
Az országos értekezleten 
elhangzott erdőgazdasági tárgyú hozzászólások 

Kasza Ferenc, a Mecseki Áll. Erdő
gazdaság igazgatója nyitotta meg a hoz
zászólások sorát. Vázolta az ellenforra
dalom helyi megnyilvánulásait, kiemelte 
abban az értelmiség nagy felelősségét és 
a haladó gondolkodású mérnököktől azt 
kérte, hogy válasszák le maguktól azokat 
az elemeket, akik rájuk csak szégyent hoz
tak. Élesen bírálta a főigazgatóságot s rá
mutatott, hogy hamarabb kellett volna 
magához térnie. Az erdőgazdaságok és 
fűrészipari vállalatok jó ideig felső tá
mogatás nélkül, saját maguk kellett, hogy 
megállják helyüket. A gazdasági helyzet
ről beszámolva bejelentette, hogy az er
dőgazdaságot az októberi események fo
lyamán 2,3 millió forintos kár érte, a ter
vet az I. negyedévben egy ágazatban 
sem teljesítették, de a félév végére a fa
kitermelést már 112%-ra, az értékesítést 
111%-ra. a művelést 109%-ra, telepítést 
133%-ra végezték el és 5,8 millió forintos 
nyereséggel zártak. Részletesen foglalko
zott a faipari üzemekkel kiépített kap
csolatokkal s köszönetet mondott a fa-
átvevőktől kapott segítségért. Kifejtette, 
hogy a mostani időben előtérbe kerül a 
gazdasági szervező munka, s ennek meg
felelően szocialista párosversenyt indí

tottak az eredményes gazdálkodás érde
kében. 

Felszólalt az értekezleten Tömpe István, 
a főigazgatóság volt vezetője, az MSZMP 
Központi Bizottságának tagja, miniszter-. 
helyettes. 

— Nagy örömmel jöttem — mondotta 
— azért is, mert az elmúlt nehéz időkben 
nem volt módomban elbúcsúzni az elv
társaktól, munkatársaimtól, akikkel hat 
évig együtt dolgoztam, s akiknek nagyon 
sokat köszönhetek abban a munkámban 
is, amit most végzek. Az erdészet soha
sem volt a népgazdaság középpontjában 
és ha értünk el eredményeket, az annak 
volt köszönhető, hogy sikerült megte
remteni azt a kollektívát az erdőgazdaság 
és faipar egész területén, ami lehetővé 
tett két alapvető dolgot. Az egyik az, 
hogy az ellenforradalmi események alatt 
jellemzően jól állta meg a helyét az er
dőgazdaság és faipar. Ezt most különösen 
annál a funkciómnál fogva állapíthatom 
meg, amit jelenleg betöltők. A másik do
log az, hogy az ellenforradalom leverése 
után gyorsan állottak talpra az erdőgaz
daságok és a faipari üzemek. Nem vélet
len ez, hanem a múltban végzett követ
kezetes munkának az eredménye. 



A továbbiakban a szocializmusnak az 
iparban és mezőgazdaságban mélyen 
szerteágazó gyökereire mutatott rá. Hang
súlyozta, hogy az erdőgazdaság követke
zetesen szocialista termelési ág, az erdé
szek igen jól tudják, hogy mit jelent a 
szakma szempontjából a szocializmus 
építése. Ez a tudat tette lehetővé, hogy 
amíg a Petőfi-körben és más helyeken a 
kormányt és a párt vezetőségét támadták, 
addig az erdészet haladó szakemberei az 
erdészet munkaterületére olyan irányel
veket dolgoztak ki, amelyek ma is meg
állják a helyüket. Az erdőgazdasági ter
melés fejlesztéséről hozott határozat ma 
is szilárd támasza erdőgazdai>KoaasuriK.-
nak. Külön foglalkozott a Szovjetunió
hoz való viszonyunkkal. 

— Marx és Engels úgy állapították 
meg, hogy valaki kommunista-e — emlé
keztetett felszólalásában — hogy az an-

Takács József, az OEF MSZMP-szerve-
zetének titkára röviden vázolta a párt új
jászervezésének főbb mozzanatait, majd 
rámutatott, hogy a politikai hatalmat ma 
újra a dolgozó nép tartja szilárdan a ke
zében, de ugyanígy kell hogy megbirkóz
zon a gazdasági nehézségekkel is. Figyel
meztetett a gazdaságosság kérdésének 
fokozott mértékű előtérbehelyezésére, 
majd részletesen foglalkozott a párt és 

góloktól azit kérdezték, mi az álláspontjuk 
Írország kérdésében, az oroszoktól pedig, 
mi az álláspontjuk Lengyelország kérdé
sében. Ha az angol azt mondta, hogy 
helytelen Írországot elnyomni és az orosz 
helytelenítette Lengyelország elnyomását 
a cárizmus részéről, úgy azt mondták ez 
kommunista, mert tud harcolni a saját 
burzsoáziája és nacionalizmusa ellen. Ma
gyarországon ma ugyanilyen próbakő a 
Szovjetunióhoz való viszony. 

Figyelmeztetett mindenkit a lezajlott 
tragikus eseményekért reánk is háruló 
felelősségre, felhívta az erdőgazdaságok 
dolgozóit, hogy a maguk területén min
dent tegyenek meg annak érdekében, 
hogy elérjük a többi országok megbecsü
lését, majd végül kérte, hogy az erdészet 
dolgozói azt a támogatást, amelyben neki 
6 éven át része volt, terjesszék ki hivatali 
utódjára is. 

gazdaságvezetés helyes kapcsolatával, 
sürgette a múlt hibáitól mentes munka
verseny beindítását. Az újra meginduló 
személyzeti munkában a lélektelen bü
rokratikus formáktól óvta az erdőgazda
ságok vezetőit és különösen a fiatal mér
nökökkel, technikusokkal való céltudatos 
foglalkozásra hívta fel őket. 

