továbbépítési munkáit is neki kell vezetnie. Fél évvel később, 1943 végén azon
ban a Honvéd Térképészeti Intézet parancsnoksága őt ismét behívta rendkívüli fegy
vergyakorlatra. Ő akkor a máramarosszigeti (rahói) erdőigazgatóság kerületében már 
a negyedik behívott üzemvezető volt. Bobok György a tiszaközi fűrészüzem, Kassai 
Jenő a havasmezői fűrészüzem vezetője, és a havasmezői (leordinai) vasútüzem 
vezetője is katona volt. A havasmezői és a vasérvölgyi vasútüzemet egyedül vitéz 
Rihay János erdőmérnök vezette, holott ezek mindegyike külön-külön is embert pró
báló feladat volt.

Ekkor az erdőigazgatóság bejelentette, hogy a behívott négy erdőmérnök hiánya 
már áthidalhatatlan problémát okoz az erdőigazgatóság működésében. Erre az FM 
erdészeti főosztálya -  arra hivatkozva, hogy a gyertyánligeti vasútüzem, amelynek 
Batta Bertalan az üzemvezetője, fontos szerepet játszik a honvédség faellátása terén 
is, ezért ő nélkülözhetetlen -  a HM-től Batta Bertalannak nem tényleges állományba 
helyezését kérte. A HM a kérést -  a Térképészeti Intézetre háruló nagy fontosságú, 
országos jelentőségű, határidős munkákra hivatkozva -  elutasította. Az elutasítás ki
egészítéseként közölték, hogy Lipták Géza karpaszományos őrmestert -  ismerve a 
vele kapcsolatban Kassai Jenő behívásával előidézett problémát -  már méltányossá
gi okból nem hívták be a rahói erdőigazgatóságtól.8

A katonai behívásokkal kapcsolatban ennek az időszaknak még egy 
különlegességéről is érdemes megemlékezni. A behívás és a katonai szolgálat az 
erdőigazgatóságoknál jelentkező üzemviteli gondok mellett a behívott erdőtisztek 
számára anyagiakban is súlyos problémát okozott, mert a behívottak a katonai szol
gálat alatt polgári illetményben nem részesülhettek.

Zseltvay Aladár erdőmérnök például attól kezdve, hogy 1942. november 5-én a 
feketetiszai erdőhivataltól behívták katonának, és Kolozsvárott kellett katonai szol
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gálatot teljesítenie, az erdőigazgatóságtól fizetést nem kapott. Szolgálati lakást szá
mára a honvédség nem biztosított, ezért a lakás rendkívül magas bérleti díját és an
nak fűtését is neki kellett fizetnie. így csekély zászlósi fizetéséből nagyon nehezen 
tudott megélni. Ezért az FM erdészeti főosztályát kérte, hogy a törvényesen neki já 
ró 40 űm3 I. osztályú bükk tűzifajárandósága terhére 28 űm3-t a kolozsvári 
erdőkincstári faraktárnál utaljanak ki részére, hogy ezzel anyagi gondjait meg tudja 
oldani. Az erdészeti főosztály e beadvány alapján adta ki 100.309/1942.1/A sz. rende
letét, amely szerint a rendkívüli katonai szolgálatra bevonult erdőtisztek számára ter
mészetbeni járandóságukat ki kell adni, mivel az nem minősül illetménynek.í}

Egy másik, már 1944 januárjában előfordult esetben a katonai szolgálat ideje alatt 
a polgári illetmények kifizetésére vonatkozó tilalomra hivatkozva a Központi Illet- 
ményhivatal a Csíkszeredái erdőigazgatóságtól katonai szolgálatra bevonult Pechtol 
István és Festő Szabó László segéderdőmérnököknek még az 1943. évi karácsonyi 
segélyét is visszafizettette.10

Bizonyára sok hasonló esetről lehetne még beszámolni, de talán e néhány történet 
is jól érzékelteti az 1943 végére Kárpátalján, a többi visszacsatolt területen és orszá
gosan is kialakult helyzetet.

A katonai behívásokkal kapcsolatos téma lezárásaként érdemes felidézni ez ügyben 
az FM és a HM között lefolyt utolsó vitát, az ennek kapcsán felmerült adatok 
megőrzése érdekében is: Az erdészeti főosztály a már rendkívül súlyossá vált helyzet
re való tekintettel 1944 közepén teljes körű, minden erdőigazgatóságra kiterjedő felmé
rést végzett az erdészeti alkalmazottak katonai igénybevételére vonatkozóan.11 Ennek 
eredményeként megállapították, hogy 1944 közepén -  a HM alá rendelt munkaszolgá
latos törzseknél munkavezetőként dolgozó erdőmérnököket figyelmen kívül hagyva -  
országosan 78, a leginkább igénybevett kárpátaljai és erdélyi erdőigazgatóságoknál ös
szesen 40 erdőmémök, ez utóbbiak 273 (Kárpátalján 145, Erdélyben 128) főnyi összes 
erdőtiszti létszámának 14,7 %-a teljesített tényleges katonai szolgálatot. Emiatt egy 
erdőmémökre sok helyen két funkciót kellett bízni, erdőhivatal-vezetőnek egyúttal 
vasút-üzemvezetői feladatot is el kellett látnia. A szakemberek ezt a megterhelést nem 
bírják. Ezért az erdészeti főosztály -  a fatermelést és a faellátást veszélyeztető 
erdőmémökhiányra hivatkozva -  a miniszter útján 1944. május 25-én kelt levélben kér
te a HM-től, hogy a jövőben mellőzzék erdőmérnökök behívását, a nélkülözhetetlen 
erdőmérnököket pedig helyezzék nem tényleges állományba. (Sajnos a miniszteri át
iratban a kárpátaljai és erdélyi arányra nem hivatkoztak.)

A HM válaszában közölte, hogy a honvédség összesen 87 erdőmérnököt vesz 
igénybe, ebből azonban 33 fő a munkaszolgálatos törzseknél a fatermelést és faellá
tást szolgálja, így csupán 54 főt vesznek igénybe kizárólag katonai célokra. A Mér
nöki Kamara nyilvántartása szerint az országban összesen 808 erdőmérnök van, en
nélfogva a honvédség katonai célra az összes létszámnak csak 6,7 %-át veszi igény
be. Mivel egyetlen foglalkozási ág sincs, amely katonai szolgálatra ily csekély mér-
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tékben lenne igénybe véve, a behívott erdőmérnökök igénybevételétől nem tudnak 
eltekinteni.12

Ez a válasz csak október 8-án érkezett. így ezt csak „Irattárba” lehetett helyezni. 
Tehát ezt a szakaszt lezárva áttérhetünk e fejezet záró időszakának, az 1944. év tör
ténetének tárgyalására.

Kárpátalján az 1944. év az ungvári erdőigazgatóságnál igazgatóváltással 
kezdődött. Radó Gábor miniszteri tanácsos, erdőigazgató, aki 1941. április 16-án 
vette át Maróthy Emiltől az erdőigazgatóság vezetését, 1943. december 23-án, 56 
éves korában, saját kérésére, nyugdíjba ment. Majdnem három évig állt az 
erdőigazgatóság élén. Kiváló vezető volt. Sokat tett az erdőigazgatóság fejlesztésé
ért. O volt az egyetlen a három kárpátaljai erdőigazgató közül, aki -  erdőtiszti és 
erdőőri lakások, erdőhivatali épületek építésével -  meg tudta oldani a csehszlovák 
időkből örökölt, túlságosan nagy erdőgondnokságok kettéosztását és szakszemélyze
tének feltöltését. Utódjának rendezett állapotban adta át az erdőigazgatóságot 1944. 
január 1-jén. Emlékének tartozunk azzal, hogy élettörténetét, szakmai pályafutását 
röviden áttekintjük.

