
Két emberöltõnyi idõ telt el azóta, hogy
1945 tavaszán hazánk területén véget ért
minden idõk legvéresebb háborúja. Miu-
tán országunk katonapolitikai szerepe a
háború vesztes oldalára állított bennün-
ket, az elsõ és második bécsi döntés kö-
vetkeztében visszacsatolt országrészeink
– velük jelentõs erdõterületek, s az azo-
kat kezelõ erdõigazgatóságok – ismét a
szomszédos országokhoz kerültek. Így, a
visszaállított – máig be nem gyógyult se-
bet okozó – megalázó trianoni határok
között kellett 1920 után negyedszázaddal
késõbb, immár másodszor, de már telje-
sen más történelmi helyzetben és jelleg-
gel újraszervezni a magyar erdészetet.

A sorsfordító 1945-ös év, s az azt kö-
vetõ egy-két esztendõ kezdetben demok-
ratikus reményeket tápláló társadalmi
történései az erdészeti politikában és
gyakorlatban is alapvetõ változásokat
hoztak, melyek mindenekelõtt a meg-
született földreformtörvény alapján, er-
deink zömének államosításában, s az ez-
zel járó merõben új feladatok kijelölésé-
ben és végrehajtásában jelentkeztek.

1945 tavaszára hazánkban – az ismét
elvesztett erdõterületeink következté-
ben – csupán hét erdõigazgatóság ma-
radt meg. Ekkor olyan döntés született,
hogy az erdõigazgatóságok számát tizen-
egyre kell emelni. Így rövid idõ alatt
négy, újonnan alakítandó erdõigazgató-
ság – Balassagyarmat, Eger, Pécs és Za-
laegerszeg székhellyel – létrehozását
kellett elõkészíteni, megszervezni,
melynek eredményeként 1945. július 1-
jétõl tizenegy állami erdõigazgatóság
kezdhette meg azt a hatalmas munkát,
amit a megfelelõ irányító és végrehajtó
szervezeteik kiépítése mellett, az álla-
mosítás nem kis feladatai, s nem utolsó
sorban az ország újjáépítésének rendkí-
vüli követelményei állítottak eléjük.

E rövid történeti bevezetés után,
megemlékezésemben a mai ZALAER-
DÕ Zrt. elsõ jogelõdjeként számon tar-
tott Zalaegerszegi Magyar Állami Erdõ-
igazgatóság létrejöttében, különösen
annak elõkészítõ munkáiban jelentõs
szerepet játszó, azt erdõfelügyelõség-
vezetõi mivoltában hatékonyan segítõ
id. André Béla erdõmérnök munkássá-
gát kívánom vázlatosan bemutatni.

Id. André Béla 1900-ban született a
Fejér vármegyei Válon. Felsõfokú tanul-
mányait 1920-1924  között végezte az
M. Kir. Bányamérnöki és Erdõmérnöki
Fõiskolán, Sopronban. Erdõmérnöki
oklevelének megszerzése után, Trianon

következményeként kezdetben szak-
májában nem tudott elhelyezkedni, s
1925 tavaszán Zalaegerszegen, az Állam-
építészeti Hivatal alkalmazta, mint Zala
vármegye törvényhatósági útalapja ter-
hére felfogadott napidíjas mérnököt.
Hét év után vármegyei útbiztossá ne-
vezték ki, s mint mûszaki altiszt szolgált
1939 októberéig, amikor is a Szombat-
helyi M. Kir. Erdõigazgatóság M. Kir.
Zalaegerszegi Erdõfelügyelõsége átvet-
te állományába.

Elsõ, fontosabb szakmai beosztását
1941. augusztus 30-án kapta, kinevez-
ték a szintén szombathelyi erdõigazga-
tósághoz tartozó M. Kir. Keszthelyi Er-
dõfelügyelõségi Kirendeltség vezetõjé-
nek, m. kir. fõerdõmérnök rangban.

Egy év sem telt el, amikor 1942. júni-
us 2-tõl – minisztériumi átiratban –
„hasznos és eredményes munkájának
teljes elismerése mellett” munkaköré-
bõl felmentették, s egyidejûleg a Föld-
mívelésügyi Minisztérium I./B Faterme-
lési és Faforgalmi Fõosztályára rendel-
ték fel Budapestre, ahol annak 3. sz. Er-
dõgazdasági, Üzemrendezési és Statisz-
tikai Ügyosztályára osztották be, koráb-
bi rangja meghagyásával.