Erdélyi János, a Dunaántéri Áll. Erdő
gazdaság igazgatója a dunaártéri nemes-
nyárasok problémájának megoldását sür
gette. Elsőnek is a vasútüzem gyors és 
nagyobb mértékű fejlesztését kérte. Rá
mutatott arra, hogy az erdőgazdaság évi 
150 000 m 3-es kitermeléséből 121 000 m 3 

esik az állandóan bizonytalan szállítási 
adottságú ár- és hullámtérre. Mivel en
nek kereken 80%-a fülledékeny, szállítá
sa semmi esetre sem tűr halasztást. A je
lenlegi körülmények között, mintegy 
42 500 m 3 iparifát érint ez. Amennyiben 
ezt kitermelés után azonnal kiszállítani 
nem lehet, értéke hat hónap alatt egy-egy 
minőségi osztállyal csökken, s ezzel a 
népgazdaságot évente mintegy 400 000 
Ft-os kár éri. A nemesnyár-telepítések 
eredményességének fokozása érdekében 
sürgős intézkedést kér a vadgazdaságnak 
megfelelő korlátok közé szorítására. A 
Dunaártéri Erdőgazdaság ár- és hullám
területe 20 700 hektár, ebből jelenleg 
7290 hektár nyáras, s ezen belül csupán 
2000 hektár a nemesnyár. Megfelelő in
tézkedésekkel a 20 700 hektárból legalább 
30—35%-nyi, 6000—6500 hektár lehetne a 
nemesnyár. Hogy ezen a tájon mit jelent 
a nemesnyár, annak szemléltetésére egy 
kényszerkitermelés eredményét hozta fel. 
A Sió partján egy még nem vágásérett 
nemesnyár-állomány 78%-os iparifát 
adott, s ebből 29% L.l, 44% L. 2, 14% F.I, 



12% F. II., és 1% F.III. osztályú anyag. 
Az alsópörbölyi védkerület nemesnyár 
előhasználatai 30 éves állományokban 
90%-os iparifakihozatalt is adtak. A hek
táronként termelhető összes fatömeg, 
előhasználatban 400, főhasználatban 500 
m 3-t tesz ki. A nemesnyárak jelentőségéi 
szemlélteti, hogy amíg az erdőgazdaság 
egész kitermelésére vonatkoztatva 1 m 3 

iparifa átlagára 393 Ft., addig a nemes
nyárból termelt iparifa-féleségek m 3 -
kénti átlagára 725 Ft. Befejezésül intéz
kedéseket kért a faátvételeknél egyes át
vevők részéről tapasztalható túlkapások 
megszüntetésére. 

K ó s a Pál, az Északmagyarországi Fűré
szek igazgatója megértő hangon foglalko
zott az erdőgazdaságok és faipari vállala
tok közötti viszonnyal, és rámutatott ar-

Scfoneider Jenő, a Keszthelyi Áll. Erdő
gazdaság vezetője a mezőgazdasági ága
zat általánosan veszteséges voltát azzal 
indokolta, hogy az erdőgazdaság általá
ban oly kicsiny parcellákon gazdálkodik, 

ra, hogy a kooperáció semmikép sem je
lenthet olyan kapcsolatot, amelyben csak
nem minden terhet az erdőgazdaság 
kénytelen viselni. Kifejtette a faanyag
mozgatásnak a gazdaságosságra gyakorolt 
rendkívüli hatását. Kérte a főigazgatósá
got, hogy a fejlesztési terveket ennek 
szem előtt tartásával bírálja el és tegye 
lehetővé az anyagmozgatásnak minél na-
gyobbfokú mechanizálását. 

amelyek megfelelő gazdaságossággal nem 
művelhetők. Kérte, hogy erre a célra a 
tagosítások során nagyobb területekhez 
juthassanak az erdőgazdaságok. A fogat-
gazdaságok veszteségének megszünteté
séhez tájékoztatást kért arra vonatko
zóan, hogy a jövőben milyen mértékben 
számíthatnak az erdőgazdaságok magán
fogatok igénybevételére. A vadászattal 
kapcsolatban kis létszámú, de erős nagy
vad- és nagy létszámú apróvad-állomány 
tartását javasolja. A vaddisznó-károktól 
semmiféle kerítés nem mentesít, az egye
düli megoldás itt a disznóállomány mini
mumra való csökkentése. Az apróvad el
terjesztése érdekében javaslatot tett 
fácántelep létesítésére Keszthelyen. Fel
szólalásában végül sérelmesnek tartotta 
a főigazgatóság ama rendelkezését, 
amely szerint az erdőgazdaság vezetője 
előzetes engedély nélkül munkahelyét el 
nem hagyhatja. 



Króm Kelemen, a Dunaártéri Áll. Erdő
gazdaság főmérnöke a Tolna megyei helyi 
lap egyik tudósítására hivatkozva, aggá
lyát fejezte ki azzal szemben, hogy a ge
menci vadrezervátum vadállományát 

2000 db-ra kívánják felszaporítani. Ebben 
az esetben nincs semmi értelme nyárral 
erdősíteni, de ne várjunk jó bikákat sem. 
mert ha csordákban fogjuk a szarvast te
nyészteni, ugyanúgy fog degenerálódni, 
mint az a Hanságban történt. A fagyárt-
mánytermelésre vonatkozóan rámutatott 
arra, hogy a selejt-fríz alacsony ára az 
átvevőket túlzottan magas selejtezésre 
ösztönzi, s ezzel az erdőgazdaságot lénye
ges kár éri. Kérte ezért a friz-áraknak 
megfelelő rendezését. 