Radó Gábor 1887-ben Militicsen, Bács-Bodrog megyében született. Erdőmérnöki 
tanulmányait Selmecbányán végezte, oklevelét 1912-ben szerezte meg. 1912-től 
1914-ig a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál mint erdőmérnökjelölt teljesített szolgála
tot. A világháborúban 1914. augusztus 1-jétől 1918. november 16-ig, 5 hadiéven át 
teljesített katonai szolgálatot. Ezért Károly csapatkereszttel tüntették ki. 1920-ban 
már m. kir. erdőmérnökként a diósgyőri erdőgazdasághoz került, és 1928-ban a 
diósgyőri m. kir. erdőhivatal vezetésével bízták meg. 1932-ben a debreceni 
erdőfelügyelőség vezetőjévé, 1939-ben a debreceni erdőigazgatóság főnökévé ne
vezték ki. Innen került 1941-ben az ungvári erdőigazgatóság élére, főerdőtanácsosi 
minőségben.13

Rendkívül művelt, több nyelvet beszélő, kiváló szakember volt. 1943 májusában 
a Nemzetközi Erdészeti Központ Fafelhasználási Bizottságának Strezában tartott 
ülésén ő képviselte Magyarországot. Erről az ülésről részletes jelentésben számolt 
be. Többek között felhívta a figyelmet a darmstadti műszaki főiskola cellulózvegyé
szeti tanárának kutatási eredményére, mely szerint a nyárfák fája cellulózipari szem
pontból a lucfenyőével teljesen egyenértékű. Ennek alapján rámutatott a nyárfának a 
magyar erdőgazdaság, és főleg a magyar Alföld mező- és erdőgazdasága, de a nem
zetgazdaság szempontjából is nagy jelentőségére és jövőjére. Sajnos a későbbi erdé
szeti krónikák nem emlékeztek meg róla. Ezért nem tudjuk, mikor halt meg és hol 
van eltemetve, pedig megérdemelné, hogy emlékét a szakma ébren tartsa.14

Utóda Rochlitz Béla főerdőtanácsos lett. Ő 1889. szeptember 5-én 
Fenyvesvölgyön, Ung megyében született. Erdőmérnöki tanulmányait Selmecbá
nyán végezte, s oklevelét 1914 novemberében szerezte meg. 1912 decemberétől a 
bustyaházai m. kir. erdőhivatalnál mint díjtalan erdőmérnök-gyakornok, majd 1918
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júliusától segéderdőmérnökként a besztercebányai m. kir. erdőigazgatóságnál teljesí
tett szolgálatot. A csehszlovák megszállás után az állami szolgálatból elbocsátották. 
Ekkor a ghimesi (Nyitra vm.) gróf Festetich hitbizományi uradalom szolgálatába állt, 
és ott több mint 10 éven át dolgozott. A csehszlovák hatóságok állandó zaklatása mi
att 1933-ban kénytelen volt az anyaországba költözni, és itt a Festetich hercegi hitbi- 
zomány keszthelyi erdőgazdaságának vezetését vette át. Ebből a szolgálatából 1943. 
április 1-jével saját kérelmére felmentették, és hercegi uradalmi erdőtanácsosként 
nyugdíjazták. 1943. június 30-án m. kir. főerdőtanácsossá nevezték ki, és egyidejű
leg az ungvári erdőigazgatósághoz osztották be szolgálattételre. 1944. január 1-jén 
vette át az érdőigazgatóság főnöki tisztét Radó Gábortól. 15

Az ungvári igazgatócserét követő hónapokban a helyzet vészjóslóan tovább 
romlott. 1944. március 19-én a németek megszállták hazánkat. Leválttatták a szabadu
lás útját kereső Kállay-kormányt, és az őket kiszolgáló Sztójai Dömét, volt németor
szági magyar követet, neveztették ki miniszterelnöknek. Ezt követően országszerte, de 
különösen a visszacsatolt országrészeken nagymértékben nőtt a katonai behívások szá
ma. Áprilisban a máramarosszigeti erdőigazgatságnak már 11 erdőmémöke teljesített 
katonai szolgálatot, az előzőkben említetteken kívül már Palotay István főerdőmérnök 
erdőrendező, Reisz Ferenc és Bubb Gyula erdőhivatal-vezető erdőmémökök és Dobó 
Jenő gyertyánligeti vasútüzem-vezető erdőmérnök is katona volt.16

A helyzet ijesztő romlását legjobban az erdészeti főosztály két, Valamennyi 
erdőigazgatóságnak kiadott rendelete jelzi: Április 17-én körrendeletben utasították 
az erdőigazgatóságokat, hogy a helybeli közigazgatási hatóságokkal együttműködve 
esetleges kibombázásuk esetére legsürgősebben biztosítsanak az igazgatóság, az 
erdőfelügyelőségek és erdőhivatalok számára szükségelhelyezési lehetőséget. A júni
us 13-án, HM rendelet alapján kiadott körrendeletben pedig az erdőigazgatóságokat 
már fedett árokrendszerű óvóhelyek előkészítésére utasították.17

Ilyen körülmények között, 1944. június végén a második igazgatócserére is sor 
került, Marosvásárhelyen. Az erdélyi igazgatási szervezetben elsőként kinevezett 
erdőigazgatót, Kovács Jenő főerdőtanácsost Szy Dénes, kaposvári erdőigazgató pót
lásaként áthelyezték Kaposvárra, mert Szy Dénesre az erdészeti főosztályon volt 
szükség. Kovács Jenő utódjául vitéz Borsay Ferenc erdőtanácsost Budapestről, az er
dészeti főosztályról helyezték át Marosvásárhelyre erdőigazgatónak.

Borsay Ferenc 1898-ban a Pozsony megyei Nagyborsán született. Erdőmémöki 
oklevelét 1923-ban Sopronban szerezte meg. (Eredeti neve Zvácsek Ferenc volt, 
valószínűleg az 1930-as években magyarosított.) Pályafutását napidíjas 
erdőmérnökként a gödöllői és a miskolci erdőigazgatóságnál kezdte. 1929-ben a 
parasznyai, 1937-ben a szentléleki, majd 1938-ban a visegrádi erdőhivatal vezetésé
vel bízták. 1941-ben már erdőtanácsosi rangban az FM erdészeti főosztályára helyez
ték át, onnan került 1944 júniusában Marosvásárhelyre erdőigazgatónak. Az 
erdőigazgatóság kiürítése után a Faforgalmi Központba, majd 1947-ben a
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MÁLLERD-hoz, s onnan az Országos Erdészeti Főigazgatósághoz került. Mi már a 
főigazgatóság erdőgazdasági főosztályán találkoztunk vele. Azt hiszem, senki nem 
tudta róla, hogy Marosvásárhelyen erdőigazgató volt, de mindenki tisztelte és szeret
te. Nagyszerű erdőművelő volt. Az 1950-es években döntő szerepe volt a csemeteter
melés fejlesztésében. Emellett nagy vadász volt. Híresek voltak a minden tavasszal 
megrendezett szalonkázásai Visegrád környékén, leggyakrabban a Lepence-patak 
völgyében és Pilisszentkeresztnél.

Meglepő módon, a helyzet folyamatos romlása ellenére az 1942. év végén ok
levelet szerzett fiatal erdőmérnökök közül 1943 második felében 7, az 1943. év vé
gén és 1944 elején oklevelet szerzettek közül pedig 1944 közepéig további 21 újdon
sült fiatal segéderdőmérnök jelentkezett szolgálattételre a legveszélyeztetettebb kár
pátaljai és erdélyi erdőigazgatóságoknál.

Ezek mi voltunk. Fiatalok és derűsek. Hallottuk ugyan a híreket, de azokat va
lahogy nem vettük komolyan. Ránk nézve azokat nem tartottuk veszélyesnek. 
Örültünk, hogy mehetünk Kárpátaljára, vagy Erdélybe, és ott, a hegyek között, 
gyönyörű fenyvesekben, bükkösökben dolgozhatunk. A nyomasztó helyzet és az 
általános rossz hangulat ellenére még az utolsó hónapokban is reménységgel te
li tenniakarással a végeken akartuk kezdeni életpályánkat. Jelentkeztünk szolgá
lattételre, és tettük a dolgunkat, amit ránk bíztak. A sok, katonai szolgálatra be
hívott idősebb, tapasztalt erdőmérnököt pótolni nem tudtuk, de a hiányt mégis 
enyhítettük.

Augusztus végén -  ismét Kárpátalján -  a harmadik igazgatóváltás is bekövetke
zett. Partos Gyula főerdőtanácsost, a bustyaházai erdőigazgatóság főnökét áthelyez
ték Budapestre, a Faforgalmi Központba. Utóda Sallak János főerdőtanácsos lett, 
akit 1941. november 20-án Szatmárnémetiből, ahol az erdőfelügyelőség vezetője 
volt, helyeztek át Bustyaházára.

