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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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Ferenc utca). Itt is a vezérigazgatót látjuk
a felvonulásra gazdagon feldíszített teher-
autó lépcsõjén. Az autó orrára erdészcsil-
lagba ágyazott 49 augusztusáig érvényes
korona nélküli címert helyeztek. Érdekes,
hogy a politikától független – ötágú tölgy-
csemetét kifejezõ – erdészcsillagot szíve-
sen alkalmazták, ez valahogy belefért az
akkori idõk szimbólumai sorába. A ké-
pen látható teherautó azok közül a nagy-
teljesítményû nyugati terepjárók közül
való, amelyekkel még a MÁLLERD idõk-
ben ellátták az ország erdõgazdaságait.

Az 1949. év nagy eseménye volt Sztá-
lin 70. születésnapja december 21-én.
Már hónapokkal elõtte folytak az elõké-
születek, munkaversenyek indultak, fel-
ajánlásokat tettek a nagy nap tiszteletére.
Természetesen az erdészet sem marad-
hatott ki az országos mozgalomból. Az
Erdõközpont meghatározta az országos
keretszámokat, ezeket leosztották az er-
dõgazdaságokhoz, majd a gondnoksá-
gok is megtették a „felajánlásaikat”. Né-
hány adat a keretszámokból:

erdõsítés 110 %-os teljesítése,
makkgyûjtés 500%-kal való meg-

emelése,
fuvarozás 1000 vagonnal való túltel-

jesítése.

Fentrõl utasításba adták, hogy az er-
dõgazdaságok mindent tegyenek meg a
vállalások teljesítésére, és „teljes össz-
hang jellemezze a gondnok és a gond-
nokhelyettes munkáját”.

Ebben az idõben Bélapátfalván lak-
tunk, apám ott volt gondnok. Köze-
lünkben volt a cementgyár, nagy ipari
központ volt a település. Az egész falu
Sztálin-képekkel volt tele, a gyár hang-
szórói Sztálint dicsõítõ énekeket har-
sogtak hatalmas hangerõvel. Ekkor már
Rákosi-arcképek is megjelentek a falu
plakátjain. Még 1949-bõl maradt meg
bennem, amikor tömeggyûlésen „Rajk
és bûntársai” szerepeltek a szónok ordí-
tó hangján. 

A Rákosi-korszak talán legszégyen-
letesebb intézkedése  a recski kény-
szermunka-tábor létrehozása volt. A tá-
bor helyéül azt a Recsk közelében lévõ
erdõs területet választották, amely az
akkori Sándorréti gondnoksághoz tar-
tozott. Az egész azzal indult, hogy 1950
júniusában két ÁVÓ-s felkereste az  er-
dõgazdaság – akkor Nemzeti Vállalat –
Kossuth utcai központjában  Ferenczy
Ferenc fõmérnököt (Gonda vezérigaz-
gató akkor már távozóban volt). Behí-
vatták Pandula Zoltán mûszaki osztály-
vezetõt és utasították õket a recski tá-
borhely azonnali átadására és az ott ta-
lálható lakások haladéktalan kiürítésé-
re. Még aznap a két államvédelmis a
helyszínre ment, odarendelték Urbánfy
István sándorréti gondnokot és Szonn-
tagh Pált, aki a területen erdõrendezési
munkákat végzett, és az ott lévõ két la-
kás egyikében lakott. Urbánfyt utasítot-
ták, hogy a Csákánykõ közelében jelöl-
jön ki egy területet, ahol a rabokkal fel-
építtetik tábort, és megnyitják a kõbá-
nyát (a bánya azóta is mûködik).
Szonntagh megkapta a feladatot: egy
napon belül ki kell mérni a területet.
Tiltakozott, mondván, hogy háromszö-
gelés szükséges. A válasz: „ha nem ké-
szül el holnap délig, lövök”. Másnapra
elkészült a kitûzés, Praveczky Andor
(az egyik lakó) a faluba költözött,
Szonntagh pedig a Jámbor-arborétum
területén lévõ Koczka tanyára ment át
(ma már csak a romjai lelhetõk fel).
Nem sokkal ezután megérkezett a rabok
elsõ csoportja, és elkezdõdött másfél-
ezer internált három évig tartó kálváriája.