Csávics János, az Északkiskúnsági Áll. 
Erdőgazdaság igazgatója bejelentette, 
hogy erdőgazdaságában az ellenforrada
lom korántsem okozott olyan károkat, 
mint azt a különböző beszámolókból más 
helyeken hallja. Kecskeméten csupán egy 
napig szünetelt a munka, semmiféle „for
radalmi bizottság" nem működött, mint 
igazgató végig egymaga irányította az er
dőgazdaságot. Senkit bántalom nem ért. 
Ennek okát az eddig végzett jó káder
munkának tulajdonítja. 

— A magam részéről sok fegyelmit 
hoztam — mondotta —. mert a munka

fegyelem volt az egyetlen dolog, amiben 
megalkuvást nem ismertem, mégsem 
tudtak az ellenforradalom ideje alatt bár
mit is a szememre vetni. Mindig és min
denkor ügyeltem arra, hogy mint embert 
személyében soha meg ne bántsak senkit. 

Az elmondottaknak megfelelően jó gaz
dasági eredményekről számolt be, majd 
néhány javaslatot tett. Javasolta a magá
nosokkal történő munkavégeztetés lehe
tőségeinek kiterjesztését. Kérte, hogy a 
csupán tisztításból és vaktuskó-termelés-
ből kikerült többletanyagot ne kelljen 
megtakarítani, mert ez erősen zavarja a 
gazdaság értékesítési tervét azzal, hogy 
azt a véghasználatban csak az iparifa s a 
sarangolt tűzifa terhére lehetne megtaka
rítani, s ez erősen kihatna az erdőgazda
ság pénzügyi helyzetére. Az alkalmazot
tak fizetésrendezésével kapcsolatban 
helytelenítette az illetménynek végzett
séghez kötését, ehelyett a munkakörök
nek képesítéshez kötését javasolta. Rá
mutatott arra, hogy a munkástanácsok 
az erdőgazdaságok különös viszonyai, 
nagymértékű szétszórtsága folytán kel

lően működni nem tudnak. Végül an
nak közlését kérte a főigazgatóság ré
széről, hogy melyik erdőgazdaság oldotta 
meg az ügyvitel egyszerűsítését a legjob
ban, mert annak módszerét át kívánja 
venni. 



Bakondi Ernő, az Északimátrai Áll. Er
dőgazdaság igazgatója bejelentette, hogy 
az erdészek között kialakult jó szellem 
következtében az erdőgazdaságnál külö
nösebb zavargás nem fordult elő. Figye
lemre méltó, hogy az erdőgazdaság hét 
községbe adott párttitkárt, s az ellenfor
radalom ideje alatt ezek közül nem tör
tént egynek sem semmi baja. Ez a 

helytállás feljogosítja az erdészeket ar
ra a reményre, hogy végre hatósági jog
körben részesüljenek. Elismeréssel szó
lott a főigazgatóság munkájáról. Meg
könnyíti a munkájukat, a nagyobbfokú 
önállóság és a felsőbb intézkedések 
mennyiségi csökkenése. Síkra szart az 
erdőgazdaságok közötti táji értekezletek 
mellett és sürgette az erdei legeltetés 
kérdésének végleges megoldását. Végül 
javaslatot tett a Kékesi volt pártüdülő 
épületének a külföldi vadászok megfe
lelő ellátása érdekében való megszerzé
sére. 

Vilcsek János, a Szolnoki Áll. Erdőgaz
daság igazgatója az ellenforradalom he
lyi megnyilvánulásáról számolt be. Ezek
nek hatását az erdőgazdaság még ma is 
érzi, nem állt helyre még a munkafegye
lem. Rámutatott arra, hogy a racionali
zálással egyidejűleg nem csökkent meg

felelően a papiros-munka, és ha ezen a 
téren sürgős javulás nem áll be, úgy félő, 
hogy a racionalizálás hatása teljesen 
megszűnik, mert lassanként vissza kell 
venni az elküldött embereket. 

Mint fásító erdőgazdaság, javaslatot 
tett arra, hogy minél több fásítást ve 
hessenek saját kezelésbe, valamint arra, 
hogy a fásítások elvégzésére biztosított 
keretekkel saját maguk rendelkezhes
senek. A munkástanácsok tekintetében 
csatlakozott Csávics elvtárs által mon
dottakhoz, véleménye szerint a munkás
tanácsok működtetésére az erdőgazda
ságban nincs meg a lehetőség. Öröm
mel üdvözölte a nyártelepítések na-
gyobbmérvű felkarolását és bejelentette, 
hogy csemetetermelésüket már ennek az 
érdekében állították be. 

Márton Mihály, az Erdőgazdasági Szál
lító és Gépjavító Vállalat MSZMP, szer
vezetének titkára határozati javaslatot 
terjesztett az értekezlet elé a Colombó-
ban ülésező Békevilágkongresszusnál az 

atom- és hidrogénháborúra való készülő
dések elleni tiltakozás megtételére. Az 
értekezlet résztvevői egyhangú helyes
léssel fogadták a javaslatot és megbíz
ták az OEF pártszervezetét a tiltakozás 
megtételére. 



