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Az Egri Erdõgazdaság életében – az
utóbbi éveket leszámítva – mindig fon-
tos szerepet kapott a sport. Már a MÁL-
LERD idejében Eger város futballcsapa-
tát olyannyira felkarolta az erdészet,
hogy abban az idõben a városi csapat
az erdõgazdaság nevét viselte. Az 1949-
ben megalakult Erdõgazdasági Nemzeti
Vállalat pedig azzal támogatta a futball-
sportot, hogy alkalmazta az akkor már
Egri Fáklya néven szereplõ csapat egyik
legjobb játékosát, Szentmarjay Tibort.
Adtak neki egy alibi állást, csemeteter-
melési elõadó volt az Egri Erdészetnél.
Ezt mindenki tudomásul vette, bevett
gyakorlat volt az akkori idõkben.

A napjainkban kilencvenes éveiben
járó Szentmarjay hosszú ideig az egri
futball éllovasa volt, 2009-ben „Eger vá-
ros sportjáért” magas kitüntetésben ré-
szesült. Az 1. kép a kitüntetéseket átadó
ünnepségen készült az egri Dobó-téren.

Az 1950-ben megalakult Nyugatbük-
ki (Egri) Állami Erdõgazdaság a Kossuth
u. 18. alatti – volt kanonoki – épületbe
költözik (ma is itt van a székhelye, most
már sok átszervezés és névváltozás után
EGERERDÕ Zrt. néven). Az udvarban
megépítenek egy kuglipályát, az érsek-
ségtõl örökölt hátsó kertben (ma már itt
emeletes házak állnak) futballpályát és
teniszpályát létesítenek. Rendszeresek a
kerti rendezvények futballmeccsel, kug-
lipartikkal egybekötve. Mindezt kiegé-
szítették az ebédlõben tartott pingpong-
csaták, sok tehetséges pingpongosa volt
az erdõgazdaságnak évtizedeken ke-
resztül. Az idõsebb korosztály általában
az „ördög bibliáját lapozgatta”, ahogy a
tarokkpartikat becézték.

Abban az idõben (’50-es évek) Papp
László, a háromszoros olimpiai bajnok
hosszabb idõt töltött Egerben, edzéseit
az erdõgazdaság kertjében tartotta. Az

volt a kérése az erdõgazdaság vezetõi-
hez, hogy hozzanak neki egy autó ne-
hezen hasadó, göcsös fákból álló rako-
mányt, amit aztán iszonyatos nagy erõ-
feszítéssel felhasogatott. Ez volt az õ
egyéni testedzõ módszere.  Ez alatt az
idõ alatt az erdõgazdasági emberekkel
jó kapcsolatot alakított ki, egy fénykép
is készült róla a központ udvarán (2.
kép). A fotón középen Papp Laci és Ád-
ler Zsiga, (az egész ország ezzel a meg-
nevezéssel beszélt róluk), a többiek
balról: gépkocsivezetõ, Dely György
pénzügyi osztályvezetõ (kiváló ping-
pongos), Macz István anyaggazdálko-
dó, aki ezt a képet megõrizte, Bekény
Miklós, Langer Jenõ és Csillag László
központi dolgozók. Jobb szélen az a
Pallagi Béla áll, aki 35 éven keresztül –
nyugdíjazásáig – volt az Erdõgazdaság
fõkönyvelõje, igazgatóhelyettese majd
gazdasági vezérigazgató-helyettese. Mi-
közben az igazgatók sûrûn váltották
egymást, õ mindvégig megõrizte íróasz-
talát, igazi életmûvész volt.

A képen lévõk közül ma ketten él-
nek: Dely György (89 éves) és Csillag
László (97 éves).

Papp László itteni tartózkodásának
célja tehetséges fiatalok kiválogatása
volt. Az egri színházban tartottak válo-
gató versenyeket, ahol Ádler Zsigával,
kiváló edzõjével és az ökölvívás magyar
sportvezetõivel rendszeresen részt vett.