És milyen nagyot fordult a világ! 42
évvel késõbb már az egykori recski ra-
bok jelentek meg az erdõgazdaság köz-
pontjában – ugyanott, ahol 1950-ben az
ÁVÓ-sok – Schmotzer András vezéri-
gazgatónál, és Fejes Dénes vezérhelyet-
tesnél. Behívatták Wágner Tibor fõmér-

nököt, és kultúrált hangnemben elõad-
ták az egykori tábor emlékhellyé való
alakításának tervét. Akik itt voltak, dr.
Zimányi Tibor, a megalakult Recski
Szövetség elnöke és Kéry Kálmán a 2.
magyar hadtest volt vezérkari fõnöke.
Ezt követõen elindult az emlékhely ki-
alakítása. A terület ekkor már a Parád-
fürdõi Erdészethez tartozott, vezetõje
Jung László volt, a késõbbi vezérigaz-
gató, aki a terület átadását intézte a
Recski Szövetség részére.

Az 50-es évek elején térségünkben
még sok helyen voltak kitelepítések, de-
portálások falvakban, külterületi erdõk-
ben, távoli épületekben, barakokban.
Amelyekrõl tudok, a következõk: Szõke-
tanya (Szentdomonkos), Erzsébeti völgy
(Bükkszenterzsébet), Bagólyuk (Szúcs),
Ladány-völgy (Ózd), Oszla (Cserépfalu),
Mónosbél, Mikófalva. 

Az erdõgazdaságok életében a leg-
nagyobb szabású átszervezés az 1950.
évi volt. A nemzeti vállalatokat meg-
szüntették, területüket felszabdalták,
egyesüléseket hoztak létre, a gondnok-
ságokat üzemegységekre osztották. Az
egri céget három részre tagolták: létre-
hozták az Egri, a Recski és a Mátrafüre-
di (néhány hónapig Verpeléti) Állami
Erdõgazdaságot (1955-tõl elnevezésük:
Nyugat-Bükki, Észak-Mátrai és Dél-
Mátrai Állami Erdõgazdaság). A 24
gondnokság helyett 40 üzemegységet
hoznak létre átlagosan 2000 hektáros
területtel. A három erdõgazdaságot a
Heves megyei Erdõgazdasági Egyesülés
fogta össze Eger székhellyel. Az átszer-
vezés a mérnökök háttérbe szorításával
járt együtt: sem az erdõgazdaságok,
sem az üzemegységek élén diplomás
nem maradhatott. Az Egyesülés elsõ ve-
zetõje egy pesti papírgyári munkás volt,
aki mindössze egy évig volt Egerben,
éppúgy, mint az õt követõ ismeretlen
személy. Nevüket sem jegyezte meg
senki.

Az Egyesülés hatásköre a megye ha-
táráig terjedt, a kívülesõ területeket át-
csatolták a szomszédos gazdaságok-
hoz. Így történt, hogy a Borsodba esõ
Bükkzsérc, Cserépfalu és Bogács a
szomszédos Dél-Borsodi Erdõgazda-
sághoz, Arló és Ózd (szintén Borsod) a
Sajó-völgyihez, a nógrádi Nagybátony
és Pásztó pedig a Zagyva-völgyi Erdõ-
gazdasághoz került át.

Az élet hamarosan beigazolta, hogy
a szovjet minta alapján végrehajtott át-
szervezés értelmetlen és átgondolatlan
volt. Az egyesülések egy felesleges lép-
csõt iktattak be az erdõgazdaságok és a
minisztérium közé, erre rájöttek és
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1953-ban megszûntették ezeket. A túl
apró üzemegységek nem voltak alkal-
masak arra hogy önállóan mûködjenek
(több üzemegység két fõbõl állt: vezetó
és adminisztrátor), 53-tól összevoná-
sokkal kialakították az erdészeteket.

