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NEKROLÓG

Született 1929. október 14-én Felsõgallán,
ahol apja MÁV kocsiellenõr volt, de Ibolya
12 éves korában – miután Kiskunhalasra he-
lyezték – tüdõbajban elhunyt. Ekkor rátört a
nyomorúság a kis családra (4 árva maradt),
de a nagybácsik segítségével ott elvégezte
elemi iskoláit, majd kitûnõ eredményei alap-
ján felvették a kõszegi MÁV árvaházba, és
ott érettségizett. Félt is a nagyvárostól, ezért,
bár felvételt nyert 1950-ben a Mûegyetem
építészmérnöki karára, õ átkérte magát a Sop-
roni Karra, beíratták az erdészeti szakágra.
Itt nagyon szegényen, lyukas cipõben, vá-
szon télikabátban, de mindettõl nem meg-
törve viszonylag jó eredménnyel végezte el
az egyetemet 1954-ben, és nyert erdõmérnö-
ki diplomát.

Szíve azonban végig az építészetért do-
bogott, s csakhamar az Erdõterv-nél kötött
ki, ahol a Pandula Zoltán vezette magasépí-
tési osztályon dolgozott mint építész-terve-
zõ. Több szakági épületet, munkásszállást,
iskolát tervezett, míg vadászházból akkor
még csak egy jutott neki. Ennek mintája
azonban felkeltette az Erdészeti Fõigazgató-
ság figyelmét és késõbb más vadászházak
tervezését is rábízták, ami az itt dolgozó épí-
tész diplomával rendelkezõk irigységét is
felébresztette. Ennek is köszönhetõen a ti-
zenkét vadászház befejezése után a magas-
építési osztályra kerülõ új vezetõ már nem
tartott igényt munkájára.

Így jutott a Széchenyi utcába a Környe-
zetvédelmi Tervezési osztályra. ahol megter-
vezte a Visegrád környéki szórakozó erdé-
szeti parkot, mely máig is üzemel. Hamaro-
san azonban nyugdíjba vonult és ott már
csak régi munkáinak dicsõségébõl nyert
morzsákat. Nála tíz évvel idõsebb férjét az
Erdõtervnél ismerte meg, vele boldog házas-
ságban éltek ez évig, mikor egy lakásban
szenvedett felsõ combtöréssel a János Kór-
házba vitték, ott 4 osztályt járattak vele, és a
negyedikben négy nap múlva eltávozott
végleg közülünk. Így ért véget egy tehetség
élete.

Dr. Kassay László
Rubin-Tiszteletdiplomás erdõmérnök

* * *
Mátay Ibolya 1959-tõl 1966-ig tervezett

vadászházakat, melyek munkálataira egykor
így emlékezett vissza.

Mátay Ibolya: Pályám emlékezete
1954-tõl az Erdõterv Magasépítési Osztá-

lyán tervezõ mérnöki beosztásban dolgoz-
tam. Célul tûztem ki, hogy minden erõmmel
azon leszek, hogy az erdészeti építkezések,
lakások, irodaházak stb. minõségét emeljem
az adott lehetõségek között. Ezen a hullám-
hosszon kapcsolódtunk össze Balassa Gyu-
lával (erdészeti fõigazgató, miniszterhelyet-
tes), aki számtalanszor elmondotta, ha pana-
szoltam a kintiek értetlenségét, hogy külde-
tést, úttörõ munkát teljesítünk.

