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1949. május elsején, a felvonulás után az
egri erdõgazdaság központi épületének
hátsó kertrészében (ma itt emeletes épüle-
tek állnak) értekezletet tartottak a cég ve-
zetõ emberei: a vezérigazgató, a fõmér-
nök, az osztályvezetõk (akkori titulusuk
szerint fõelõadók), erdõgondnokok és
gondnokhelyettesek. Róluk készült az itt
bemutatott felvétel, amelyet méltán ne-
vezhetünk történelminek. A fényképen
szereplõ személyek történelmi korokat,
nemzedékeket testesítenek meg, életpá-
lyájukat történelmi események alakítot-
ták.

Elõzménye az volt, hogy 1949 tavaszán
megszûntették a MÁLLERD-et, helyette
létrehozták a nemzeti vállalatokat, össze-
sen 15-öt. Egerben létrejött az Egri Erdõ-
gazdasági Nemzeti Vállalat, amely lénye-
gében az Egri Erdõigazgatóságból alakult
át. Tulajdonképpen ezzel a lépéssel kez-
dõdött meg az erdõgazdaságok átszerve-
zése a hatalom képére, és ez a régi rend
„reakciós elmeinek” a hatalomból való fo-
kozatos kiszorítását jelentette.

A fotó az újonnan megalakult Nemzeti
Vállalat vezetõ csapatát mutatja be. Itt még
együtt láthatjuk a ’45 elõtti magánbirto-
kok, egyházi tulajdonú erdõk szakembe-
reit, erdõgondnokait – akiknek többségét
még megtûrték vezetõ posztokon – és az
új hatalom embereit, a vezérigazgatót és
az erdõgondnokok mellé beosztott ún.
gondnokhelyetteseket. Középen áll Gon-

da Zoltán, az elsõ káderigazgató (elsõ álló
sor, jobbról a hatodik), mellette Ferenczy
Ferenc fõmérnök (sötét kabátban). Gon-
da Fodor Gyula erdõmérnököt váltotta, és
a cég történetében elõször vezérigazgató-
nak nevezték. Ez a titulus csak a ’80-as
években jött vissza Kovács Jenõ idejében.

Ferenczy Ferencet a miskolci erdõigaz-
gatóságtól helyezték Egerbe azzal a fela-
dattal, hogy Fodor Gyula igazgatóval
együtt szervezze meg az Egri Állami Erdõ-
igazgatóságot. Ez nem kis feladatot jelen-
tett, itt ugyanis nem volt ’45 elõtt állami tu-
lajdonú erdõ. A Károlyi-birtok volt kivétel,
ez Trianon után átkerült a Nemzeti Köz-
mûvelõdési Alapítványhoz.

Miskolcról még egy személy jött át ’45-
ben: Köröskényi Béla, aki kezdetben felü-
gyeleti tiszt, majd a Nyugat-Bükknél mû-
velési csoportvezetõ volt nyugdíjazásáig
(elsõ álló sor, jobbról az ötödik).

A fényképen látható 55 személy között
a legidõsebb korosztályt ketten képvise-
lik: Urbánfy Ignác és Lukács Károly erdõ-
mérnökök. Mindketten 1892-ben szület-
tek, mindketten megjárták az elsõ világhá-
ború harctereit, mindketten vitézi rangot
szereztek. 

Urbánfy Ignác – Náci bácsi – Selmec-
bányán szerzett diplomát 1915-ben (ülõ
sor, balról a második). A háború után
Munkácson lett erdõgondnok, itt élte meg
a trianoni döntést, 1928-ig a csehek fenn-
hatósága alatt dolgozott. Ekkor került az

Egri Érsekség uradalmához, a gyöngyös-
solymosi gondnokság élére. 1930-ban az
összes érseki erdõk felügyelõjévé nevezik
ki erdõtanácsosi rangban, felnémeti szék-
hellyel. ’45 után elõször a központban,
majd utolsó állomásként az Észak-mátrai
Állami Erdõgazdaság erdõmûvelõje.

A másik legidõsebb kolléga Lukács Ká-
roly (ülõ sor, jobbról a harmadik) hason-
lóan gazdag életpályával. Õ is Selmecen
kezdett, de már Sopronban kapott diplo-
mát. 1924-ben indul szakmai pályafutása
Sirokban, ahol gróf Károlyi Mihály parádi
erdõbirtokán a Kõkúti Gondnokság erdõ-
gondnoka. 1929-ben a Károlyi vagyon
nagy részét törvényileg elkobozzák és át-
adják az állami tulajdonú Nemzeti Köz-
mûvelõdési Alapítvány részére. Ettõl
kezdve Lukács Károly már állami alkalma-
zottként folytatja gondnoki munkáját Kõ-
kúton. Õ építi Térfy Bélaának, az alapít-
vány fõgondnokának támogatásával a kis-
nánai vadászkastélyt, amely a ’60-as évek-
ben az ominózus Ónody-ügy révén vált
ismertté országosan.