Partos Gyula bácsiról szintén meg kell emlékeznünk, mert jól ismertük, és róla a 
mai erdésznemzedék is tudja, hogy ő nagy eleink egyike volt. 1889-ben Jerszegen, 
Temes vármegyében született. Középiskoláit már Nagykőrösön fejezte be. 1907-ben 
iratkozott be a Selmecbányái akadémia erdőmérnöki fakultására. Oklevelét a 
zsarnócai m. kir. erdőhivatalnál erdőrendezési gyakorlati idejének letöltése után, 
1911-ben szerezte meg. 1913-ban Nagybocskóra került, ott a faraktárt vezette. 1915- 
ben havasmezői erdőgondnok, 1920-ban a tiszabogdányi erdőhivatal vezetője, 1921- 
ben terebesfejérpataki erdőgondnok, 1924 és 1926 között kőrösmezői székhellyel 
felügyeleti tiszt, 1926-ban a Taracvölgyi Erdei Vasút üzemvezetője lett. 1934-ben az 
erdőigazgatóság központjába helyezték építésvezetőnek. Kárpátalja felszabadulása 
után m. kir. erdőtanácsossá nevezték ki, majd Blickhardt József Budapestre történt 
áthelyezése után a bustyaházai erdőigazgatóság vezetője lett. Működése alatt az 
erdőigazgatóság kerületében sok fejlesztés valósult meg: erdészházak, erdőtiszti la
kóépületek, utak, erdei vasutak épültek. Sajnos a csehektől örökölt bruszturai, 
szinevéri és a dolha-ravaszmezői nagy erdőgondnokságok kettéosztását nem sikerült 
megoldania. 1944-ben a Faforgalmi Központba, 1945 nyarán a pécsi 
erdőigazgatósághoz helyezték, 1948-ban a MÁLLERD központjába került, majd 
1953-ban az Erdészeti Tudományos Intézet osztályvezetője, 1957-től kezdve az inté
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zet igazgatója lett, s onnan ment 1959-ben nyugdíjba. Széleskörű irodalmi tevékeny
séget folytatott. Termékeny, eredményes munkásélete volt. 83 éves korában, 1972 
decemberében halt meg. Béke legyen vele!18

E három igazgatócsere valóságos indokát -  a marosvásárhelyi eset kivételével -  
sajnos teljes homály fedi. Ezekkel kapcsolatban sokféle gondolat merül fel az ember 
fejében. Esszém, elfogadható magyarázatot azonban nem lehet találni. Az esetleges 
indokok boncolgatása helyett célszerűbb folytatnunk az 1944. év történetét.

Augusztus második felében a helyzet már kezdett fenyegetővé válni. Kár
pátalján megkezdődtek, majd szeptembertől kezdve egyre gyakoribbá váltak a 
partizántámadások. Sok helyre betörtek, mindent kiraboltak. A turjapolenai 
erdőhivatal vezetőjét, Fürst Elemér erdőmérnököt halálosan megfenyegették, 
ezért kénytelen volt Perecsenybe leköltözni. A turjavölgyi erdei vasútüzem moz
donyát Turjapolenán felrobbantották, emiatt onnan a faanyagszállítás leállt. A 
szeptember folyamán végrehajtott szovjet légitámadás az Ungvár-Uzsok-i vasút
vonalat tönkrebombázta úgy, hogy az Ung völgyében a vasúti közlekedés leállt. 
Malomrét, Fenyvesvölgy, Nagyberezna, Perecseny nap mint nap bombatámadást 
kapott. Az oroszok a Dukla-i és az Uzsok-i hágót erősen támadták. Az ungvári 
erdőigazgatóság ekkor már kénytelen volt a felső részeken lakó erdészcsaládokat 
tehergépkocsijaival az anyaországba költöztetni.19 Kolozsvár már június közepén 
szőnyegbombázást kapott. Augusztus 27-én Ungvári is bombatámadás érte, és két 
erdőtiszti lakóház is megsérült.20

Szeptember 8-án pedig -  a következő, idecsatolt irat szerint -  a honvédelmi mi
niszter -  a hadihelyzet alakulása és a honvédség nagyobb arányú mozgósítása követ
keztében -  a jóváhagyott „meghagyásokat” hatálytalanította, és bejelentette, hogy a 
meghagyásukban hatálytalanított személyek bármikor behívhatok. Ezek az esemé
nyek már-már a történet befejezését jelezték.21

Ennek előjeleként a máramarosszigeti erdőigazgatóság augusztus 2-án jelentette 
a minisztériumnak, hogy az Északkeleti Hadműveleti Terület Kormánybiztosának 
közlése szerint a Honvéd Vezérkar Főnöke július 28-án kelt rendeletével Kárpátalja 
határszéli területeinek kiürítését (elnéptelenítését) rendelte el. A rendelet szerint a ki
ürítés a határ és a Csontos, Lyuta, Alsókalocsa, Királymező, Kőrösmező, 
Tiszabogdány és Havasköz vonal között fekvő területen, később kiadandó intézkedés 
alapján történik.22

Szeptember 27-én aztán a Vörös Hadsereg elérte a Tatár-hágót, és belépett Kár
pátalja területére. Ezt követően Katapán Ottó, máramarosszigeti erdőigazgató, ok
tóber 3-án jelentette a minisztériumnak, hogy az illetékes katonai hatóságok 
Kőrösmező egész határának, s emiatt a feketetiszai és a kevelei erdőhivatalok, to
vábbá a havasmezői és a vaséri erdőhivatalok teljes elnéptelenítéssel járó kiüríté
sét rendelték el.

18 Erdészettröténeti közlem ények XVII. száma, 131-136. oldal.
K ollwentz Ödön (akkor perecsenyi vasút-üzem vezető) visszaem lékezése. Kézirat a szerző birtokában.
MÓL K -184-1944-A /4-240 010. és MÓL K -184-1944-A /4-242 151.
MÓL K - l8 4 -1944-A /1-242 474.
MÓL K - l8 4 -1944-A /1-241 542.
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Tárgy- Meghagyások ri.32Í60»6 aagszüö 
:xr. földiáivá lésügyi M in iszter. tatása'.

242,474/1944.
--------- -—-----------szám.

I /A -l. Szigorúan bizalmas !
E lő a d ó-sloadónak !

A m.kir.honvédelmi m in iszter ur folyó évi szeptember 
hó 8 . -án k a it 1 .818/0m.biz.l.omo-1944.szánni átiratában közölte,hogy 

a honvédség nagyobb arányú mozgóéitása és a haidhalyzet alakulása 

következtében & polgári foglalkozásban meghagyott szamólysk agy ré

szét a honvédség részéra igénybe rasz í.

Jnnekfolytári .azonnali h a t á l l y a l  m e g s z ü n t e t i ,  a 42 évse 

/19o2.évben s z ü le t e t t /  és ennél fia ta lab b  II.értékű  munkahelyan 

meghagyott t isz tá k  és t i s z t i  v izsgát t e t t  k a r p a s z o m á n y o s o k  p o l g á r i  

foglalkozásában maghagyását.

K ivétel kópaznak azok a meghagyott személyek, akik harc 

té r i  sz o lg á la ti lappal rendelkeznek.

Az alőbbiak szer in t a meghagyásukat h a tá ly ta la n íto tt  

egyének az állománytestparancsnokság részéről azonnal bahivhatók, 
annekfolytán a m agjalölt személyek meghagyási igazolványai a polgári 
szerv vezetője részéről.azonnal bevonandók Az a csoportba tartozó 

személyek tehát bahivásuk asetén munkahelyükön v issza  nem tarthatók 
és visszatartásuk iránt e lő te r je sz té s  sem a m.kir honvédelmi minisz

ter ur’noz, sem pedig hozzám nem tehető.

jjzzal kapcsolatban elrendelem, hogy a továbbra is  mag

hagyott agyénak maghagyási igazolványai az érdekelteknek haladékta

lanul kózba3ittassenak k i,  azzal a fa lh iv á sa a l, hogy azt -  az asat- 

legas ellen őrzés végett -  állandóan tartsák maguknál.
ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

V a l a m e n n y i

.r.ardőigazgatóság,valam int a göd öllő i m .kir,állam i és koronauradalmi ardő- 
igatóaág; főnökének, a m .kir.alerdész-ezakiskolák  igazgatóinak és a soproni 

a .k ir .e r d é sz e ti kutató in téze t vezetőjének.
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&m iú r .honvédelme m iniszter v.r f  elkérése alapján egy-
- 1 ; közlöm Óimmal, hogy a polgári ezsrtak  vezetői -részéről a 

-i «í ■' "oglalkozásban meghagyott agyének namtónyleg es  állományba he- 
• y-Víj-irsa .iránt, a hadműveleti. terü leten  tartózkodó katonai állomány- 

:í;u-,í,parancsnokságok samni körülmény-ík kösö tt sem kereshetők meg. F el- 

i-év,lesül indokolt k iv é te le s  esatbsá az ily en  irányú kérelmek tárcámon 

karesztü l terjeszth etők  csak elő

Felhívom Címeit, hogy Í'öntlísk jgyében -  a magánardőgazda- 
ság.'i. vonalon i s  -  megfelelően intézkedjék s a rsnda.letamben fo g la l
takról az a lárendelt h ivatalokat és üzemeket haladéktalanul érvsoit a 

A tárcám fő fe lü g y e le te  a lá  tartozó hadi- és e lők észü let
re k ö te lezett üzemeket /v á lla la to k a t /  egyid ejű leg  ér tesíte ttem .

Budapest,1944.évi szeptember hó 13 .-án .

A m in iszter rendeletéből:

, 'f ú ^ r f h
MRSiJkWJS LÍVELTAF) • V  " "  '

Htmin*
m in iszter i osztályfőnök.