Akik akkor ismerték, elmondták,
hogy barátságos, szerény ember volt,
akit nem részegítettek meg a sportsike-
rek, nem szállt fejébe a dicsõség, nem
kérkedett eredményeivel. Az erdõgaz-
dasággal úgy került kapcsolatba, hogy
az akkori igazgató, Boér Ferenc felka-
rolta az ökölvívást, korábban maga is
„bunyós” volt. 

Boér mindössze egy évig volt Eger-
ben igazgató, itteni tartózkodásának
egy verekedéssé fajult nézeteltérés ve-

tett vége. A személyzetis egy listával ál-
lított be hozzá, és erõszakos módon kö-
vetelte, hogy a listán szereplõ „reakciós
elemeket” távolítsa el. Az igazgató jó-
zan gondolkodású ember volt, a kérés-
nek nem tett eleget, azt mondta, neki
szüksége van jó szakemberekre. Ami-
kor az illetõ durvább hangnemre vál-
tott, Boér ökölvívó múltja felülkereke-
dett, behúzott egyet emberének. A ki-
alakult tettlegesség végül azt eredmé-
nyezte, hogy mindkettõjüknek távoznia
kellett a gazdaságtól. Boér Ferenc ezu-
tán Keszthelyre került.

Az erdõgazdaság életében szinte
mindvégig jelen volt a futball. A kezde-
tektõl rendszeresek voltak a többnyire
focimérkõzésekkel összekötött autóbu-
szos kirándulások, sokszor családta-
gokkal. Gimnazista koromban magam
is részt vettem a tiszafüredi kirándulá-
son. A Tiszafüredi Erdészet 1959-ig az
Egri (Nyugatbükki) Erdõgazdasághoz
tartozott, az ottani Kemény-kastélyban
volt a székhelye. Az Erdészet gazdag
programot szervezett a központiaknak,
a csúcs természetesen a Tiszafüred köz-
ség csapatával vívott mérkõzés volt,
amely nagyszámú közönség elõtt az eg-
riek gyõzelmével végzõdött. Az ilyen
kirándulások hozzájárultak ahhoz,
hogy szinte családias légkör alakult ki.

A Mátrában is hagyományosan élénk
sportélet volt, az adottságok itt is elsõsor-
ban a futballozásra voltak alkalmasak.
Amikor 1950-ben megalakult az Észak-
mátrai Állami Erdõgazdaság, az elsõ recs-
ki igazgató, Fehér Sándor azzal vívta ki a
beosztottai elismerését, hogy gyakran
együtt focizott velük, ez volt ellentmondá-
sos egyéniségének egyik pozitív vonása.

Fehér Sándor után Bakondi Ernõ lett
a recski igazgató, amikor az egriek láto-
gatást tettek az Észak-Mátrába. Az akko-
ri üzemi lap arról számol be, hogy a
szakmai programok után a parádsasvári
pályán futballmeccsre került sor. A pá-
lyán szénarendek sorakoztak, de ez nem
zavarta a játékosokat. A recskiek közül
Szuromi Jánost és Kiss Mártont emelték
ki, az egrieknél Polónyi György, Jáhn
Ferenc és Dobos jeleskedett. Végül
Recsk csapata megérdemelten gyõzött.

A futball hagyománya a Parádfürdõi
Erdészetnél folytatódott, az ottaniak
még az utóbbi idõkben is gyakran tar-
tottak sportdélutánt.