Pályafutásának budapesti további ala-
kulását döntõen megváltoztatta egy hi-
vatalos kiküldetése, amikor 1944. szep-
tember 30-án Komárom vasútállomáson
lábtörést szenvedett, s huzamosabb be-
tegszabadságra kényszerült, melyet fele-
sége rokonságánál, Zalaegerszegen töl-
tött. Felgyógyulásakor a szovjet hadse-
reg már körülzárta Budapestet, így mi-
nisztériumi szolgálati helyére nem tudott
visszatérni. Miután a Zalaegerszegi Erdõ-

felügyelõség vezetõje, Galambos József
m. kir. erdõtanácsos 1944 decemberé-
ben Ausztriába távozott, 1945 elején el-
fogadta ideiglenes megbízatással, az er-
dõfelügyelõség megüresedett vezetõi
posztját, s vezetésével a Zalaegerszeg
városon is átvonuló harcokat követõen –
alig pár napi szünet után – 1945. április
1-jétõl megkezdték a hivatalos munkát,
megelõzve ezzel valamennyi zalaeger-
szegi és megyei közigazgatási szervet és
intézményt. 

Szakács Lászlónak a zalai erdõk 1945.
évi államosítását feldolgozó erdészettör-
téneti kutatásaiból ismerjük többek kö-
zött azt is, hogy id. André Bélának jelen-
tõs érdemei vannak abban, hogy a zava-
ros idõkben nem jutottak a pusztulás sor-
sára az értékes zalai erdészeti dokumen-
tumok, mivel személyesen mentette és
õrizte meg az erdõk törzskönyvét, az
üzemterveket és az egyéb fontos nyilván-
tartásokat, amelyek pótolhatatlanok vol-
tak a késõbbiek során. Vezetésével az er-
dõfelügyelõség – felettes irányító szerv
hiányában – teljesen önállóan dolgozott.
Külön is jelentõs volt az a tájékoztató jel-
legû tevékenység, amelyet az illegális fa-
kitermelések visszaszorítása, megakadá-
lyozása érdekében végeztek. Az erdõfel-
ügyelõség szervezõ munkájának volt kö-
szönhetõ az is, hogy a meglévõ zalai er-
dõgondnokságok többsége 1945 tava-
szán már megkezdte a szakmai munkát,
annak ellenére, hogy az állami erdõigaz-
gatóság létrehozásáig és az államosítás fo-
lyamatáig még hónapok voltak hátra.
Mindezek a momentumok, melyek elsõ-
sorban id. André Béla nevéhez fûzõdnek,
igen fontos szerepet játszottak abban,
hogy azután, 1945. július 1-jén – aránylag
zökkenõmentesen – megalakulhatott a
Zalaegerszegi Magyar Állami Erdõigazga-
tóság, Kiss Lajos m. áll. erdõtanácsos igaz-
gatói kinevezésével és vezetésével, s
egyúttal megkezdõdhetett a zalai erdõk
döntõ többségének államosítása.

Az újonnan alakuló zalai állami erdõ-
gazdálkodás számára is eseménydús idõ-
szakban a Zalaegerszegi Erdõfelügyelõ-
ség kiemelkedõ kezdeményezõ szerepét
hangsúlyozta az 1945 õszén Csíkszeredá-
ból a Zalaegerszegi Magyar Állami Erdõ-
igazgatósághoz került néhai Pechtol Ist-
ván erdõmérnök is, aki visszaemlékezé-
sében – nem is nagy túlzással – úgy em-
líti, hogy „…abban az idõben erdõfelügye-
lõségbõl alakult meg az erdõigazgatóság,
Kiss Lajos vezetésével”. A Zalaegerszegi
Erdõfelügyelõség a valóságban akkor
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Emlékezés id. André Béla erdõmérnökre