Egy héttel később pedig már a történet befejező fázisaként az egész 
erdőigazgatóság kiürítése is bekövetkezett.23 Ennek, vagyis 1944 októbere utolsó, 
nagyon nehéz napjainak leírását adja Katapán Ottónak 1944. október 15-én kelt, 
ugyancsak a minisztériumnak írt, következő beszámolója:

„A keleti hadműveleti terület kormánybiztosa október 1-én Máramaros vármegye 
főispánja útján Máramarossziget megyei város, valamint a vármegye teljes kiürítését 
rendelte el azzal, hogy’ a hatóságoknak, s a lakosságnak legkésőbb október 12-én 
reggel a várost el kell hagynia. Ezt a rendelkezést a kormánybiztos a Debrecen kör
nyéki hadi sikerek nyomán október 13-án oda módosította, hogy a kiürítést 15-éig 
kell lebonyolítani úgy, hogy> akkorra már csak azok a hivatalvezetők maradhatnak 
vissza, akikre a különféle hivatalos intézkedések során még szükség lesz.

A máramarosszigeti erdőigazgatóság személyi kiürítése, nők és gyermekek foko
zatos elszállításával már folyamatban volt és a 13-án vett rendelet nyomán az 
erdőigazgató megszervezte az egész vármegyére, valamint a máramarosszigeti köz- 
igazgatási kirendeltség területére is kiterjedő egyes szemeinek október 15-éig való 
kiürítését azzal, hogy a kincstári személygépkocsik visszatartásával ő, négy közpon
ti tisztviselő, a házipénztáros és a mellérendelt számvevőség egy tagja maradnak 
utolsóknak, és a főispán úrral együtt 15-én délelőtt hagyják el a várost. Erre azért 
volt szükség, hogy valamennyi külső hivatal és üzem a kiürítés során

23 MÓL K-184-1944-A/1-243 315.
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Máramarosszigetre érkezve az utolsó munkákról is összeállítható bérjegyzékeket le
adhassák és a béreket a munkásoknak még kifizethessék.

Minden rendben megtörtént, azonban amikor fent nevezettek október 15-én a 
délelőtti órákban elindultak, a honvédségi szervek a személygépkocsikat még a város 
határán belül igénybe vették, annak dacára, hogy az erdőigazgató kifejezetten han
goztatta, hogy azokon a ládákba csomagolt könyveknek, iratoknak a visszahagyása 
a kincstárnak igen tetemes kárt fog  okozni. Az eljáró honvédségi közeg kijelentette, 
hogy mindez nem rá tartozik, polgári szervek kiürítésének megszervezése a polgári 
hatóságok feladata, a kocsikra neki szüksége van. ”24

A történet szerint Katapán Ottó, miután munkatársairól, azok családjáról, minden 
rábízottról gondoskodott, a nehéz helyzetben saját biztonságát is veszélyeztetve, nem 
hagyta el állomáshelyét, hanem utolsónak maradt, s ezzel példát mutatott. Illendő, 
hogy -  mielőtt a történetet folytatnánk -  Blickhardt Józsefhez, Radó Gáborhoz és 
Partos Gyulához hasonlóan -  róla is tisztességgel megemlékezzünk.

Katapán Ottó 1892. február 23-án Jolsván, Gömör megyében született. 
Erdőmémöki tanulmányait a világháború kitörése előtt befejezte, és 1914. július 28- 
án bevonult katonának. A háborút 1918. július 18-áig hősiesen végigharcolta. Vasko- 
ronarenddel, katonai érdemkereszttel, katonai érdeméremmel és Károly csapatke
reszttel tüntették ki. Erdőmérnöki oklevelét 1918. július 31-én kapta meg. Polgári 
szolgálatát a miskolci m. kir. erdőigazgatóságnál 1918. október 28-án kezdte, s ott 
dolgozott mint m. kir. erdőmérnök 1923. április 24-ig. Akkor a lillafüredi 
erdőgondnokság vezetője lett. Onnan 1928-ban Isaszegre helyezték át, és m. kir. 
főerdőmérnökké nevezték ki. 1932-ben a gödöllői erdőigazgatósághoz került. 1937- 
ben erdőtanácsossá nevezték ki, és áthelyezték a miskolci erdőigazgatósághoz 
erdőgazdasági felügyeleti tisztnek. Ebből a beosztásából került 1940. október 21-én 
Rahóra, ahol az erdőigazgatóság főnöki teendőinek ellátásával bízták meg. 1942. jú
lius 1-jén főerdőtanácsossá, 1944. július 7-én miniszteri tanácsossá nevezték ki.25

Nagytudású, kitűnő szervező készségű, nagyszerű igazgató volt. Öt évi működé
se alatt az erdőigazgatóság kerületében sokirányú, sokrétű fejlesztést kezdeménye
zett és valósított meg. Többek között az ő érdeme és szervezőkészségének eredmé
nye, hogy az erdőigazgatóság székhelyének és személyzetének Rahóról 
Máramarosszigetre való áthelyezését meg tudták oldani. Ezenkívül az ő irányításával 
nagy mértékű fejlesztés valósult meg az erdőigazgatóság feltáróhálózatában, az 
erdőhivatalok telefonhálózattal való összekötésében. Az ő erőskezű, tudatos vezeté
sének volt köszönhető a rahói alerdész szakiskola felépítése, és sok egyéb fejlesztés 
is. Egyedül a csehektől örökölt gyertyánligeti, tiszabogdányi és fehértiszai túl nagy 
erdőgondnokságok kettéosztását nem tudta, vagy talán nem is akarta megoldani, 
mert annak nem tulajdonított különös jelentőséget. Sajnos erdészeti krónikáink -  
Radó Gáborhoz hasonlóan -  róla sem emlékeznek meg. Ezért nem tudjuk, meddig 
élt, mikor halt meg, és hol van eltemetve. Pedig ő igazán megérdemelné, hogy a ma
gyar erdésztársadalom ne feledkezzék meg róla.

24 MÓL K -184-1944-B /1-243 982.
A llom ánykönyvi törzslapjának adatai. Állam i Erdészeti Szolgálat archív irattárában.
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Történetünkre visszatérve, a visszacsatolt területek valamennyi erdőigazgatóságának 
története minden valószínűség szerint -  némi időeltolódással, és talán katonai agresszió 
nélkül -  ugyanúgy kiürítéssel és meneküléssel végződött, mint a máramarosszigeti 
erdőigazgatóságé.

Az ungvári erdőigazgatóságnak egy héttel később, 1944. október 22-én, az erdé
lyi erdőigazgatóságoknak viszont jóval korábban kellett menekülniük, hiszen au
gusztus 23-a után, amikor a románok megnyitották határaikat a szovjet csapatok 
előtt, Erdélyben felgyorsultak az események. Ezért a Székelyföldet már szeptember 
első hetében ki kellett üríteni. Még ilyen körülmények között is voltak elszánt, vál
lalkozó fiatalok: Auróri Sándor és Kőrös Gyula segéderdőmérnökök július 19-én sze
rezték meg oklevelüket, Auróri Csíkszeredára, Kőrös Bustyaházára kapott beosztást, 
és mindketten szeptember 12-én jelentkeztek szolgálattételre. Auróri azonban Csík
szeredára már nem tudott bemenni, mert a várost szeptember 5-én kiürítették, ezért 
Nagybányán jelentkezett.26 A marosvásárhelyi erdőigazgatóságnak szintén szeptem
ber elején kellett menekülnie. A besztercei erdőigazgatóság -  az FM 1944. október 
12-i hivatalos közlése szerint -  a hadműveletek következtében székhelyét átmeneti
leg Esztergomba helyezte át.27 Délvidéken, a szegedi erdőigazgatóság kerületébe tar
tozó országrészek és Szeged város kiürítését október 8-án délelőtt rendelték el, s az 
erdőigazgatóság székhelyét Szekszárdra helyezték át.28

A délvidéki területen az újvidéki erdőgazdasági felügyeleti tiszti körzet mégis 
már 1944 februárjában megszűnt, mert annak vezetőjét, Berzenkovits Antal 
főerdőtanácsost áthelyezték Budapestre, a minisztérium erdészeti főosztályára. Mun
katársait pedig már korábban más beosztásokba helyezték. A négy bácskai 
erdőhivatal mindegyike azonban még október elején is működött.

A máramarosi és a többi erdőigazgatóság kiürítésének előzőkben tárgyalt történe
te levéltári adatok alapján csak a kiürítés szervezési és időrendi vonatkozásait ismer
tette, emberi vonatkozásaival nem foglalkozott. A következőkben ennek az igazgató
ságok személyzetére gyakorolt hatását, emberi vonatkozásait gondoljuk végig, 
azért is, mert ez a fejezet elsősorban az emberről, emberi sorsokról szól.