1958-ban Egerben a mai cseboxári (so-
káig ez volt a neve, ma Északi Városrész)
épületek helyén felépül az akkor kor-

Az 1952. évi mónosbéli „olimpia”

1. kép. Szentmarjay Tibor (fehér ingben),
mellette (jobbra) Székely Ferenc, a Sport-
múzeum igazgatója és Ringelhann György,
korábbi polgármester (jobb szélen)

2. kép. Papp Laci és Ádler Zsiga az Egri
Erdõgazdaságnál (1958).
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szerûnek számító erdészeti gépjavító mû-
hely, amelyet akkor gépállomásnak hív-
nak. Pápista József, az agilis fiatal szerelõ
megszervezi az üzem futballcsapatát, errõl
készült a 3. kép a Felsõtárkány csapatával
vívott mérkõzés után. Pápista József (bal
szélen), a csapat mozgatórugója, késõbb a
Felnémeten létrejött Gépgyártó Üzem ve-
zetõje, oroszlánrésze volt az egri kérgezõ
és aprító gépcsalád, ezeken kívül több
más erdészeti gép kifejlesztésében. Orosz
Ferenc (álló sor, balról a 4.) tevékeny ré-
szese a gépfejlesztéseknek. Szeredi József
(álló sor, balról az 5.) az ’50-es években
kezdi pályáját, amikor Recsken fagázos
traktorral közelítésben dolgozik, dózeres-
ként folytatja, az erdõgazdaság egyik leg-
jobb dózerese válik belõle, Caterpillarrel
dolgozik nyugdíjazásáig. Blézer János
(lenti sor, bal szélen) a cég munkavédel-
mese. Kelemen Gábor (lent, balról a 2.) a
gépállomás vezetõje, majd a Mûszaki Er-
dészet gépjavító részlegének vezetõje. So-
mogyi „suszter” (lent, balról a 3.) az erdõ-
gazdaság fontos embere, az igazgatói és
fõmérnöki irodák közvetlen szomszédsá-
gában végzi sokoldalú tevékenységét.
Futballmeccseken rendszerint õ a bíró.

Az erdõgazdaság mindig sok kiváló
sakkozóval büszkélkedhetett. A 4. kép a
MEDOSZ által szervezett országos sakk-
bajnokságon készült a ’70-es években, az
egriek csapatát mutatja be. A csapat tag-
jai balról: Sohler István építési elõadó az
egri központban, innen Karancslapujtõ-
re, majd a Pilisi Parkerdõhöz megy. Pá-
pista József (õt az elõbbiekben bemutat-
tam), Sáfrány Géza a központban revi-
zor, majd a szilvásváradi Szalajka-völgy-
ben a halászat és a Villanegra vendégház
gondnoka. Szalai István 22 évig erdészet-
vezetõ Parádfürdõn. Pista bácsi fia, Szalai
Gábor nincs a képen, de a csapatnak tag-
ja, a Mátrában utakat épít, majd 10 évig
erdészetvezetõ Pétervásárán.

A sportolók sorában kell megemlíte-
nem kollégámat, munkatársamat, Bátor
Albert erdõmérnököt, akirõl szerénysé-
ge, zárkózott egyénisége miatt kevesen
tudják, hogy Eger város egyik kiemel-

kedõ sportembere volt a röplabdázók
körében. A sportág iránti érdeklõdése
gyermekkorába nyúlik vissza, és végig-
kísérte egész életében. 1963 után meg-
szervezte a város nõi röplabdacsapatát,
melynek közel két évtizedig volt edzõ-
je. Szívós munkával elérte, hogy csapa-
ta bejutott az NB2-be. 

Bátor Albert a Felnémeti Fûrészüzem-
ben dolgozott, üzemvezetõ lett, majd a
központ Fafeldolgozási Osztályának volt
vezetõje. Minden munkakörében, ugyan-
így a sportban is vasszorgalom és teljes
odaadás jellemezte egész életében (5.
kép). A képen háttérben Kovács Pál osz-
tályvezetõ és Kardos Ferenc erdõköves-
di erdészetvezetõ (takarásban).

Sporttörténeti események bemutatá-
sa után írásom végére hagytam beszá-
molómat az 1952. év nagy eseményé-
rõl, a mónosbéli olimpiáról.