id. André Béla 1900–1959
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még nem szûnt meg, sõt miután az erdõ-
igazgatóság megalakult, annak szerveze-
ti részeként mûködött tovább, s
egyidejûleg id. André Béla végleges
megbízást kapott az igazgatóságon belül,
az erdõfelügyelõség vezetésére. Minde-
zen állapot egészen 1946. május 10-ig
tartott, amikor is a MÁLLERD létrejöttével
a Zalaegerszegi Erdõigazgatóságból kü-
lönvált az erdõfelügyelõség, továbbra is
azonban id. André Béla vezetésével. Kü-
lön említést érdemel, hogy mint kineve-
zett felügyelõség-vezetõ még az 1945-ös
esztendõ derekán munkatársaival meg-
határozó szerepet játszott a Zala megyé-
ben újonnan alakítandó állami erdõ-
gondnokságok tervezetének elkészítésé-
ben. Szerteágazó munkája közepette,
1946 nyarán személyesen részt vett a her-
ceg Esterházy hitbizományhoz tartozó
lenti és csömödéri fûrészüzemek átvéte-
lében is. Az általa vezetett erdõfelügyelõ-
ség emberfeletti munkáját jól érzékelteti,
hogy felügyeleti tevékenységük az akko-
ri „nagy” Zala megye mintegy 110 ezer
hektárnyi államosított erdõterületére ter-
jedt ki, amely a mai ZALAERDÕ Zrt. er-
dõterületének kétszerese. Még a fordulat
éve elõtt, 1947 februárjában id. André
Béla erdõmérnököt m. áll. erdõtanácsos-
sá léptették elõ.

A kommunista hatalomátvétel idõsza-
kában az erdõfelügyelõségi szakembere-

ket zömükben átadták a megyei mezõ-
gazdasági igazgatóságoknak, meg-
kezdve ezzel az erdõfelõgyelõségek tel-
jes felszámolását. Id. André Bélát a Zala
Megyei Mezõgazdasági Igazgatósághoz
helyezték át, erdészeti elõadói munka-
körbe. Ezt követõen, 1950 októberében a
Zala Megyei Tanács Mezõgazdasági Osz-
tályán, az Erdészeti Csoportban kapott
mérnöki beosztást. Két év után sikerült
visszakerülnie az államerdészeti vonalra,
a Zala Megyei Erdõgazdasági Egyesülés
zalaegerszegi központjában lett birtok-
politikai elõadó, majd az egyesülés meg-
szûnése után átvette a Zalaegerszegi Ál-
lami Erdõgazdaság, ahol 2. sz. erdõmû-
velési elõadóként dolgozott, végezve az
erdõgazdaság üzemterv szerinti gazdál-
kodásának felügyeletét.

Miután 1954-ben az újonnan alakult
Országos Erdészeti Fõigazgatóság
egyik elsõ intézkedései között – az álla-
mi erdõgazdaságok székhelyén – létre-
hozta az erdõrendezési felügyelõi mun-
kakört, id. André Béla e beosztásban új-
ra a szakigazgatás területén dolgozott
tovább korábbi munkahelyén, kezdet-
ben az Állami Erdõrendezési Intézet,
majd megszûnése után, 1957-tõl a fõ-
igazgatóság közvetlen irányítása alatt, a
Zalaegerszegi Állami Erdõrendezési Ki-
rendeltség személyi állományához so-
rolva, az 1959-ben sajnálatosan bekö-

vetkezett haláláig. A sors még megadta
számára, hogy megérhesse erdõmér-
nök-hallgató, Béla fia hazatérését Kana-
dából, aki Sopronban, az õsi Alma Ma-
terünkben folytatta tovább 1956 elõtt
megkezdett tanulmányait.

Id. André Béla életútjából talán fel-
sejlett, hogy annak az erdõmérnök-ge-
nerációnak a jellegzetes képviselõje,
amelyet a trianoni traumát követõ évek
gyakran kilátástalan elhelyezkedési le-
hetõségei, majd az országrész-vissza-
adások idõszakában – ha rövid idõre is
–, a felcsillanó szakmai érvényesülés
örömteli valósága, azután az 1945-ös év
és azt követõ esztendõk hõsies szakmai
erõfeszítései, majd a kommunista dikta-
túra éveiben a régi erdõtisztek megalá-
zó, egzisztenciális háttérbeszorítása,
szakmai tudásuk lekicsinylése, az ezek-
kel gyakran együtt járó megrendült
egészség, s következményként pedig
nem ritkán a korai halál jellemeztek.