A kiürítésnek más hatása volt azokra, akik az anyaországból kerültek a visszacsa
tolt területekre, és anyaországbeli otthonaikba kellett visszatérniük. Másként érintet
te azokat, akik a felszabadulás előtt is a visszacsatolt területen éltek, de az idegen 
uralom jármát nem akarták ismét felvenni, hanem az anyaországban szerettek volna 
új otthont alapítani. Ismét más hatása és következménye volt azokra, akik a felszaba
dulás előtt ugyancsak a visszacsatolt területen éltek és ott is akartak maradni.

Bennünket, akik hazulról jöttünk, és Kárpátalja, illetve Erdély álmaink szigete volt, 
a kiürítési parancs először csak reményeink elvesztését jelentette és mély keserűséggel 
töltött el. Azután ráébredtünk arra, hogy innen távoznunk kell, és valahogyan haza kell 
jutnunk. Igen ám, de vasúti közlekedés már nem volt, az igazgatóság központjáig lovas 
kocsival el tudunk jutni, de hogyan tovább? Vajon van-e az igazgatóságnak még teher-

MOL K -l84 -1944-A/1-242 732.
MÓL K -l84- 1944-A/1-243 370.
MÓL K -l84-1944-A/1-43 429.
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autója, amivel továbbmehetünk, vagy lovasszekérrel kell a hátralevő 150-200 km-t 
megtennünk, hogy hazajuthassunk? Voltak, akik felfértek a teherautókra, de voltak, 
akiknek bizony lovasszekérrel kellett elvergődniük Miskolcig vagy Debrecenig, hogy 
onnan megint több napos kínlódással tehervonatokon hazajuthassanak.

Azokat, akik kezdettől fogva a visszacsatolt területen éltek, a kiürítés minden bizon
nyal még jobban megviselte, mint minket. Ők a visszacsatolás után, mihelyt lehetett, a 
magyar nyugdíjrendszerbe való bekapcsolásukat, a megszállás alatt szabadpályán vagy 
szolgálaton kívül eltöltött idejüknek és világháborús hadiéveiknek a nyugdíjba való be
számítását kérték, és elhatározták, hogy hátralevő éveiket magyar fennhatóság alatt 
akarják eltölteni. Arra azonban nem számítottak, hogy ezért majd helyváltoztatásra 
kényszerülnek, s el kell hagyniuk régi otthonukat. Az anyaországból származók több
sége a fenyegetővé vált hadihelyzet hatására családját és ingóságait még idejében vas
úton hazaszállíttatta. Ok azonban erre nem gondoltak, ezért a kiürítés hírére első reak
ciójuk bizonyára az volt, hogy most mi lesz? Ez a probléma kisebb gondot jelentett 
azok számára, akiknek az anyaországban rokonuk vagy jó ismerősük volt, akire az át
meneti otthon biztosítása terén számíthattak. Viszont ijesztő volt a helyzet azok számá
ra, akiknek az anyaországban semmi bázisuk nem volt, így elképzelésük sem lehetett 
arról, hogy hova mehetnek. Ok minden valószínűség szerint teljes bizonytalanságban 
indultak útnak az anyaországbeliekkel együtt, abban a reményben, hogy problémájuk 
megoldásában az FM erdészeti főosztálya talán majd segítségükre lesz.

A harmadik csoportot, akik szintén kezdettől fogva a visszacsatolt területen éltek 
és ott is akartak maradni, azokat a kiürítési parancs bizonyára egyáltalán nem zavar
ta. Ők abban a hitben éltek, hogy mivel a helyi lakossággal jó viszonyban voltak, az 
ottani közösség részét alkották, ezért a kiürítés utáni helyzetben is nyugodtan a he
lyükön maradhatnak és dolgozhatnak tovább. Nem számoltak azonban a kiürítés után 
bekövetkezett eseményekkel, amikor egész Kárpátalját ellepték a Szics-gárdisták, 
akik az orosz csapatok bevonulásáig naponta kivégeztek egy-egy visszamaradt ma
gyart. A megszálló orosz csapatok pedig a helyi közigazgatás által kiadatott magyar, 
német és ruszin nyelvű falragaszos hirdetmények útján felszólították a magyar és né
met nemzetiségű férfiakat, hogy november 15-én jelentkezzenek a községházán vagy 
a polgármesteri hivatalnál. Voltak, akik a felhívást gyanúsnak tartották és ruszinnak 
vallották magukat. Sok jóhiszemű magyar férfi azonban eleget tett a felhívásnak. Az 
oroszok azonban a gyülekezőhelyen közrefogták, teherautókra rakták és elhurcolták 
őket. Sokat közülük soha többé nem látta a családja. Számukra a kiürítés ezzel a tra
gikus következménnyel járt. Emléküket Bustyaházán egy kis római katolikus kápol
na falán elhelyezett emléktábla őrzi.

Ezzel a visszacsatolt területek története végetért.A végső befejezést tulajdonkép
pen az az Országos Levéltárban őrzött sok-sok, kézzel írott levelezőlap és levél jel
zi, amelyen a menekült erdészeti alkalmazottak, erdőtisztek, üzemi tisztek, erdőőrök 
tisztelettel jelentik az erdészeti főosztálynak, hogy a hadműveletek és a kiürítés mi
att szolgálati helyüket elhagyni kényszerültek, Monostorapátiban, Egerben, Sopron
ban stb. telepedtek le, s kérik új beosztásukat.

Ezek után a történetet a két legnagyobb és legjelentősebb visszacsatolt terület, Kár
pátalja és Erdély 1944 október végi erdőtiszti állományának e kötet végéhez csatolt
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Melléklet II/ ó.sz.táblájával zárjuk. Aki ezeket a táblákat végigböngészi, még élő 
ismerősökkel és -  sajnos sokkal több -  ismerős arc emlékével találkozhat, mert ezek a 
táblák személy szerint mindazoknak az erdőmérnököknek emlékét őrzik, akik a kárpát
aljai és erdélyi erdőigazgatóságok kerületében az utolsó, nehéz napokban is álltak a 
vártán. Különös érdekessége ezeknek a tábláknak, hogy ezeken együtt van az 1940-ben 
legfiatalabb pályakezdő erdőmémök-generáció 9, s az 1943 végén és 1944 elején 
pályakezdő újonc csapat 21 tagja.

Sokuknak ugyan -  katonai behívójuk miatt -  a honvédségnél kellett helytállniuk, de 
állományilag az erdészetnél volt a helyük. Ilyen volt -  többek között -  Kassay László, 
aki 1943 végén már Tusnádfürdőn, az Erődítési Parancsnokság 114. sz. kirendeltségé
nél, Madas László pedig a vasútépítő ezrednél, a Tatár-hágói körzetben teljesített kato
nai szolgálatot. Ilyen volt még Papp László, évfolyamtársunk is, akit 1943. december
3-án Csíkszeredára neveztek ki, de -  korára való tekintettel (már 27 éves volt) -  jófor
mán kinevezésével egyidejűleg megkapta katonai behívóját és december 7-én be is kel
lett vonulnia, így Csíkszeredán gyakorlatilag nem is teljesített szolgálatot, ennek elle
nére 1944-ben is hivatalosan a Csíkszeredái erdőigazgatóság állományában volt.

A táblákon felsoroltakról itt részletesen nem emlékezhetünk meg. Annak a kilenc 
jiatal erdőmérnöknek azonban, akik a kárpátaljai igazgatási szervezet kialakulása
kor a szervezet legfiatalabbjai voltak, az eltelt 5 év alatti pályáját felidézhetjük és 
legalább róluk megemlékezhetünk. Vegyük sorba őket, s kezdjük a legfiatalabbak

Madas András: 1917-ben született. Erdőmémöki oklevelét 1940. január 22-én sze
rezte meg. Március 14-én már erdőmémök-gyakomoki kinevezését és egyidejűleg a 
bustyaházai erdőigazgatósághoz való beosztását is megkapta. Az igazgatóság központ
jában, a műszaki osztályon dolgozott. 1941. június 30-án segéderdőmémökké, majd 
1942. december 31-én m. kir. erdőmémökké nevezték ki. 1944. március 28-án 
Bustyaházáról áthelyezték Felsőszinevérre, s az egyesített Alsó- és Felsőszinevéri 
erdőhivatal vezetésével bízták meg. 1943. március 22.-től 1944. április 14-ig azonban 
a Honvéd Térképészeti Intézetnél katonai szolgálatot teljesített, ezért a szinevéri 
erdőhivatal átvételére csak késéssel tudott jelentkezni. Annál is inkább, mert Budapes
ten történt leszerelése után az akkor már hadműveleti területen fekvő Felsőszinevérre 
csak az FM által kiállított igazolvánnyal utazhatott.29 Az erdőhivatal átvétele után -  
csodás környezetben -  Felsőszinevéren dolgozott 1944 októberéig, az erdőigazgatóság 
kiürítéséig. Az ottani munkásokkal, emberekkel kiépített jó kapcsolatában bízva nem 
menekült el, ott maradt. Orosz fogságba került, és csak 1947 júliusában térhetett haza.