A kõkúti gondnokság épületeit a hábo-
rúban lebombázták. A gondnokság Ver-
peléten folytatta tevékenységét, ahol Vár-
nay Géza, Urbánfy István (Urbánfy Ignác
öccse), Vass Ferenc (ülõ sor, jobbról az
ötödik) majd Németh Gyula (elsõ álló sor,
jobb szélen) látta el a gondnoki teendõ-
ket. Lukács Károlyt a központba helyezik,
ahol szinte minden területen és ágazatban

Egy történelmi fotó 1949-bõl
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szolgált nagy szakértelemmel. Többek kö-
zött õ telepítette az erdõgazdaság füzes-
abonyi és szöllõcskei gyümölcsöseit. 

Urbánfy István (második álló sor, jobb
szélen), Náci bácsi testvéröccse, szintén a
legidõsebb nemzedékhez tartozik (1895-
ben született), és eseményekben igen
gazdag életúttal rendelkezik. Az elsõ vi-
lágháborúban bevonultatják, fogságba
esik, Elba szigetén raboskodik olasz fog-
ságban. Erdõmérnöki tanulmányait õ is
Selmecen kezdi, de már Sopronban fejezi
be. Szakmai pályafutása Sándorréten kez-
dõdik az akkor még Károlyi-birtokon,
majd az ugyancsak Károlyi családhoz tar-
tozó fehérvárcsurgói erdõbirtokon szolgál
1947-ig, amikor az Egri Erdõigazgatóság
verpeléti gondnoka lesz. 1948-ban újra
Sándorrétre kerül, ahol az ’50-es átszerve-
zésig erdõgondnok.

Az erdõgondnokok közül többen van-
nak olyanok, akik az államosítás után is
megmaradtak a korábbi gondnokságok
élén, mind nagytekintélyû, tapasztalt, ki-
váló szakemberek. Így Imrik Gusztáv a
bátori káptalani erdõbirtokon (ülõ sor,
jobb szélen), Bernáth Kálmán Gyöngyös-
solymoson (ülõ sor, bal szélen), Vendel
Ferenc Egerbaktán (elsõ álló sor, balról a
második), Wágner Lajos Felnémeten,
mindhárman az Egri Érseki Uradalom
gondnokságain. 

A felvételen megjelennek azok a kollé-
gák, akik az 1938–44 közötti idõszakban –
amikor a Felvidék és Kárpátalja újra Ma-
gyarországhoz tartozott – a visszacsatolt
területen teljesítettek szolgálatot az ungvá-
ri, a rahói és a bustyaházai erdõigazgató-
ságoknál. Összesen több mint húsz ’44
után visszatérõ erdõmérnök, erdész és ki-
segítõ személy kap állást az újonnan ala-
kult egri erdõigazgatóságnál. Közülük a
fényképen láthatjuk Blickhardt Józsefet,
aki Bustyaházán volt erdõigazató (közé-
pen csokornyakkendõben), Sass Barnát
(második álló sor, jobbról az ötödik) és
Hibbey Albertet szintén Bustyaházáról (el-
sõ álló sor, jobbról a tizedik), Bánky Gyu-
lát (elsõ álló sor, bal szélen), Szadlis Sán-
dort (elsõ álló sor, balról a hetedik),
Oroszlány Endrét (ülõ sor, jobbról a má-
sodik), és Wolf Miklóst Rahóról (harma-
dik álló sor, jobb szélen), Szilárd Tivadart
Ungvárról (ülõ sor, jobbról a negyedik).

Jelen vannak a fotón a gondnokhelyet-
tesek is. Ezt a munkakört a hatalom arra
találta ki, hogy érvényesítse politikai célki-
tûzéseit, elsõsorban személyzeti kérdé-
sekben. Általában fizikai dolgozók közül
emeltek ki a párt számára megbízható
személyeket, és azzal a nem nyilvános fe-
ladattal bízták meg, hogy kiszûrjék a reak-
ciós elemeket és kezdeményezzék eltávo-

lításukat. Sokféle ember, sokféle szemé-
lyiség töltötte be ezt a posztot, a szivár-
vány minden színében játszott a húszegy-
néhány egyénbõl álló helyettesi állomány.
A két szélsõséget képviselõ figura álljon itt
példaképpen. Az egyik Fehér Sándor, a
szilvásváradi gondnokhelyettes (ülõ sor,
jobbról a hetedik), aki Hibbey Albert mel-
lé volt beosztva. Hibbey erõs akaratú em-
ber volt, aki nem volt hajlandó végrehajta-
ni az ugyancsak akaratos gondnokhelyet-
tes személyekre vonatkozó indítványait,
ezért állandó összetûzések voltak közöt-
tük.

