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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