Szakmánk 65 évvel ezelõtti jelentõs
eseményeire emlékezve, a 110 éve szüle-
tett id. André Béla személyében egyben
annak a magyar erdõfelügyelõi karnak a
hivatásszeretõ helytállása, nagy munkája
elõtt is tisztelgünk, akik nélkül elképzel-
hetetlen lett volna az állami erdõgazdál-
kodás alapjainak lerakása.

Dr. Baráth László
ny. erdõmérnök

1948 õszén történt ez a nem mindennapi
esemény. A kilencéves Fejes Dénes – az
erdõgazdaság késõbbi vezérigazgató-he-
lyettese – Gyöngyös utcáin lefüggönyö-
zött ablakú gépkocsikból álló konvojt lá-
tott, amint az a Mátra irányába tartott
fegyveres kísérettel. Az autók a Galyate-
tõre igyekeztek a szocialista országok ve-
zetõ embereivel, köztük Rákosi Mátyás-
sal. A galyai Nagyszállóban tartott tanács-
kozást nagy titoktartás övezte, a környék
lakói csak annyit tudtak, hogy a „Tájé-
koztató Iroda” ülésezik. Az épületet gép-
puskaállásokkal ellátott védelmi gyûrû-
vel vették körül, ehhez fákat kellett ki-
vágni. Fejes Pali bácsit – a rudolftanyai
erdészt (Dénes apja) – rendelték ki em-
bereivel a munkák elvégzésére, tõle hal-
lottunk a részletekrõl.

Ma már tudjuk, hogy a nagy értekez-
leten hangolták össze a tennivalókat a
szocialista övezet államai erõteljes
moszkvai irányítás mellett. A részlete-
ket nem ismerjük, annyi azonban bizo-
nyos, hogy a következõ idõkben ke-

mény intézkedések indultak országo-
san a munkáshatalom megerõsítésére, a
reakciós „burzsoá” elemek háttérbe
szorítására, az egyházi szervezetek, sze-
mélyek leépítésére. A vezetõi beosztá-
sokba munkások közül kiemelt embe-
reket helyeztek.

Az „erõs kéz politikája” nagyon ha-
mar megjelenik az erdészet területén az
egész országban. 1949 tavaszán meg-
kezdik az erdõigazgatóságok átszerve-
zését, ennek elsõ lépéseként megszûn-
tetik a MÁLLERD jól mûködõ szerveze-
tét, helyette létrehozzák a nemzeti vál-
lalatokat, Egerben az Egri Erdõgazdasá-
gi Nemzeti Vállalatot. Ekkor még csak
annyi a változás, hogy Fodor Gyula er-
dõmérnök igazgatót Gonda Zoltánnal
váltják fel, aki már káder volt, a hatalom
embere, és akit már vezérigazgatónak
titulálnak.

A gondnokságok szervezete, a gond-
nokok személye most még változatlan,
többségük már 45 elõtt is ebben a for-
mában mûködött. A gondnokok mellé

gondnokhelyetteseket állítanak be az-
zal a feladattal, hogy a politikai elvárá-
sokat érvényesítsék. A tarka képet mu-
tató gondnokhelyettesi állományról ko-
rábbi írásaimban már szóltam.

Gonda Zoltán kinevezése utáni elsõ
értekezletét a felsõtárkányi Lambot-ház
elõtt tartja a gondnokok és gondnokhe-
lyettesek részére. Az errõl készült fotót ér-
demes szemügyre venni: egy elsõ látásra
jelentéktelennek tûnõ részletnek szimbó-
likus jelentõsége van. A vezérigazgató há-
ta mögött a falon kõtába van falba építve,
ezt letakarták egy ötágú csillagba helye-
zett erdészcsillaggal. A letakart táblán Sa-
massa felirat olvasható, az épület ugyanis
45-ig érsekségi tulajdon volt az erdõkkel
együtt, a tábla egy korábbi egri érsekre
emlékeztet. Azzal, hogy a táblát ötágú
csillaggal felülírták, a rendszer egyházel-
lenes politikáját fejezték ki. 

A másik itt bemutatott fotó 1949. május
elsején készült a felvonulás után az egri
Deák Ferenc utcán (röviddel ezután Sztá-
lin utca, majd Lenin utca, 89-tõl újra Deák
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