Fekete József, a Börzsönyi Áll. Erdő
gazdaság főmérnöke elismerését fejezte 
ki az utóbbi időben megjelent szakmai 
utasításokkal kapcsolatban. Az utasítás
ban foglaltak reálisan előremutatóak s 
így nagyban segítik az erdőgazdaság mun
káját. Határozottan kiállt a termelési fel
ügyelői rendszer mellett, de feltétlenül 
szükségesnek tartotta, hogy erre a ké

nyes helyre a legjobb szakemberek ke
rüljenek. Az erdőművelés kérdéséről 
szólva, szükségesnek tartotta, hogy ez ne 
csak egy-két reszortelőadó ügye legyen, 
hanem az egész erdőgazdasági kollektíva 
tekintse szívügyének. Felhívta a figyel
met arra, hogy a természetes felújítások 
kérdésével keveset foglalkozunk. Külö
nösen fel kell figyelnünk arra, hogy a 
tervezés nem ösztönöz a természetes fel
újításra, hanem ellenkezőleg, éppen a 
mesterséges erdősítésnek kedvez. Sürgő
sen meg kell találni a módját a termé
szetes felújítások premizálásának. Az 
üzemtervek adatai a Börzsönyi Erdőgaz
daságban helytállónak bizonyulnak, de 
sajnos nem számolnak eléggé ezek sem 
a természetes felújítással, mert tíz éves 
időszakra természetes felújításról tervet 
készíteni nem lehet. Krón elvtárs hoz
zászólásával kapcsolatban megemlítette, 
hogy a parkett-frizben Vácott 15% volt 
a selejt, de amióta a friztermelő mun

kásnak 6%-on alul minden százalék
csökkentésért m 3-ként 50 Ft. prémiumot 
fizetnek, a selejt minimumra csökkent. 

Biró Lajos, a Nyugatbükki Áll. Erdő
gazdaság főmérnöke az elmúlt félévre 
vonatkozóan; kedvező' gazdasági eredmé
nyekről számolt be. Az éves 25 millió fo
rintos termelési értékből az I. félévben 
több mint 16 millió forintot, az évesnek 
67,3%-át termelték meg. A különböző 
ágazatok munkájának megjavítása mel
lett az üzemi bevételt új termelési lehe
tőségek kihasználásával fokozzák. Itt el
sősorban a fagyártmányteirmelés fej
lesztése nyújt komoly lehetőséget olyan 
cikkek terven felüli gyártásával, ame
lyeknek eladási ára magas. Fokozottab
ban karolják fel a körfűrészeken legyárt
ható fagyártmányok termelését. Gazda
sági tanulmányt készítenek az elkövet
kező években egy gyorsjáratú gatter üze
meltetésére is. A fagyártmánytermelés 
fokozásánál azonban figyelmeztet a fa
anyaggal való ellátásra, mert ez csak 
olyan anyagból állhat, amit a fűrészipar 
feldolgozni nem tud. Énnek az anyagnak 
mennyisége erősen korlátolt. A ' jövede
lem fokozásának másik nagy lehetősége 
a t*sztitási anvagból való aprószerfa-ter-
melés. Különösen a gyümölcstámrúd és 
különböző nyelek jövedemeznek jól. Bi
zonyos többletet jelent a mészégetés a 
jelenlegi ár mellett. Az erdőgazdaság 
ezeknek a lehetőségeknek kihasználásá
val mintegy V2 millió forintnyi többlet
bevételhez jut. Hangsúlyozta, hogy az 
üzemi eredmény javításában elengedhe
tetlen az erdészetek, önálló gazdálkodása 
és anyagi érdekeltsége. Az erdőgazdasá
gon belül a gazdaságosság emelése érde
kében önálló üzemgazdasági csoportot kí
vánnak szervezni és a szállítások egysé-
„ „ „ j^rivítását függetlenített szállítási elő
adóra bízzák. Sürgette a munkabéreknek 
erdőgazdaságok közötti koordinálását. Le
hetőséget kért arra, hogy a kisebb helyi 
jelentőségű műszaki tervezéseket maga 
az erdőgazdaság végezhesse, mert ez az 
erdőgazdaságnak ez elmúlt hán)m év 
alatt kereken 150 000 forintjába került. 

Rakonczay Zoltán, a Délmátrai Áll. Er
dőgazdaság főmérnöke bejelentette, hogy 
valamennyi erdészkerületet üzemtervi 
kivonattal láttak el s ennek nyilvántar
tási részén az' erdőrészletre vonatkozó 
minden adat azonnal feljegyzésre kerül. 
Kérdést intézett a főigazgatósághoz az 
iránt, hogy az aratást lehet-e részében 
végeztetni. Bejelentette, hogy minden 
fáit 3 cm-től kezdve egységes tűzifa
ként termelnek s mivel a TÜZÉP ez el
len nem emel kifogást, országos beveze-



tésre ajánlja. Sürgette a közbirtokossági 
erdők ügyének rendezését. A munkás
tanácsokra vonatkozóan szintén elutasí
tóan nyilatkozott. 

Horváth István főosztályvezető-helyet
tes, az OEF MSZMP-szervezete intéző
bizottságának tagja, részletesen foglal
kozott a főigazgatóság politikai megerő
sítésével és rámutatott arra, hogy a fő
igazgatóságon sem történt más, miint 
azoknál az erdőgazdaságoknál, ahol az 
ellenforradalmi erők működtek. Levál
tották Tömpe elvtárssal kezdve a vezető 
kommunistákat, feldúlták a személyzeti 
anyagokat, sztrájkot próbáltak szervezni, 
visszahozták a korábban eltávolított nem 
kívánatos elemeket, igyekeztek kompro
mittálni a pártot, a Kádár-kormányt. 
Ennek azonban haszna is volt. mert le
lepleződtek az ellenséges elemek. A fő
igazgatóságon november 8-án alakult 
meg a pártszervezet. Ennek legfontosabb 
politikai eredménye a főigazgatóságon a 
munkáshatalom megszilárdítása, az el
lenforradalmi elemek eltávolítása volt. 
Balassa elvtárssal a pártszervezetnek 
eleinte nézeteltérései voltak, de ezek is 
tisztázódtak, mert Balassa elvtársnak is 
épp olyan drága a munkáshatalom, mint 
bármely más párttagnak. Tiltakozott az 
ellen a helytelen beállítás ellen, mintha 
a pártszervezet értelmiség- és mérnökel
lenes lenne. Hangsúlyozta, hogy a gaz
dasági feladatok megoldása érdekében a 
legszélesebbkörű Összefogás szükséges. 
Ez azonban nem jelentheti az éberség 
félretételét. 