Azt is hamar belátták, hogy a borso-
di és a nógrádi területek leválasztása ész-
szerûtlen volt, mert ezek szerves egysé-
get képeztek az itteni erdõkkel, ezért
1953-55-ben visszaállították az átszer-
vezés elõtti állapotot.

A 50-es éveket mindezek miatt folya-
matos változás, szûntelen átszervezés
jellemezte. Senki sem lehetett biztos az
állásában, a gyakori áthelyezés elbi-
zonytalanította az embereket. A mi csa-
ládunk például 1950 és 53 között há-
romszor költözött (Bélapátfalva, Mátra-
füred, Mónosbél, Eger). Az erdõgazda-
ságoktól felülrõl egyre nagyobb mérté-
kû fakitermelést vártak el. Ezt szolgál-
ták a munkaversenyfelhívások, a szov-
jetektõl átvett Sztahanov-mozgalom, a
dekádjelentések és a központokból ké-
zi vezérléssel mûködtetett termelésirá-
nyítás. Tudunk arról, hogy az erdészek
által reálisnak tartott fakitermelési tervet
maga Rákosi emelte fel.

Vitai József, a Dél-Mátra elsõ igazga-
tója nem bízott embereiben, maga állt
ki Gyöngyöstarjánban az erdõ szélére,
maga számolta az erdõbõl érkezõ ko-
csirakományokat. A fogatosok persze
túljártak az eszén, ugyanazzal a rako-
mánnyal többször fordultak egy kerülõ-
vel. Papp István, a Nyugat-Bükk (Eger)
– mára már elfelejtett – igazgatója na-
ponta felhívta az üzemegység-vezetõ-
ket, bekérte a fogatok számát és a kiter-
melt m3-eket.

Ebben az idõben – 1950 és 52 között
– családom Mátrafüreden lakott, apá-
mat nevezték ki fõmérnöknek Vitai Jó-
zsef káderigazgató mellé. Az itt bemuta-
tott fotó 1952-bõl származik, a Dél-Mát-
rai Állami Erdõgazdaság gazdagon ki-
dekorált központi épületét mutatja be.
A fénykép Rákosi-képpel, címerrel, vö-
rös csillaggal, zászlókkal már jelzi, hogy
hogy a sztálini személyi kultusz ismér-
vei  nálunk is markánsan megjelentek.
Az iskolai énekkarban már nemcsak
Sztálinról énekeltünk, hanem egyre
több Rákosit dicsõítõ átformált népdal
szerepelt a palettán. 

A képen már az 1949. augusztus 20-
tól érvényben lévõ magyar címert mu-
tatja be, amely nagyon hasonlít a szov-
jet címerhez. Ez nem véletlen, hiszen az
alkotmány 49-ben az 1936-os szovjet al-
kotmány lemásolásával készült.

Az 1951. év emlékezetesen szomorú
eseménye a 45 hallgató kizárása a sopro-
ni egyetemrõl (akkor Magyar Agrártudo-
mányi Egyetem Erdõmérnöki Kara).

A kizárások indokaként ilyenek szere-
peltek: „osztályidegen”, „soviniszta, bur-
zsoá hagyományok terjesztése”, „bom-
lasztották a tanulmányi fegyelmet” stb.

Az eltávolított hallgatók közül négyen
vannak, akiknek sorsa valamilyen módon
kapcsolódik az Egri Erdõgazdasághoz:
Reményfy László (III. éves), Chikán Ist-
ván, Kondor István és Urbánfy Jenõ (IV.
éves hallgatók). Mind a négyen építõ vál-
lalatoknál nelyezkedtek el, és csak ké-
sõbb, 56 után szerezhettek diplomát Sop-
ronban. Reményfy László 1960-tól a Mát-
rai Erdõgazdaságnál, majd az Erdõrende-
zõségnél dolgozott. Chikán István 62-tõl
az Egri Erdõgazdaságnál (Nyugatbükki)
dolgozott építésvezetõ, központi elõadó,
mûszaki osztályvezetõ munkakörökben.
Kondor István és Urbánfy Jenõ végig úté-
pítõ vállalatnál dolgoztak.