A másik szélsõség a szomszédos Béla-
pátfalván volt, ahol apám, Wágner Lajos
volt a gondnok (második álló sor, jobbról
a negyedik), Vass Alajos volt a gondnok-
helyettes (ülõ sor, balról a harmadik).
Vass Lojzi (mindenki így hívta) szinte is-
tenként tisztelte apámat. Most a napokban
tudtam meg, hogy még él, 87. évét tölti és
beszéde, gondolkodása még mindig tisz-
ta, jól emlékszik a régi dolgokra.  Amikor
felkerestem, azt próbáltam kifürkészni,
hogy mivel vívta ki apám beosztottai osz-
tatlan elismerését. A titok nyitja az volt,
hogy õ nem játszotta azt a szerepet beosz-
tottai elõtt, hogy „én vagyok a fõnök, min-
dent jobban tudok, mint az embereim”,
mindenben kikérte az emberei vélemé-
nyét. Ezért tisztelték, és így adott sikerél-
ményt azoknak, akiktõl teljesítményt várt.

Vass Lojzi olyan nagyra tartotta apá-
mat, hogy – mint elmondta – alkalma-
sabbnak vélte õt az ország elsõ emberé-
nek, mint az akkor hivatalban lévõt.

1950 és 53 között diplomás ember sem
erdõgazdasági igazgató, sem erdészetve-
zetõ (üzemegység-vezetõ) nem lehetett.

A gondnokhelyettesek közül ketten az
1950. évi nagy átszervezéskor igazgatók
lettek: Vitai József (ülõ sor, jobbról a ne-
gyedik), aki Sándorréten volt helyettes Ur-
bánffy István mellett, a Dél-mátrai Állami
Erdõgazdaság igazgatója lett, Fehér Sán-
dor pedig Szilvásváradról az Észak-mátrai
Állami Erdõgazdaság igazgatói székébe
került, késõbb pedig több magas beosztás
után az Erdért vállalat vezérigazgatói
posztját töltötte be. Az õ sorsa, tragikus vé-
ge különbözõ írásokból már jól ismert a
nagyközönség elõtt. 

Az Egri – késõbbi nevén Nyugat-bükki
– Állami Erdõgazdaság elsõ igazgatója
Papp István lett (ülõ sor, ölében gyer-
mek), a borsodnádasdi gondnokságon er-
dészkedett, 1949-ben a Nemzeti Vállalat
személyzetise lett, majd ’50-ben az átszer-
vezéssel igazgató. Egy évig volt igazgató,
ma már szinte senki nem emlékszik rá.

A csoportból még további két személy
lett erdõgazdasági igazgató: Wágner Lajos

és Zelnik István. Wágner Lajost 1953-ban
nevezték ki a Nyugat-Bükk élére, amikor
a politikában némi enyhülés volt. Elõször
csak hárman, késõbb egyre többen lehet-
tek újra erdõgazdasági igazgatók mérnöki
diplomával.

Zelnik István a nagybátonyi gondnok
(álló sor, jobbról a negyedik) 1950 után a
Zagyvavölgyi Állami Erdõgazdaság fõ-
mérnöke lett, késõbb a zamárdi gazdaság
fõmérnöke, majd igazgatója. 

A csoportból négyen fõmérnökök let-
tek az ’50-es átszervezést követõen: Sági
István az Észak-Mátránál Fényespusztáról
(második álló sor, jobbról a hetedik), Ven-
del Ferenc a Dél-Mátránál, Bánky Gyula a
Heves megyei Erdõgazdasági Egyesülés-
nél (elsõ álló sor, jobb szélen) és Molnár
László a Mátrai Állami Erdõgazdaságnál
(elsõ álló sor, jobbról a harmadik). Közü-
lük a legfiatalabb és egyben a csoportkép
legfiatalabb embere Molnár László, aki
’48-ban kapta meg diplomáját. Rakonczay
Zoltánt váltotta a fõmérnöki poszton
1963-ban az összevont mátrai cégnél. 