Apámat, aki a Dél-Mátra fõmérnöke
volt, 1952 tavaszán Egerbe helyezték, és a
Heves megyei Erdõgazdasági Egyesülés
fõmérnökének nevezték ki. Egerben la-
kást nem tudtak adni, így kerültünk Mó-
nosbélbe, az ottani „felsõ kastélyba”, ahol
nekünk, gyerekeknek csodálatos másfél
év következett. A kastélyban két családot
helyeztek el, mellettünk Wolf Miklós er-
dész lakott a családjával. (6. kép)

A kastély bizonyos Szabó Miklós kö-
zépbirtokos tulajdona volt, 1945 után
államosították, a tulajdonost Szibériába
vitték „málenkij robotra”.

A fõépület mellett egy kisebb épület-
részben helyezték el az akkor alakult
Mónosbéli Üzemegység egyetlen irodá-
ját két fõ személyzettel: Wolf Miklós
volt az üzemegység-vezetõ, Paolik Gé-
za pedig az adminisztrátor.

A kastélyhoz tartozott egy közel
másfél hektáros – gyermeki szemmel
leírhatatlanul szép – erdõs park, patak-
kal, pisztrángos tavakkal, évszázados
fákkal, külön gyümölcsössel. Amikor
nagyapám meglátogatott bennünket, a
gyönyörûség láttán megilletõdötten
idézte Kisfaludi Sándort:

Ott, ahol én nevelkedtem,
Egy dombról egy patak folyt:
Hányszor ott nem estvélettem,
Éltem akkor boldog volt.
Azon a nyáron zajlottak a helsinki

olimpia versenyei. Ahogy gyarapodtak a
magyarok aranyérmei, egyre nagyobb
lelkesedéssel hallgattuk a rádió közvetíté-
seit, szinte mindvégig az olimpia lázában
égtünk, akkor határoztuk el Laci bátyám-
mal és a szomszéd család Karcsi nevû fiá-
val, hogy mi is megrendezzük a magunk
olimpiáját. Egyre többen csatlakoztak a
nagy rendezvényhez: a szomszédos Béla-
pátfalváról átjött hozzánk Ecsédy Dini,
ma Eger ismert fogorvosa – õ volt a játé-
kok fõ mozgatója –, vele együtt jött Veres
Pityu, tehetséges sportember. Õket még
abból az idõbõl ismertük, amikor apám
bélapátfalvi gondnok volt. Közelünkben
lakott Erdélyi Pityu, aki ma Egerben ügy-
véd. Rajtuk kívül még néhányan részt vet-
tek mónosbéli iskolatársaink közül.

A kastély parkja és környéke alkal-
mas volt jó néhány sportág megrende-
zésére. Az épület elõtt volt egy nagy fü-
ves terület, ahol a futballmeccseket, fu-
tóversenyeket tartottuk, a maratoni fu-
tást a környék földútjain rendeztük.
Evezéshez kihoztuk szüleink mosótek-
nõjét és megtanultuk az evezést a piszt-
rángos tavakban, errõl bemutatok egy
fotót (7. kép), amelyen Laci bátyám sze-
li a habokat. Ebben õ volt a legjobb.

Az erdészetnek volt két nyugodt vér-
mérsékletû szürke lova, ezek jól megfe-
leltek a nem túl fejlett lovagló tudomá-
nyunknak. A verseny itt abból állt, hogy

3. kép. A gépállomás futballcsapata Fesõ-
tárkányban (1963)

5. kép. Bátor Albert, a röplabdaedzõ

4. kép. Országos sakkverseny 6. kép. A mónosbéli „felsõ kastély”
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egyenként körbelovagoltuk az udvart
és mértük az idõket (8. kép). 