Mint az értékesítési és anyaggazdál
kodási főosztály helyettes vezetője fel
hívta a figyelmet a fagyártmánytermelés 
fejlesztésének szükségességére. Ezen be
lül jelenleg a bányadeszka és ládadesz
ka termelése a legjövedelmezőbb. Végül 
rámutatott arra, hogy a körfűrészek ter
melékenyebbek mint a szalagfűrészek. 

Szekeres Gyula, az Északzalai Áll. Er
dőgazdaság igazgatója az ellenforradalom 
több megnyilvánulásáról számolt be. 
Szigorú intézkedéseket kért a politikai 
okból elbocsátottak újbóli alkalmazása 
terén. Szükségesnek tartja, hogy a főis
kolai felvételeknél nagyobb súlyt he
lyezzenek a politikai megbízhatóságra. 
A munkástanácsokra vonatkozóan néze
te hasonló az előbb elhangzottakéhoz. 
Kérte, hogy a személyzeti előadóknak 
legalább olyan fizetés legyen biztosít
ható, mint amiyent bármely más előadó 
kaphat. 

Sereg Albert, a MEDOSZ elnökségének 
tagja hozzászólásában részletesen foglal

kozott az elleníoradalomnak, részben a 
funkcionáriusok, részben a. szervezet el
leni támadásával. Felmerült egy külön 
erdész-szakszervezet alakítására irányu
ló törekvés. Ez akarva-akaratlanul az el
lenforradalmat támogatta. A szakszerve
zet elnöksége' elemezte a különválási tö
rekvések reális okait és a jogos igények 
kielégítése érdekében a szakszervezet 
központjában külön szakmai osztályokat 
hozott létre. így alakult meg a MEDOSZ 
erdőgazdasági osztálya is. A szakszerve
zet komoly eredményként tartja számon 
az erdőgazdasági dolgozók bérhelyzetére 
vonatkozóan az OEF-el együttesen a 
kormány elé terjesztett javaslatnak el
fogadását. Nagymértékben hozzájárul ez 
ahhoz, hogy a más népgazdasági ágakkal 
szemben fizikai dolgozóink bérfeszültsé
gét csökkentse. Kijelentette, hogy a szak
szervezet elnöksége továbbra is számít az 
erdőgazdaságokban dolgozó szakembe
rekre, mert a fizikai és értelmiségi dol
gozók szoros együttműködése nélkül cél
ját elérni nem tudja. Hangsúlyozta, hogy 
a szakszervezet termelési munkájában 
teljesen új módszereket kell kialakítani. 
A szocialista munkaversenyek új formá
ját illetően elgondolások születtek, s most 
már a cselekvés ideje következik. 

Sallai Ferenc, a Tanulmányi Állami Er
dőgazdaság igazgatója részleteseri ismer
tette az ellenforradalom lefolyását Sop
ronban. Rámutatott arra, hogy a Soproni 
Főiskolán lezajlott események oka az if
júság nevelésében tapasztalható hiányos
ság. Megállapítása szerint a beiskolázás 
helyesen történt, de helyesen kell meg
választani azokat a tanárokat is, akiknek 
hivatása a főiskolai ifjúság nevelése. A 
munkástanácsokra vonatkozó véleményé
vel csatlakozott az előbb felszólalókéhoz. 

Németh László, a Délzalai Áll. Erdőgaz
daság igazgatója hangsúlyozta, hogy 
Schneider Jenő volt igazgatót felelőtlen 
elemek távolították el beosztásából, az 
erdőgazdaság dolgozói továbbra is meg
becsüléssel gondolnak fa. Kedvező gaz
dasági eredményekről számolt be, s eze
ket nagyrészt a melléadott fiatal főmér
nök segítségének tudja be. Örömmel üd
vözölte az alkalmazotti bérrendezést, de 
az anyagi megbecsülés mellett, nagyobb-
fokú erkölcsi megbecsülést is követel az 
erdőgazdaságok dolgozói iránt. Különö
sen sok kívánni való van e téren a me
gyei és járási szerveknél. 

Papp József, a MEDOSZ Borsod megyei 
kiküldötte az ellenforradalomnak a szak
szervezet elleni támadásával foglalkozott, 
majd rámutatott arra. hogy a gazdasági 



munka megerősítésére meg kell valósítani 
újra a munkaversenyt. Több figyelmet 
sürgetett a munkásvédelemre, valamint 
a dolgozók szociális ellátására. A szer
számhasználati díj fizetésével kapcsolatos 
visszásságok megszüntetése érdekében 
javasolta, hogy a szerszámokat egyes er
dészetekben összpontosítsák, ismét lás
sák el a szükséges szerszámokkal a mun
kásokat, a többi helyeken pedig szer
szám helyett biztosítsák a szerszámhasz
nálati díj fizetését. 

Partos Gyula, az Erdészeti Tudomá
nyos Intézet igazgatója bejelentette, hogy 
az október-novemberi események okozta 
károk felszámolása az Intézetben is fo
lyamatban van és az Intézet továbbra is 
készen áll az erdőgazdaságok termelő 
munkájának közvetlen megsegítésére. 

Németh János, a Magasbakonyi Áll. Er
dőgazdaság igazgatója rámutatott arra, 
hogy az ellenforradalom nem minden er
dőgazdaságnál nyilvánult meg azonos 
mértékben, de éberségre van szükség ott 
is, ahol látszólag csak kisebb mértékben 
nyilvánult meg. Megállapította, hogy az 
erdőgazdaságok politikai szempontból vi
selkednek tartózkodóan a fiatal mérnö
kök alkalmazása tekintetében. A főisko
lai nevelésben a politkai munka határo
zott megerősítését követelte. A gazdasági 
kérdések között a műszaki feladatoknak, 
elősorban az építkezéseknek erdőgazda
ságon belüli ellátását sürgette. 