Az 1945 után végzettek nemzedékébõl
a képen láthatók: Gillay József, Murányi
János, Lukács István, Szircsák Ferenc és
Bogár József. Gillay (második álló sor, bal-
ról a második) az erdõfelügyelõsénél
kezd, majd Bükkzsércen erdõgondnok.
Murányi János (elsõ álló sor, balról az ötö-
dik) Felsõtárkányban, majd Tiszafüreden
erdõgondnok, késõbb Gödöllõre, azután
az OEF-hez kerül. Lukács István Ózdon
erdõgondnok (második álló sor, bal szé-
len), majd 1950-tõl az EMÉRT-nél dolgo-
zik. Szircsák Ferenc a ma élõk egyike
(harmadik álló sor, balról a második),
igen változatos életpályát futott be. Mun-
kahelyei: központ, Kereskedelmi Osztály,
Tiszafüred, Bélapátfalva, Felnémet (gond-
nok), EMÉRT, Erdõrendezõség, Mátrafü-
redi Erdõgazdaság, Budavidék (késõbb
Gödöllõ), jelenleg nyugdíjasként Gyön-
gyös környékén erdõbirtokossági ügyeket
intéz. Végül Bogár József (második álló
sor, balról a tizenkettedik), akit a faiparral
foglalkozók országszerte ismertek, a
gyöngyösi fatelepen, majd a szilvásváradi
fûrészüzemben (1974-ben lebontották),
késõbb a felnémeti fûrészüzemben volt
vezetõ. Faipari osztályvezetõként ment
nyugdíjba, de a cég még nyugdíjasként is
igénybe vette német nyelvtudását és szak-
mai ismereteit.

Még egy jellegzetes személyiségrõl kell
írnom: õ pedig Zádor Oszkár, az egyetlen
szakállas ember a csoportban (elsõ álló
sor, balról a tizedik). Mozgalmas szakmai
útja Répáshután kezdõdik 1935-ben, egy
év múlva már Szilvásváradon dolgozik
Pallavicini õrgróf erdõbirtokán, ahol ha-
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marosan fõvadászi teendõket lát el. ’45
után az életpálya a szilvásváradi, majd a
bátori gondokságnál folytatódik, ahol
üzemegység-vezetõ. 1953 és ’67 között
Fényespusztán erdészetvezetõ. Az ország-
ban sokan ismerik, leginkább a festõi
szépségû Rudolftanyáról, ahol nyugdíjas-
ként éveken keresztül õ volt a gondnok.
Tisztelõi emléktáblát helyeztek el az épü-
let falán arcképével.

A felvételnek van még egy érdekessé-
ge. Érdemes szemügyre venni a csoport
mögött álló épületet a fából készült míves
körfolyosóval. Az érseki épületekhez tar-
tozott ’45 elõtt, ezt követõen az erdõgaz-
daság használatába került az utcafronton
lévõ fõépülettel együtt. Amikor 1956-ban
létrehozzák Budapesten az OEF Erdõvé-
delmi Állomását, ennek egri kirendeltsége
ebben az épületben kezdi tevékenységét
két fõvel: Szontagh Pállal és Kollonits Jó-
zseffel. 1963-ban létrehozzák az ERTI Mát-
rafüredi Kísérleti Állomását, ide helyezik

át Szontaghot és Kollonitsot, az „erdõvé-
delmi pavilont” (így hívták az épületet) le-
bontják. Ma lakóépületek állnak a terüle-
ten.

A leírtakból talán érthetõ, hogy miért il-
lettem ezt a csoportképet történelmi jelzõ-
vel. Az élet egy pillanatát mutatja a kép, a
szereplõk élettörténete a legidõsebbektõl
a ma is élõkig három évszázadot ível át.
Ezek az emberek átélték, részesei voltak
nagy történelmi eseményeknek, a hábo-
rúknak, a Trianon utáni Magyarország-
nak, Felvidék és Kárpátalja visszacsatolá-
sának és újra elvételének, az erdõk álla-
mosításának, a Rákosi-kornak. A ’49 utáni
idõszakban sokan közülük – mint erdõ-
gazdaságok igazgatói, fõmérnökei és az
erdõgazdálkodás más posztjain munkál-
kodó egyének – szerepet játszottak az ’50-
es, ’60-as évek erdészettörténetében.

Én magam abban az örömteli helyzet-
ben voltam és vagyok, hogy a csoportké-
pen lévõk közül sokakat ismerhettem

gyerekkoromban apám révén és késõbb
szakmai pályám során. Többször találkoz-
tam a két legidõsebb kollégával. Urbánfy
Ignáccal és Lukács Károllyal, jól ismere-
tem a két ma is élõ személyt Szircsák Fe-
rencet és Vass Alajost, akikrõl már szól-
tam, és akikkel a közelmúltban elbeszél-
gethettem.