Szörényi Béla: 1916-ban született. Erdőmémöki oklevelét 1940. június 28-án szerezte 
meg. Erdőmémök-gyakomokká 1940. augusztus 16-án nevezték ki. Őt is egyidejűleg a 
bustyaházai erdőigazgatósághoz osztották be. 1941. december 27-én segéderdőmémökké, 
majd 1943. december 31-én m. kir. erdőmémökké nevezték ki. 1944 októberéig, az 
erdőigazgatóság kiürítéséig az igazgatóság központjában teljesített szolgálatot.

Batta Bertalan: 1915-ben született. Erdőmémöki oklevelét 1938. január 8-án szerez
te meg. 1938. május 16-tól 1939-ig Debrecenben, az akkori szóhasználat szerint havidí
jas „alfás” vagyis Alföldfásító mérnökként dolgozott. 1939. október 15-én erdőmémök-
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gyakornokká nevezték ki, és az ungvári erdőigazgatóság kerületében a nagybereznai 
erdőfelügyelőségi kirendeltséghez osztották be, 1939. december 13-án a rahói 
erdőigazgatóság kerületébe helyezték át és erdőmémök-gyakomokként a nagybocskói 
fűrészüzem vezetésével bízták meg. 1940. december 31-én segéderdőmémökké, 1942. 
december 3 1-én m. kir. erdőmémökké nevezték ki. 1943. május 29-én ugyancsak a rahói 
erdőigazgatóság kerületében a gyertyánligeti erdei vasútüzem vezetésével bízták meg. Ez 
idő szerinti katonai pályafutásának történetét az előzőkből -  1943 végén a Honvéd Tér
képészeti Intézethez történt behívásáig -  már jól ismerjük. A Térképészeti Intézetnél csak
1944. szeptember 11-én szerelték le. Az erdőigazgató azonban 1944 május elején, ami
kor értesült arról, hogy Reisz Ferenc erdőmémök, aki 1942 óta a fehértiszai erdőhivatal 
vezetője volt, hősi halált halt, ideiglenesen megbízta a megüresedett fehértiszai 
erdőhivatal vezetésével, s egyben kérte ehhez a minisztérium jóváhagyását. A minisztéri
um az erdőigazgató intézkedését jóváhagyta, és 1944. május 28-án hivatalosan is áthe
lyezték Máramarosszigetről Tiszabogdányba, s megbízták a fehértiszai erdőhivatal veze
tésével. Katapán Ottó véleménye szerint ezt a megbízatást az erdőigazgatóság szolgála
tában töltött 5 évi munkájával, szorgalmával és rátermettségével kiérdemelte!30 Mivel 
azonban csak szeptember 11-én szerelték le a katonai szolgálatból, május elején Fröhlich 
Pált helyezték ki az erdőigazgatóság központjából Tiszabogdányba. Amikor aztán szep
tember 16-án szolgálattételre jelentkezett, Fröhlich Pál megbízása lejárt, és Batta Berta
lan nemcsak névlegesen, hanem tevőlegesen is átvette a fehértiszai erdőhivatal vezetését. 
Az utolsó időkig ott dolgozott. -  Ma már sajnos ő is azok közé tartozik, akiknek az emlí
tett táblákon már csak az emlékével találkozhatunk, mert az 1956 őszi forradalom és sza
badságharc alatt fiatalon, 41 éves korában Budapesten, a Széna téren hősi halált halt. 
Egy ellenséges golyó eltalálta és kioltotta termékeny, színes, gazdag életét.

Riedl Gyula: 1914-ben született. Erdőmémöki oklevelét 1939. május 1-jén szerez
te meg. Erdőmérnök-gyakomokká 1939 decemberében nevezték ki. Őt is a bustyaházai 
erdőigazgatósághoz osztották be. Az igazgatóság központjában teljesített szolgálatot.
1940. december 31-én segéderdőmémökké nevezték ki. Továbbra is a központban dol
gozott. 1942 júliusában Bustyaházáról Királymezőre helyezték át, és az ottani 
Királymező-felső erdőhivatal vezetésével bízták meg. 1943. december 31-én m. kir. 
erdőmérnökké nevezték ki, továbbra is, egészen 1944 októberéig Királymezőn dolgo
zott. O is sajnos azok közé tartozik, akiknek már csak az emlékével találkozhatunk, mert 
2005. augusztus 1-jén, életének 91. évében minden halandók útján elment közülünk. 
Augusztus 25-én búcsúztunk el tőle második otthonában, a Wagner Károly Erdészeti 
Könyvtárban. Mindig kedves, mindig jókedvű, mindig segítőkész firmánk volt. Mindan
nyian szerettük és tiszteltük. Emlékét is szerettei őrizzük.

Nádudvary Jenő: 1913-ban született. Erdőmémöki oklevelét 1940. június 28-án sze
rezte meg. Már augusztus 19-én kinevezték erdőmérnök-gyakomokká és a rahói 
erdőigazgatósághoz osztották be. Az igazgatóság központjában teljesített szolgálatot.
1941. július 1-jén segéderdőmémökké léptették elő, majd október 23-án Rahóról a besz
tercei erdőigazgatóság kerületébe, Borgóprundra helyezték át és megbízták a borgói- 
felső erdőhivatal vezetésével. 1943. július 1-jén m. kir. erdőmémökké nevezték ki. 1944
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októberéig, az igazgatóság kiürítéséig, 3 éven át csodás környezetben, Borgóprundon 
teljesített szolgálatot.

Danis János: 1912-ben született. Erdőmérnöki oklevelét 1939. június 26-án szerez
te meg. 1939. december 10-én nevezték ki erdőmémök-gyakornoknak, s akkor a sze
gedi erdőigazgatósághoz osztották be, akkori szóhasználattal „alfás”, vagyis alföldfásí- 
tó mérnöknek. Három héttel később, december 25-én Szegedről áthelyezték, őt is 
Bustyaházára. Az erdőigazgatóság központjában teljesített szolgálatot. 1940. december 
3 1-én segéderdőmémökké nevezték ki. 1942 novemberében Bustyaházáról áthelyezték 
Dolhára, és -  az erdőigazgatóságnál végzett majdnem 3 évi kiváló munkájának elisme
réseként -  az ottani erdőhivatal vezetésével bízták meg. 1942. december 31-én m. kir. 
erdőmémökké nevezték ki. 1944. október végéig dolhai erdőhivatal-vezetőként teljesí
tett szolgálatot.

Sass Barna: 1912-ben született. Erdőmémöki oklevelét 1939. május 1-jén szerezte 
meg. Erdőmémök-gyakornokká 1939 decemberében nevezték ki és egyidejűleg a huszti 
erdőfelügyelőséghez osztották be. 1940. december 31 -én segéderdőmémöki kinevezést 
kapott. 1942. szeptember 26-án a „Csíki Magánjavak” erdőgazdaságához, az új bélbori 
erdőhivatal megszervezésére rendelték ki. 1942. december 31-én m. kir. erdőmémökké 
nevezték ki. Behívták katonának, onnan 1944. április 6-án szerelt le. Ekkor a „Csíki Ma- 
gánjavak”-hoz szóló kirendelését megszüntették, visszatért a huszti erdőfelügyelőségre, 
majd májusban Bisztika Gézával helyet cserélve áthelyezték Nagybereznára. Az ottani 
erdőfelügyelőségi kirendeltség vezetője lett, és végig ott dolgozott.

Kollwentz Ödön: 1912-ben született. Erdőmérnöki oklevelét 1935-ben szerezte 
meg. 1935-től 1939-ig napibéres, „alfás”, alfÖldfásító erdőmérnökként Debrecenben 
dolgozott. 1940 júniusában m. kir. segéderdőmémökké nevezték ki és a bustyaházai 
erdőigazgatósághoz osztották be. Ott az igazgatóság központjában dolgozott. 1942 
januárjában m. kir. erdőmérnöki kinevezést kapott, egyúttal áthelyezték az ungvári 
erdőigazgatóság kerületébe és a csontosi erdőhivatal vezetésével bízták meg. 1944 
januárjában Csontosról Perecsenybe helyezték át, s a turjavölgyi erdei vasútüzem és 
faraktár vezetésével bízták meg. A Túrja völgye 1944-ben a közvetlenül felette levő 
Róna-havasra ledobott partizánok támadásai következtében már nagyon veszélyes 
terület volt. Augusztus végén, amikor Turjapolenán egy mozdonyt is felrobbantottak, 
az erdészcsaládokat biztonságosabb területre költöztették. Kollwentz Ödön azonban 
ott maradt végig, az erdőigazgatóság kiürítéséig.