Mihályka Gyula, a Szombathelyi Áll. 
Erdőgazdaság igazgatója ugyancsak a fő
iskolai nevelés ideológiai tartalmának el
mélyítését sürgette avval, hogy az ellen
forradalmi eseményekben nagy felelősség 
terheli a fiatal mérnökök jórészét. Rámu
tatott arra, hogy alapszervezetük 21 tag
jából, alig 5 állta meg a helyét. Szintén 
jó gazdasági eredményekről számolt be. 
Sürgette a közbirtokossági erdők kezelé
sének rendezését, intézkedést kért az 
irányban, hogy a tanácsok ne adhassanak 
ki származási igazolásokat, mert ez sok 
visszaélésre ad alkalmat. A személyzeti 
előadók fizetésével kapcsolatban ugyan
olyan illetményeket követelt a személy
zeti előadók részére, mint amilyenben a 
vezető állásúak részesülnek. . 

Kálmán Dezső, az OEF faipari főosztá
lya részéről az erdőgazdaságok és faipari 
üzemek közötti kapcsolattal foglalkozott. 
Figyelmeztetett arra, hogy a faipari üze
mek soha nem voltak ilyen nehéz hely
zetben, mint amilyenbe az ellenforrada
lom folytán kerültek. Az erdőgazdaságok 
megértően támogatták az üzemeket, de 

még így is torlódás állt elő Hároson, szál
lítási korlátozást kellett életbeléptetni a 
Nyugatmagyarországi Fűrészeknél. A tá
mogatásért köszönetet mondott az ipar 
részéről az erdőgazdaságoknak, a további 
együttműködésnél pedig a népgazdaság 
egészének érdekeit kérte figyelembe 
venni. Felhívta a figyelmet a furnirrönk-
termelésre, mert az ipar ebből nem kap 
elegendő mennyiséget. 

Csillag Lajos, a Déknátrai Állami Erdő
gazdaság igazgatója a gazdaságosság kér
désével foglalkozva rámutatott arra, hogy 
a fogatgazdaságok ráfizetése legnagyobb
részt abból adódik, hogy a fogatok elhe
lyezése nem megfelelő és ennek folytán 
sok az üresjárat. A fogat helye nem a ko
csis közelében, hanem a munkahelyen 
van. Fényesen berendezett állandó istál
lók helyett inkább könnyen áttelepíthe-
tőket kell létesíteni. A mezőgazdaságtól 
ne is várjunk gazdaságosságot, mert 500 
holdas gazdaságban istálló, pajta és min
den egyéb felszerelés nélkül eredménye
sen gazdáModni nem lehet. A munkaver
sennyel foglalkozva a helyes bérmegálla
pítás fontosságára hívta fel a figyelmet. 

Madas András, az Országos Erdészeti 
Egyesület elnöke vitába szállt a nyugati 
államokban gyakran elhangzó ama vád
dal, mely szerint a szocializmust építő 
államokban időnként felmerülő hibák a 
rendszer lényegében gyökereznek. Példá
val igazolta, hogy a termelés rendszere 
nálunk nem dogma, a rendszer minden 
okos és ésszerű megoldásra lehetőséget 
ad. Ez bennünket állandóan ilyen megol
dások keresésére kötelez. A fiatal mérnö
kökkel kapcsolatban rámutatott arra, 
hogy ezek nagy többsége munkás és pa
raszt származású, a népi demokrácia ne
velte, s így minden feltétel megvan ah
hoz, hogy a magunk emberévé tegyük 
őket. Szigorúaknak és keményeknek kell 
lennünk velük szemben, de szeretettel 
kell velük foglalkozni. 

Ákos László, az Erdőgazdaság szerkesz
tője a szakmai folyóiratok jelentőségét 
méltatta és sajnálattal állapította meg, 
hogy az előfizetések az utóbbi időben erő
sen csökentek. A lapok támogatják az er
dőgazdaságok vezetőit és dolgozóit fel
adataik ellátásában, de ezért ezeknek is 
támogatniok kell a lapokat. 

Abonyi István, a OEF munkaügyi osztá
lyának vezetője támogatást kért az igaz
gatóktól és főmérnököktől a bérmegálla
pító bizottságok részére. Helyeselte az er
dőgazdaságok többségének a teljesít
ménybérezés terén elfoglalt álláspontját. 



A természetbeni juttatásokkal kapcsolat
ban megjegyezte, hogy ilyenirányú to
vábbi igények kielégítésére nincs lehető
ség. Felhívta a figyelmet a munkásvéde
lem fontosságára, ezen a téren nagy visz-
szaesés mutatkozik. Különösen a trakto
ros munkáknál és a döntésnél fordul elő 
sok halálos baleset. Fel kell újítani a biz
tonsági megbízottak hálózatát és ezeknek 
fel kell készülniök vizsga letételére. Be
jelentette, hogy az óvórendszabályokat 
rövidesen nyomtatásban fogják kiadni. 

Kocsmár Ferenc, az OEF főkönyvelősé
gének vezetője elismerte, hogy az egyes 
választékok árai között aránytalanságok 
vannak. Ezeknek felmérése folyamatban 
van. 1958. januárjára országos árrende
zést terveznek, addigra ezeket nekünk 
össze kell gyűjtenünk. Kéri, hogy a ta
pasztalt aránytalanságokat közöljék vele. 

.Felhívta a vezetők figyelmét a revízió je
lentőségére; ezeknek elsődleges célja meg
gátolni a szabálytalanságok elkövetését. 
Az erdőgazdaságok igazgatói nem élnek 
megfelelően a revízió eszközével és nem 
realizálják a revíziós jelentéseket. A re
vizori apparátus leépítése az igazgatók 
pozícióját gyengíti. Figyelmeztette az 
igazgatókat, hogy a revizori munkakör 
képesítéshez van kötve. 