A mai kollégák valószínûleg már csak
kevés embert ismertek a képen lévõk kö-
zül, talán néhányukról hallottak idõseb-
bektõl, de a legtöbb bemutatott személy
neve sokaknak már nem mond semmit.
Ezzel az írásommal – mint a korábbiakkal
is – az a célom, hogy a múlt emlékeit, a
korábbi idõk szereplõit ne csak a halvá-
nyuló emlékezet és a szájhagyomány õriz-
ze meg foszlányokban, hanem fotókkal,
írásokkal adjuk tovább a maiaknak és a jö-
võ nemzedékeinek.

Remélem, hogy ha szerény mértékben
is, de hozzájárulhattam mindehhez.

Wágner Tibor

A 30x20 cm-es ceruzarajz gróf Kegle-
vich Bélát, a megújult Országos Erdé-
szeti Egyesület elsõ elnökét ábrázolja. A
mû készítõje 1865-70 táján a híres velen-
cei származású magyar festõ, Marastoni
József volt.  A portrét egy magánsze-
mély felajánlása alapján az Országos Er-
dészeti Egyesület vásárolta meg az el-
nökség 2009. július 27-i ülésének dönté-
se alapján. 

Álljon itt emlékezésül néhány adat
gazdag életútjából: Keglevich Béla, (bu-
zini gróf) cs. kir. kamarás és fõispán
1833. március 10-én született Budán. Az
egri líceumban és a pozsonyi akadémi-
án végezte tanulmányait. Országgyûlési
képviselõ és a ház jegyzõje volt több cik-
lusban. Késõbb Párizsba került, ahol
Rotschild báró pénzügyi tikára volt. Ti-
sza Kálmán 1886-ban hazahívatta és
Heves megye fõispánjává nevezte ki.
Ezt követõen vasúti társaságoknál és
pénzintézeteknél viselt tisztségeket. Ki-
terjedt publikációs tevékenysége mel-
lett kiválóan festett, fõként vadászati té-
májú csendéleteket. Az Országos Erdé-
szeti Egyesületnek 1866–1875 között
volt elnöke.

Keglevich Bélát a kilencéves elnöki
tisztrõl való lemondása után így méltat-
ta munkatársa, Bedõ Albert, aki az
Egyesület titkáraként dolgozott vele:

„Keglevich Béla gróf az »Országos Er-
dészeti Egyesület« ügyeinek vezetését,

mint elnök 1866. december hó 9-én vet-
te át. Ezen tisztének, melyet az erdészeti
szakközönség kitünõségeinek szorgal-
mazó kérésére válalt el, a legbuzgóbb
odaadással törekedett megfelelni; örö-
mest szentelt idõt és munkát, a még oly
sok részrõl mellõzött, híveinek nem csak
dicsõséget nem, de még megérdemlett
tiszteletet is ritkán nyújtó, erdészeti szak
ügyeinek elõmozdítására. … Keglevich
Béla grófnak köszönhetõ, hogy az »Or-
szágos Erdészeti Egyesület« ma már oly
alaptõkével rendelkezik, miszerint fenn-

állása mostoha viszonyok esetére sem
lesz veszélyeztetve …. Nem kisebb érde-
met szerzett õ azonban azáltal is, hogy az
egyesület tekintélyét és befolyását min-
denütt emelni igyekezett … neki köszön-
hetjük fõleg, hogy egyesületünk a maga-
sabb körökben is ismeretessé lett és mû-
ködése elismerésre talál.”

Maga Keglevich gróf az Országos Er-
dészeti Egyesület 1867. évi losonci köz-
gyûlését megnyitó beszédében, amely-
ben külön is kiemelte a tudomány sze-
repét a helyes erdõgazdálkodási gya-
korlat kialakításában, többek között az
alábbi három fontos feladatot is megfo-
galmazta az Egyesület számára, ame-
lyek napjainkban idõszerûek:

„I. oda kell hatnunk, hogy a tulaj-
don-jog szent elvének gyakorlati ér-
vényt szerezzünk,

II. hogy a méltányosság alapján az
erdõt minden szolgálmány terhétõl fel-
szabadítsuk,

III. hogy oly szakképzett munkaerõt
teremtsünk, mely a legnyomasztóbb
körülmények között is képes legyen a
lehetõ legczélszerûbb uton haladni és
ez által az erdõket jövedelmezõ va-
gyonná fejleszteni.”

Gróf Keglevich Béla portréja az
Egyesület Könyvtárában tekinthetõ
meg.

Dr. Sárvári János
a könyvtár õre

Tulajdonunkban az OEE elsõ elnökének portréja