Zádor Alfréd: 1910-ben született. Erdőmémöki oklevelét 1934-ben szerezte meg. 
Erdőmérnök-gyakomokká 1939. október 2-án nevezték ki. December 10-én a gödöllői 
állami és koronauradalmi erdőigazgatósághoz osztották be. Alig két héttel később, de
cember 25-én Gödöllőről áthelyezték az ungvári erdőigazgatóság kerületébe és a feny- 
vesvölgy-malomréti erdőhivatal vezetésével bízták meg. 1940. december 31-én 
segéderdőmémökké, majd 1941. december 29-én m. kir. erdőmérnökké nevezték ki. 
Kéthetes gödöllői szolgálat után öt éven át, az erdőigazgatóság kiürítéséig, Malomré
ten, Kárpátalja egyik legszebb erdőhivatalánál teljesített szolgálatot. Valószínűleg ő 
volt az első erdőmérnök, aki Kárpátaljára került, és azon kevesek egyike volt, aki vé
gig ugyanazon a helyen dolgozhatott. 1944 augusztusában az 1944/45. évi „megha- 
gyás”-ára vonatkozó FM javaslatot a HM elutasította, így szerencsés véletlennek
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köszönhető, hogy a kiürítés előtt nem hívták be katonának, és kárpátaljai pályafutását 
az ungvári erdőigazgatóságnál fejezhette be és nem a fronton.31

A felszabadult Kárpátalja első pályakezdő fiatal erdőmérnökei után legalább fel
sorolásszerűen emlékezzünk meg Kárpátalja és Erdély utolsó, pályakezdő fiatal 
erdőmérnökeiről is:

1943 második felében szolgálattételre jelentkeztek:
Bobok György (Máramarosszigeti eig., Tiszaközi fűrészüzem), Festő-Szabó Lász

ló (Csíkszeredái eig.), vitéz Gyetvay György (Bustyaházai eig.), Hantó Endre (Csík
szeredái eig.), Horváth Endre (Marosvásárhelyi eig.), Káldy Józ.s^/XMarosvásárhelyi 
eig.), Madas Pál László (Nagybányai eig.).

1944-ben a mi évfolyamunkból huszonegyen jelentkeztünk szolgálattételre: Agfal- 
vi Imre (Máramarosszigeti eig., feketetiszai felső eh.). Bulyovszky Miklós (Huszti ef.), 
Ecsedy Sándor (Ungvári eig., csontosi eh.), Futó László (Bustyaházai eig.), Gillay Jó
zsef(Huszti ef.), Hackel Emil (Csíkszeredái eig.), Halász Aladár (Ungvári eig., hátmegi 
eh.), Kiss Gyula (Máramarosszigeti eig.), Marton Tibor (Csíkszeredái eig.), Medvey Ti
bor (Máramarosszigeti eig.), Ortutay Iván (Nagybányai eig.), Papp László (Csíkszere
dái eig.), Paulik József (Besztercei eig.), Púm Gyula (Nagybányai eig.), Sáli Emil (Ma
rosvásárhelyi eig.), Sváb Imre (Ungvári eig.), Szovják Jenő ( Máramarosszigeti eig.), 
Szőke Andor (Ungvári eig., lyutai eh.), Szőnyi László ("Besztecei eig.), Tóth Béla (Besz
tercei eig.), Tuskó László (Marosvásárhelyi eig.).

A mi csapatunkból Ecsedy Sándor és Szovják Jenő rövid történetét a róluk való 
megemlékezés jegyében érdemes megörökíteni:

Ecsedy Sándor az oklevél megszerzése után az ungvári erdőigazgatósághoz kapott 
beosztást. Rövid ideig az igazgatóság központjában dolgozott, 1944 első felében pedig 
már Fürst Elemér beosztottjaként a turjapolenai erdőhivatalnál szolgált. Pfandler Mi
hálynak, a csontosi erdőhivatal vezetőjének 1944. június 1-jén vasúti balesetben bekö
vetkezett halála után az erdőigazgató megbízta őt a csontosi erdőhivatal vezetésével. Au
gusztus elején a budapesti első utász zászlóaljhoz behívták katonának. Ekkor Rochlitz 
Béla, az akkori erdőigazgató -  felmentése érdekében -  a következő indokolással kérte 
az erdészeti főosztály intézkedését: ,£csedy Sándor, mint a termelés szempontjából 
egyik legfontosabb csontosi erdőhivatal vezetésével megbízott erdőmérnök, a hadműve
leti terület kiürítésre kijelölt részén olyan munkakört tölt be, amelyben -  különösen a 
mai viszonyok között, amikor az erdészeti személyzet nagy része teljesít katonai szolgá
latot -  teljességgel nélkülözhetetlen és a személyzethiány, valamint a megbénult közle
kedési lehetőségek következtében az erdőigazgatóság által nem pótolható. ”32 Az erdé
szeti főosztály a felmentésére vonatkozó kérést a HM-hez továbbította, bevonulását 
függőben tartották, így október 20-án velünk együtt menekülhetett Ungvárról.

Szovják Jenőt az oklevél megszerzése után a komáromi erdőigazgatósághoz osztot
ták be. Ott azonban nem jól érezte magát, annyira műszaki kötődésű volt, hogy 1944 
március végén a MÁV mérnökök létszámába való felvételét kérte. Ezt a komáromi 
erdőigazgató jelentette az erdészeti főosztálynak, és azt javasolta, hogy ne engedjék őt
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a MÁV-hoz, hanem valamelyik erdei vasútüzemnél kapjon beosztást. Az erdészeti 
főosztály 1944. május 8-án kirendelte őt a máramarosszigeti erdőigazgatósághoz, ahol 
május 18-án jelentkezett szolgálattételre és a műszaki osztályra, a mélyépítészethez 
osztották be.33 Ott dolgozott végig, az erdőigazgatóság kiürítéséig.

Ezek után, végül szomorú kötelességként, még a visszacsatolt országrészek hősi 
halottairól is meg kell emlékeznünk. Két hősi halottunk, Lukácsffy Péter és Sváb 
Imre Kárpátalján haltak meg. Két másik hősi halottunk, Reisz Ferenc és Bugledits Jó
zsef pedig 1944-ben Kárpátaljáról vonultak be katonának és a fronton haltak meg. 
Van még egy hősi halottunk, Púm Gyula. Őt nem szolgálati helyén, Erdélyben érte a 
halál, nem is közvetlenül onnan indult utolsó útjára, de ő is hősi halott volt, és annyi
ra közel állt hozzánk, 14 éven át annyira együtt voltunk, hogy tartozunk az ő emlé
kének is azzal, hogy róla is megemlékezzünk.

Lukácsffy Péter 1912-ben Székelykeresztúron, Udvarhely megyében született. 
Erdőmérnöki oklevelét Sopronban, 1937. junius 28-án kapta meg. 1938. január 3-tól 
1939. október 13-ig „alfás” mérnökként a szegedi erdőigazgatóságnál dolgozott.
1939. október 14-én erdőmérnök-gyakomokká nevezték ki, és a kecskeméti 
erdőfelügyelőséghez osztották be. 1940. december 31-én segéderdőmérnöki kineve
zést kapott. 1941. szeptember 18-án Kecskemétről az ungvári erdőigazgatóság kerü
letében a poroskői erdőhivatalhoz helyezték át és az ottani erdőhivatal vezetésével 
bízták meg. 1942. julius 20-án m. kir. erdőmérnökké nevezték ki. 1944. január 24-én 
Poroskőről az ungvári erdőigazgatóság központjába, majd onnan július 15-én 
Hátmegre helyezték át és az ottani erdőhivatal vezetésével bízták meg.

Hátmeg Munkácstól keletre, mintegy 25 km-re fekvő, legfeljebb ezer lelkes, kis ru
szin község. Lukácsffy Péteren, Rátkay Károlyon, az erdőhivatal üzemi segédtisztjén és 
annak feleségén, Vasvári Hugó főerdőmémökön, a Latorca Rt. hátmegi erdőgondnokán, 
valamint a falubeli tanító házaspáron kívül csak a csendőrőrs 6-8 tagja, vagyis összesen 
kb. 12-14 magyar ember volt a községben. Péter az estéket Rátkayékkal beszélgetve, 
vagy legtöbbször a csendőrőrsön töltötte, azokkal szokott kártyázni.