A korábbi tulajdonos a park közepén
épített egy fürdõmedencét. Ennek feltöl-
tésére a közeli Vízfõnél eredõ bõvizû pa-
takocska szolgált, amelyet egy terelõvel
lehetett a medencéhez irányítani. Ez a
patak látta el vízzel a kastély közelében
lévõ vízimalmot, amely az ’50-es évek-
ben még mûködött. Amikor a medence
töltéséhez majdnem az egész vízmennyi-
séget eltereltük, a dühös molnár megje-
lent, botozással fenyegetett, és csak ak-
kor folytathattuk, amikor a malom állt.

Az úszóversenyeket ebben az 5·3
méteres úszómedencében, falusi gyere-
kekbõl összeverõdött népes közönség
elõtt tartottuk meg.

Népszerû volt a kastély elõtti gyepen
rendezett hátrafutó verseny, ebbe még lá-
nyok is beneveztek. Itt egy kis baleset is
történt, a réten átmenõ gyalogösvényen
az egyik lány megbotlott, hanyatt esett, és
alaposan megütötte a hátsó fertályát.

Említést érdemel a kalapácsvetés. A
helsinki eseményeket akkoriban rá-
dión követtük, tv még nem létezett, ar-
ról nem volt elképzelésünk, hogy a
sportban használatos kalapács hogy
néz ki. Egyféle kalapácsot ismertünk, a
mindennapok ismert nyeles szer-
számát, ezzel akartuk megrendezni a
kalapácsvetést. Sajnos ez a verseny-

szám kudarcba fulladt, az elsõ dobás-
nál a szerszám nyele kitört, a verseny
félbeszakadt, szüleink szigorú dorgálá-
sa következett. 

Az „olimpián” kívül még sokféle sport-
ágat kipróbáltunk Mónosbélben: célba
lövés csúzlival, íjászat mogyoróbotból
készült íjakkal, nád nyílvesszõvel, síelés
saját készítésû sítalpakkal, fáramászás
idõméréssel, távgyaloglás, gombfoci a té-
li idõkben, és még jó néhány sportág.

Csodálatosan szép volt a Mónosbél-
ben töltött másfél év. 1953-ban apám
Egerben kapott lakást, fájó szívvel el
kellett hagynunk ezt a kis falut, amelyet
így jellemezhetek: igazi paradicsom
gyermekek számára.

Amikor 50 év elteltével meglátogat-
tam a kastélyt és a parkot, egy világ om-
lott össze bennem. A hegyrõl lefutó pa-
takot a közeli bányászattal eltüntették,
helyenként a nyomait még fel lehet fe-
dezni. A pisztrángos tavak is eltûntek,
már csak a kiszáradt tómaradványokról
tudtam felvételt készíteni. A medencé-
nek már nyoma sincs. Az egykor gyö-
nyörû park elhanyagolt, lehangoló.

Az akkori játszótársak közül még né-
hányan élünk és õrizzük az emlékeket.

Wágner Tibor
ny. erdõmérnök

7. kép. Wágner Laci a „csónakban”

8. kép. Ecsédy Dini a lovon

Szulcsán Gábor
(1975–2011)

Szulcsán Gábor 1975.
szeptember 11-én
Kiskunfélegyházán
született.

Kötõdése az alföl-
di tájhoz egész életét
végig kísérte. A Sze-
gedi Kiss Ferenc Er-
dészeti Szakközépis-
kolában érettségizett

1993-ban, és ugyanebben az évben felvételt
nyert a Soproni Egyetemre. 1998-ban az Er-
dõmérnöki Karon okleveles erdõmérnök-
ként végzett, majd egy évvel késõbb okleve-
les erdõmérnök-tanári képesítést szerzett.
Az ott eltöltött évekrõl sok szép közös em-
lék jut sokunk eszébe. Már ott is a társaság
mozgatórugója, aktív szereplõje volt. 