Keresztesi Béla, az OEF vezető
jének helyettese a felszólalásokra 
adott válaszában elsőnek Erdélyi 
János elvtárs felszólalásához kap
csolódott és a maga részéről ismét 
rámutatott a nyárfatenyésztés rend
kívüli jelentőségére. Röviden is
mertette a franciaországi nyárfa
termesztést, s kijelentette, hogy 
ennek eredményei nem olyanok, 
amit mi is ne érhetnénk el. A 
„vad-nyárfa" kérdését az dönti el, 
hogy mit tud az egyik és mit a 
másik adni a népgazdaságnak. A 
főigazgatóság vezetői nagy barátai 
a vadnak, de csak annyira, ameny-
nyiben az a népgazdaságnak is 
hasznos. Helyeselte az apró vad el
terjesztésével kapcsolatos hozzászó
lást és bejelentette, hogy a fogoly 
és fácán, valamint egyéb apróvad el-
szaporításának kérdésével az ERTI 
már foglalkozik. A nyárfarákkal 
kapcsolatban megjegyezte, hogy 
nálunk igyekeztek ebből valamiféle 
divatot csinálni. Így a szakmai köz

vélemény megijedt tőle. Nyugaton 
látta, hogy ott is van nyárfarák, 
komoly betegség, de nem ijednek 
meg tőle. Meg van ellene a véde
kezés az ellenálló fajták elkülöní
tésével, helyes telepítési és ápolási 
módszerekkel. 

Az igazgatók mozgására vonat
kozó bejelentési kötelezettség nem 
jelenti szabadságuk korlátozását 
és elősegíti a munkafegyelem meg
szilárdulását. A szakelőadókkal 
kapcsolatban nagyobb önállóságot 
kért biztosítani munkájukhoz. A 
kis erdészet és kis védkerület fel
vetett kérdésében két szempont 
küzd egymással. Az országos veze
tés szempontjából a 250 erdészet 
megfelelő és jó . Az erdőgazdaság 
szempontjából ott, ahol nagy a te
rület, kevés az erdő, szét van szór
va és sok időt kíván azok megkö
zelítése, ott a kis erdészet a jó . En
nek a két szempontnak megfelelő 
összehangolásán a főigazgatóság 
dolgozik. Helyeselte azt, hogy a 
kisebb építkezések tervezési mun
káit is az erdőgazdaság maga lássa 
el. A fásítással kapcsolatban ki
emelte, hogv az ingyen csemeté
nek az elmúlt évben igen nagy j e 
lentőségük volt. Országos átlagban 
mintegy 10 000 forintunkba kerül 
egy hektárnyi erdőtelepítés üzemi 
kivitele, ugyanennyi fásítás 5000 
forintot tett ki és az ingyen cseme
te juttatással csupán 500 forintos 
költséget jelent nekünk egy hek
tárnyi fásítás. 

A munkafegyelem tekintetében 
az erdőgazdaságokban még mindig 
komoly tennivalók vannak. Nem 
helyeselhető, hogy a dolgozók hi
vatalos ügyekből kifolyólag saját 
személyükben levelezzenek külföl
diekkel. Külföldi kapcsolatot hiva
talosan csak az igazgató tartson 
fenn. Helyes meglátás az, hogy az 
adminisztrációs munka csökkentése 
nélkül a racionalizálásnál elért 
eredmények megsemmisülnek. A 



főigazgatóság őszre készül el ilyen 
irányú rendezéssel. A z erdőgazda
ságok egyre gyakrabban tartanak 
tapasztalatcseréket. Helyes volna 
ezek során a recskiek fagyártmány-
termelését is behatóan tanulmá
nyozni. A táji értekezletek haszno
sak lehetnek, de szükséges, hogy 
ezeken a főigazgatóság minden 
esetben képviselve legyen. 

Helyeselte Fekete József felszó
lalását a természetes felújítással 
kapcsolatban s ezirányban megfe
lelő intézkedést ígért. Bejelentette, 
hogy az egyenruha kérdése a kor
mány előtt van, s remélhetőleg ha
marosan elintéződik. Valószínűleg 
részletfizetéses térítés ellenében 
fogják a dolgozók kapni. A közbir
tokossági erdők kérdése a kormány 
előtt van, ebben a kérdésben rövi
desen döntés születik. Ennek meg
történte után a legjobban érdekelt, 
erdőgazdaságokkal a végrehajtást 
külön meg fogjuk beszélni. 

A mérnökellenesség vádja az 
OEF pártszervezetét is érte. Egyet
ért azzal, hogy a fiatal erdőmérnö
köket rá kell vezetni a helyes útra. 
Erdőmérnökeink között 77 párttag 
van, ez 10%-a az erdőmérnöki kar
nak; Az ellenforradalmi esemé
nyekért a felelősséget az erdőgaz
daságokban sem lehet csak az erdő
mérnökökre hárítani. A főigazgató
ság alaposan utánanézett és kide
rült, hogy a felelősök között sok 
jogász, könyvelő és egyéb is szere
pelt. Felelőtlen eljárás volna egy 
fiatal mérnök eltaszítása csak azért, 
mert fiatal fejjel belesodródott az 
ellenforradalom árjába. A kommu
nistáknak kötelessége nevelni őket, 
vigyázni arra, hogy olyan időseb
bek befolyása alá kerüljenek, akik
től jót tanuljanak. Nekünk kell 
foglalkoztatni továbbra is azokat a 

szakembereket, akik belesodródtak 
az eseményekbe. Kisebb beosztás
ban olyan erdészetvezető mellett 
kell őket foglalkoztatni, aki szem
mel tudja tartani működésüket. 
Okvetlenül próbát kell velük tenni 
és ha később ott folytatják, ahol 
októberben abbahagyták, akkor 
kell csak végleg elküldeni őket. 
Igen nagy fontosságot tulajdonít 
maga is annak, amit többen is k ö 
veteltek, hogy most, amikor .20 ta
nárt és tanársegédet fogunk a főis
kolára kinevezni, feltétlenül figye
lembe kell venni azt, hogy ezek 
olyanok legyenek, akik a helyes 
irányban tudják nevelni az ifjúsá
got. 