Szeptember 21-én este is ott volt. Az utcai szoba közepén álló asztalt körülülték. Pé
ter az ablaknak háttal ült, beszélgettek és kártyáztak. Nem tudni, pontosan mikor tör
tént, este 10 óra tájban lehetett, amikor a Péter háta mögötti ablaktáblán keresztülzúdu
ló géppisztolysorozat ijesztő ropogása riasztotta fel őket. Partizántámadást kaptak. Az 
asztal mellől valamennyien felugrottak, védekező állásban a falhoz támaszkodtak, s 
ketten felszaladtak a padlásra. Egyedül Péter nem állt fel. Lebukott a székről. A gép
pisztolysorozat telibe találta, az ő hátán, gerincén ment keresztül, azonnal meghalt. A 
partizánok bizonyára fegyvert és lőszert akartak a csendőröktől zsákmányolni, ezért tá
madták meg őket. A csendőrök azonban a padlásról viszonozták a tüzet, így azok elme
nekültek. A csendőrök közül senki sem sérült meg, de Lukácsffy Péter, alig 4 évi kár
pátaljai, alig két havi hátmegi szolgálat után, életének 33. évében hősi halált halt.34
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Szaktudásával és szorgalmával mindig példát mutatott. Megalkuvást nem ismerő 
hazaszeretete közismert volt. 1944. szeptember 22-én a hátmegi temetőben a refor
mátus egyház szertartása szerint helyezték örök nyugalomra. Temetésén az 
erdőigazgatóság részéről Mankovich Rezső főerdőtanácsos, az erdőhivatal felügye
leti tisztje, Kellner János számtanácsos és én vettem részt. Az erdőigazgatóság kiürí
tése előtti utolsó hónapra engem bíztak meg a poroskői erdőhivatal vezetésével. A 
történtekről így értesültem.

Sváb Imre: 1921-ben Baján, Bács megyében született. 1939-ben az egyetemre 
együtt iratkoztunk be, a harmadik szigorlatot 1943. október 21-én együtt tettük le. Az 
erdőmérnöki oklevelet is együtt kaptuk meg. Őt is az ungvári erdőigazgatósághoz 
osztották be. Ő már 1943 decemberében szolgálatba állt az erdőigazgatóság központ
jában. Én csak 1944. július 1-jén jelentkeztem ott szolgálattételre, s attól kezdve 
szabadidőnkben mindig együtt voltunk. Október 20-án azonban, amikor Ungvárról 
az utolsó karavánt is útnak indították, Imre bejelentette, hogy ő nem jön velünk. Sen
kit nem bántott, senkit nem sértett meg, nincs oka, hogy elmeneküljön. Ott maradt. 
Megtakarított pénzét rámbízta, hogy a szüleinek juttassam el.

Szőke Andor, szintén évfolyamtársunk volt, 1944-ben az ungvári erdőigazgatóság 
lyutai erdőhivatalánál szolgált. Ungvári származású fiú volt, a szülei is Ungváron 
laktak. A meneküléskor ő sem jött velünk, ott maradt. A háború alatt minden kapcso
lat megszakadt Kárpátaljával, évekig nem tudtunk semmit sem Sváb Imréről, sem 
Szőke Andorról. Sok évvel később, 25 éves évfolyam-találkozónkon, amikor már 
kárpátaljai barátaink is eljöhettek, Szőke Andor is hazajött, s elmondta, mi történt 
Sváb Imrével. Már ottlétünkkor tudtuk, hogy Imre beleszeretett az egyik 
számvevőségi leányba. Tulajdonképpen ezért nem jött velünk, a lánnyal akart marad
ni, feleségül .akarta venni. A leány anyja azonban ellenséges szemmel nézte ezt a 
kapcsolatot, annak véget akart vetni. Ezért röviddel az után, hogy az oroszok bevo
nultak Ungvárra, Imrét valami kitalált rágalmakkal feljelentette a katonai parancs
noknál, aki a feljelentést készpénznek vette, elfogatta Imrét, és kihallgatás, minden 
eljárás nélkül kivégeztette. Teljesen ártatlanul hősi halált halt. Lukácsffy Péter emlé
két az egyetem főépületének aulájában elhelyezett emléktábla őrzi. Sváb Imréről, 
mint hősi halottról azonban senki sem tudott. 2006 májusában benyújtott, még élő 14 
évfolyamtársunk aláírásával megerősített tanúsítványunk alapján az egyetem rektora 
hozzájárult, hogy Sváb Imre neve is megörökítessék az egyetem hősi emléktábláján

Bugledits József 1910-ben született Sopronban. Erdőmérnöki oklevelét 1941. jú
nius 26-án szerezte meg. 1938-tól 1941-ig többször behívták rendkívüli fegyvergya
korlatra. 1942. január 19-én segéderdőmémökké nevezték ki és a rahói 
erdőigazgatósághoz osztották be. Végig a rahói, illetve a máramarosszigeti 
erdőigazgatóság központjában szolgált. Onnan 1944-ben feltehetően behívták kato
nának, a frontra küldték és ott -  a hírek szerint -  hősi halált halt.

Reisz Ferenc 1910-ben született. Erdőmémöki oklevelét 1935. október 7-én szerezte 
meg. 1936. január 1-jétől 1939. október 13-ig a pécsi püspöki uradalomnál segédtisztként 
teljesített szolgálatot. 1939 októberében m. kir. erdőmémök-gyakornokká nevezték ki.
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1940. november 15-én a rahói erdőigazgatósághoz osztották be, s annak központjában 
dolgozott. 1940. december 31-én segéderdőmémökké, majd 1941. december 29-én m. 
kir. erdőmémökké nevezték ki. 1942. november 18-án Tiszabogdányba helyezték át és a 
fehértiszai erdőhivatal vezetésével bízták meg. Onnan 1944. január 16-án a VIII. utász 
zászlóaljhoz behívták katonai szolgálatra és 1944. április 13-án Győrben hősi halált halt.35

Púm Gyuláról hősi halottaink között azért is meg kell emlékeznünk, mert életének 
a visszacsatolt Erdélyhez kötődő szakaszát eddig mindannyiunk előtt homály fedte. Az 
FM erdészeti főosztályának az Országos Levéltárban őrzött iratai alapján azonban ma 
már tudjuk, hogy a nagybányai erdőigazgatóság 1944. július 3-án jelentette az FM-nek, 
hogy Púm Gyula segéderdőmérnök 1944. június 30-án szolgálattételre jelentkezett és 
a hivatalos esküt letette, s az eskübizonyítványt az erdőigazgatóság felterjesztette a 
minisztériumnak.36 Az erdészeti főosztály szeptember 19-én utasította az 
erdőigazgatóságot, hogy az eskübizonyítványon kívül Púm Gyula szolgálati és 
minősítési táblázatát is terjessze fel. Az erdőigazgatóság október 4-én keltezett levél
ben a kért iratokat is megküldte a minisztériumnak.37 -  Ezek szerint egyértelmű, hogy 
Púm Gyula szolgálatát a nagybányai erdőigazgatóságnál 1944. június 30-án kezdte, és
-  az erdőigazgatóság október 4-én keltezett leveléből következőleg -  legalább október
4-ig ott volt. A menekülés után, október végén Sopronban, az ottani tüzérlaktanyába 
vonult be katonának, és kálváriája akkor kezdődött.

Sopronból Hajmáskérre vezényelték, majd december 10-én tüzérkiképzésre ki vit
ték Németországba. A kiképzőtáborból 1945 februárjában többen megszöktek és ha
zaindultak. Sok éhezés és szenvedés után hazajutottak. Itthon azonban a nyilasok el
fogták és egy légelhárító üteghez osztották be őket. 1945 tavaszán, néhány nappal a 
háború vége előtt Cseh-Komáromban egy szovjet repülőtámadás alkalmával a táma
dó gépet nem tudták lelőni, a gép zuhanórepülésbe kezdett, s ekkor Gyuszi is talála
tot kapott és hősi halált halt. Haláláról szülei, hozzátartozói hivatalos értesítést soha 
nem kaptak, annak történetét csak felkutatott katonatársai mondhatták el. Sírját is 
testvérbátyja csak hosszas keresés, életben maradt katonatársainak felkutatása révén, 
azok segítségével találta meg. -  Emlékét mindig szeretettel őrizzük!

* * *
A máramarosszigeti, és a többi erdőigazgatóság kiürítésével, s az igazgatóságok 

személyzetére gyakorolt hatásának, tragikus következményeinek végiggondolásával, 
és a hősi halottakról szóló megemlékezésekkel kiteljesedett az az ellentmondásos 
kettősség, amit e kötet bevezetőjében említettünk: Az időszak elején, 1939-1940-ben, 
Kárpátalja és Erdély visszacsatolásakor a csodás környezetben való munkakezdéssel 
és folyamatos munkával járó, minden erdész szívét-lelkét eltöltő örömöt, és a biztos 
jövő reményét néhány év elteltével a háború réme, majd a kiürítés és menekülés mi
atti elkeseredés és reményvesztettség váltotta fel. így most indokolt nótánk szövegé
nek egy félmondattal való kiegészítése, hogy: Szép idő voltfj ó  idő volt, kár hogy el
múlt, ja j de kár, hogy így zárult ez a szép időszak!
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