Elsõ és egyetlen munkahelye a KEFAG Zrt.
és jogelõdje, ahol több mint 12 évvel ezelõtt,
1998. augusztus 17-én, az Erdészeti Szaporító-
anyag Központban gyakornokként kezdte a
pályáját, majd fél év múlva kinevezték kutató-
fejlesztõ mérnöknek. Pályája kezdetétõl részt
vett a Növényi Génbank Tanács Erdészeti
Munkabizottságának munkájában, a különbö-
zõ erdei gyümölcsök (mint a vadkörte, ma-
dárcseresznye, berkenyék), valamint a Duna-
Tisza közén gazdaságilag fontos fafajok (feke-
te és fehér nyár, feketefenyõ) génmegõrzésé-
ben, magtermesztõ ültetvényeik létrehozásá-
ban. 2006-ban látott hozzá a feketefenyõ mag-

termesztõ ültetvény kialakításához és ekkor
kezdte el a fekete nyár génmegõrzési-kutatási
munkát is, amelynek az volt a célja, hogy a
Duna-Tisza közének változatos termõhelyi vi-
szonyaihoz alkalmazkodott genotípusokat
azonosítson és szelektáljon, majd belõlük egy
olyan géngyûjteményt hozzon létre, amely
egyben magtermesztõ ültetvényként is hasz-
nálható. Ezt a munkát PhD-dolgozat kereté-
ben tervezte feldolgozni, ezért 2006-ban bei-
ratkozott a Nyugat-Magyarországi Egyetem
Erdõmérnöki Karának Doktori Iskolájába,
amit sikeresen elvégzett, már csak a disszertá-
ció összeállítása volt hátra.

A feketenyár-kutatással kapcsolatban
külföldi tudományos kapcsolatok kiépítésé-
re is törekedett. Franciaországban az INRA
feketenyár-kutatási eredményeit tanulmá-
nyozta Bretagne-ban 2008. nyarán. A kuta-
tással párhuzamosan részt vett a KEFAG Zrt.
területén az akác magtermõ állományok ki-
jelölésében, majd szervezte ezekben a mag-
gyûjtést, végül a mag feldolgozást és értéke-
sítést. Részt vett a KEFAG Zrt. innovációs te-
vékenységében és szervezte azt a részvény-
társaság szintjén. 

2005-tõl haláláig tagja volt az Országos
Magyar Méhészeti Egyesület Észak Bács-Kis-
kun Megyei Szervezetének és 2005–2008-ig
elnöke a HÍRÖS MÉZ Szövetkezetnek. 

2006-ban megválasztották az Alföldi Er-
dõkért Egyesület titkárának. Ezt a munkakö-
rét is nagy odaadással, és kiváló diplomáciai
érzékkel látta el. Számos, rendkívül sikeres
Kutató Napot szervezett, és neki köszönhe-

tõ „Az erdei lombos fák magjai – a begyûj-
téstõl a vetésig” c. hiánypótló szakkönyv
2008. évi kiadása is.

A háttérben alkotva számos olyan dolog
létrehozásában vállalt fontos szerepet, ame-
lyek mind a mai napig meghatározóak a KE-
FAG Zrt. életében. 

Nyugodjék békében!

Zilahy Aladár 
(1920–2011)

Budapesten született,
a Piarista Gimnázi-
umban érettségizett.
A Mûegyetem Erdõ-
mérnöki Osztályán
1950-ben szerzett er-
dõmérnöki oklevelet. 

A soproni tanul-
mányok után, 1950-
ben Egerben kap ál-

lást. A II. sz. Erdõrendezõség állományában
kilenc éven át dolgozik földmérõ, illetve
üzemtervezõ mérnökként. 

1959-tõl a Nyugat-Bükki Állami Erdõgaz-
daság Erdõmûvelési Osztályán erdõmûvelé-
si elõadói és csoportvezetõi beosztásokban
tevékenykedik.

Erdõmûvelési munkákat tervez és szer-
vez, majd berendezi az erdõgazdaság talaj-
vizsgálati laboratóriumát, termõhely-feltárá-
si munkákat végez. Tervezi a zöldövezeti, il-
letve környezetvédõ fásításokat, szervezi az
erdõgazdaság területén szükséges közjóléti