Az 51. évi kizárások igazságtalanok és
törvénysértõek voltak, ennek elismerését
és az érintettek rehabilitációját egyete-
münk rektora 1990-ben megtette.

Az 51-ben kizárt negyedévesekkel
együtt kezdett 47-ben bizonyos Lukács
Károly, akinek apja vitéz Lukács Ká-
roly, a Sirok-Kõkúti gondnokság 45
elõtti erdõgondoka. Testvére, Gallainé
Lukács Edit elbeszélésébõl ismerjük ka-
landos életútját. 48 nyarán történt, hogy
Egerben egy zsúfolt buszon Lukács Kar-
csi Rákosi-viccet mesélt barátjánk, aki
észrevette, hogy figyelik õket. Még
azon a napon ÁVÓ-sok csengettek a
Lukács-család Kossuth utcai lakásán (a
mai rendõrség helyén). Karcsi észbe ka-
pott, és a hátsó kerítésen átmászva, a

Klapka utca felé elmenekült. Hogy le
ne füleljék, Verpelét felé vette útját, és
meg sem állt Franciaországig. A semmi-
bõl küzdötte fel magát, sikeres vállalko-
zó, szállodatulajdonos lett berõle. Csak
évtizedekkel késõbb látogatott haza.

A Kékestetõn, a Nagyszálló közelé-
ben áll egy épület, amely a Rákosi idõk-
re emlékeztet. Azé a Csonka-családé
volt, amely a Nagyszállót építette a 30-
as években. Az államosítás után Rákosi
ezt fenntartotta magának, azóta is Ráko-
si-villának hívják.

Az erdésztársadalom azokban a ne-
héz években is állta a sarat. A kineve-
zett kádervezetõk mellett a fõmérnöki
posztokon álló helyettesek, a közpon-
tokban az ágazatokat irányító csoport-
vezetõk, elõadók kiváló tapasztalt erdõ-
mérnökök voltak, irányításukkal a fe-
szült politikai légkörben is jól mûköd-
tek az erdõgazdaságok. Ehhez hozzájá-
rult az is, hogy az üzemegységek élén
gyakorlattal rendelkezõ erdész embe-
rek álltak. Az 50-es évek elsõ éveiben
az egri cég területén létrehozták a nagy
csemetekerteket Kálban, Kerecsenden,
Mezõkövesden, és még a füzesabonyi
is mûködött. Az erdészeteknél (üzem-
egységeknél) több mint száz kisebb-na-
gyobb kertet létesítettek az erdõfelújítá-
si hátrálékok felszámolására.

1953-ban Szálin halála után, Nagy
Imre színrelépésével enyhülés kezdõ-
dött nagy politikában, ennek jelei az er-
dészetben is jelentkeztek. Az erdõgaz-
daságok élén megjelentek az elsõ mér-
nökök, az üzemegységek összevonásá-
val létrejött erdészeteknél sem volt már
akadály a mérnöki diploma. Felszámol-
ták a kitelepítéseket, munkatáborokat
(Recsket is ekkor zárták be). Országo-
san nagy erdõsítési (erdõfelújítási és te-
lepítési) programok indultak. 

Azt hiszem, minden elismerés megil-
leti az erdész szakembereket, akik az át-
szervezések és leváltások évtizedében
(az egri cég eddigi 22 igazatója közül 10-
et az 50-es években neveztek ki) minden
idõk legnagyobb erdõsítési programját
hajtják végre Magyarországon. 

Wágner TiborA mátrafüredi központ 1952-ben

A Rákosi-villa a Kékes-tetôn