A z erdei lopások megakadályozá
sánál rendkívül fontos, hogy maguk 
az erdőgazdasági dolgozók teljesen 
mentesek legyenek mindenféle kor
rupciós jelenségtől. A főigazgató
ság ebben tréfát nem ismer és fe l 
hívja az erdőgazdaságok vezetőit, 
hogy maguk is a legszigorúbban 
járjanak el minden ilyen esetben. 

Az ERTI-vel kapcsolatban meg
állapította, hogy új vezetője van az 
intézetnek és minden egyéb felté
tel is megvan ahhoz, hogy a jövő
ben a helyes irányban dolgozzék. 
Az ERTI azon lesz, hogy új mód
szereket, új eljárásokat adjon a 
gyakorlat kezébe, szükséges azon
ban, hogy az erdőgazdaságok is 
minden lehető eszközzel támogas
sák munkáját. 

Befejezésül megállapította, hogy 
az értekezlet célját elérte. Az erdő
gazdaságok vezetői a főigazgatóság
gal a politikai és szakmai kérdé
sekben teljesen egyetértenek. S o 
rainkat ezzel rendeztük és ennek 
hatása még fog mutatkozni gazda

sági téren is. 



Z Á R S Z Ó 

dr. Balassa Gyula, az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője-
Nem elhamarkodott megállapítás az, ha ezt az országos értekezletet 

aktívnak és igen hasznosnak nyilvánítom. Igen nagy a különbség a 
január 25-i és a mostani értekezlet között. De ne felejtsük el azt sem, hogy 
más volt az akkori politikai atmoszféra is. 

Hangoztattam beszámolómban is, hogy a munkáshatalomnak a meg
erősítése az éberségtől függ. Nem altathatjuk el ezt az éberséget. Az el
lenforradalomnak maradványai vannak és lesznek még évek múlva is. Ez 
a veszély azonban, most hogy az erő biztosan a kezünkben van, évről 
évre és olyan mértékben csökken, mint amilyen mértékben gazdaságunk 
erősödik. 

A január 25-i értekezletnek, s az azóta eltelt két hónapnak az volt 
a látszata, hogy a főigazgatóság nem állt hivatása magaslatán és nem 
adta meg azt az irányítást a gazdaságok és vállalatok részére, amit azok 
elvártak volna. A főigazgatóság szerencsére rövid idő alatt túljutott a 
dezoláltság állapotán, azonban nem kétséges, hogy az 1956/57. I. félév ki
elégítő eredményeinek elérésében az erdőgazdaságok vezetőinek és dol
gozóinak érdemét elsősorban kell megemlítenem. Dolgozóink többsége a 
legnehezebb időben is helytállt a termelésben. Ezt kevés más területen 
lehet így elmondani. Elfogultság nélkül mondhatom, hogy a sokat hibázta
tott erdészek közül nem egy igen komolyan megállta a helyét. Tudunk 
olyan esetről is, hogy erdészre bízták a lőszerraktárak őrzését is. Ha nem 
ilyen lenne az erdészek • többsége, nem tudtunk volna ilyen jó eredmé
nyekről beszámolni és nem lenne ennyire biztató a jövő képe. Ezért innen 
is köszönetet mondok az elvtársaknak, az erdészet valamennyi dolgozó
jának, mindazoknak, akik ezekben az időkben kitartottak a munkahelyü
kön és dolgoztak. 

Meg kell mondanom azt is, hogy a főigazgatóságon voltak ellentétek 
bizonyos kérdésekben. Sokan azt hitték, hogy a főigazgatóság bizonyos 
elnéző gesztust gyakorol és háttérbe akarja szorítani a politikai hata
lomért vívott harcot. Nem erről volt szó. Közöttem és egyes elvtársaim 
között nem elvi különbség állt fenn, legfeljebb tempóbeli differencia. 
Az, hogy Magyarországon október 23-án és novemberben • ellenforradalom 
volt, az nem kétséges. Természetes az, hogy azokkal szemben, akik részt 
vettek az ellenforradalomban, határozottan fel kell lépni. De az a szilárd 
meggyőződésem, hogy ezeket az elemeket a gazdasági megerősödés köz
ben is ki tudjuk vetni sorainkból. És itt igen kell vigyázni a mértékre is. 
Az ellenforradalom során többségben csak megingó .emberek voltak. Volt, 
aki az állását, puszta létét féltette, de voltak gyávák is, akiket másként 
kell elbírálni, mint azokat, akik ártottak, vagy ellenségek voltak. Abból 
induljunk ki, hogy az országnak döntő többsége nem helyeselte az ellen
forradalmat. Ne feledjék az elvtársak ellenforradalmi tisztogató munká
jukban, hogy Magyarország jövője azon áll, hogy az erős, egységes, az 
ország vezetésére hivatott kommunista párt minél több szimpatizánst is 
szerezzen következetes, de igazságos munkájával. Ehhez az szükséges, 
hogy mi kommunisták példamutatók legyünk. Valóban élenjáróknak kell 
lennünk és jó eredményeket kell felmutatnunk gazdasági téren is. Ezek
kel az eszközökkel magunkhoz tudjuk vonni a tömegeket. 
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