Hamvaskõi Vadászház
Így kezdõdött. Megbetegedett az épület

tervezõje. Nem tudtak megoldani egy belsõ
lépcsõátalakítást. Ez létkérdésnek bizonyult,
mivel Fock Jenõ családjával együtt itt szere-
tett tartózkodni. Balassa Gyula is megjelent a
helyszíni szemlén, engem küldtek a dolog
rendezésére. Megtörtént. Mind ezideig nem
volt kapcsolatom sem a vadászattal, sem a
vadászháztervezésekkel. A helyszínen talál-
koztam az erdõmérnök úttervezõ kollégá-
val, aki szomorúan közölte, hogy õk itt nem
kaphatnak sem szállást, sem kosztot. Fegy-
verviselési engedélyük sincs. Ezen elgon-
dolkoztam…

Bugaci Vadászház
Talán mert szép idõ volt, ismét népes

kísérettel érkeztünk Bugacra. Talán a sok
növekvõ apró fenyõ, a szamárkóró lila szí-
ne, a sárga homok tette, beleszerettem eb-
be a tájba. Észrevette Balassa Gyula a
helyszín rám tett hatását. Kérdezte: Te mit
építenél ide?

Vastag falú, vályog, vagy vegyes falú,
nádfedeles, fatornácos, rusztikus vadászhá-
zat. Egyetértek! – mondta az elképezlésre.
A késõbbiekben is mindenben támogatott,
ez kellett is, mert az erdõgazdasági kivitele-
zõk mindenestõl lázálomnak találták a ve-
gyes falat és a nádtetõt. Megtagadták a
munkát. Majd Balassa utasítására folytatták
az építkezést, úgy, ahogy én kértem. Meg-
szállottság kellett ahhoz, hogy szembeszáll-
junk a tudatlansággal. Szerencsére találtam
egyéb mûvészi segítséget is a bútor és ko-
vácsoltvas munkához, mesterfokon, jófor-
mán ingyen. Végül, mikor elkészült az épü-
let, a legnagyobb ellenzõk élvezve a sikert,
belátták, hogy igazam volt. A semleges épí-
tészek elfogadták, és dicsérték Bugacot.

Sarkadremetei Vadászház
Nem tartozik a kedvenc házaim közé. A

helykiválasztás, jóváhagyás ment a maga út-
ján. Egy emlékem mégis van. Valami oknál
fogva Balassa Gyula és az Erdõgazdaság
igazgatója között valamiféle harag kevere-
dett. Ezt az igazgató panaszolta nekem nagy
búsan. Egyébként ilyen szeretõ vendéglátás-
ban soha sehol nem volt sem azelõtt, sem
azután részem. Ahogy alkalom kínálkozott,
kértem Balassa Gyulát enyhüljön meg a ba-
rátja iránt. Legközelebbi kiszállásunk alkal-
mából kibékültek. Ilyen is volt.  Egyébként
az épület helyének kijelölése után Balassa
Gyula látogatása az építkezésen ötletszerû
volt. A szükséges helyszíni munkákat stb. tõ-
le függetlenül intéztem.

Kaszópuszta-Õriszentpéter
Ez egy egyszeri nagy kirándulás, több ko-

csival, titkárnõkkel, szokásos kísérõivel, két
napra engem is meghívott Somogy, Zala szép
tájaira. Tervezõirodánk elé felvonultunk. Szól-
nom kellett igazgatómnak, Nyírády Lajosnak,
hogy kikkel és hová megyek. Lejött üdvözölni
Balassa Gyulát, aki pár szó után: indulás,
mondta, s becsapta kocsija ajtaját. Otthagyta az
ámuló igazgatómat. Ez valóban kirándulás
volt, munka nélküli kötetlen beszélgetések, fi-
nom ételek, este tábortûz Kaszópusztán, ének-
lés. Semmi vadászat. Másnap Õriszentpéterre
értünk, maga a táj is elbûvölt. Majd bementünk
egy fából készült vadászházba, ahol valódi
gyertyák világítottak, és estebédre volt megte-
rítve egy hosszú asztal. Fehér köpenyes, fej-
kendõs asszonyok tüsténkedtek, mint a mesé-
ben. A csúcs pedig az volt, hogy Balassa en-
gem ültetett az asztalfõre s õ mellettem foglalt
helyet. Én a kis tervezõ meghatódtam ettõl.
Még aznap este visszautazott a kis társaság Bu-
dapestre. A kisebb vadászházak sikerein fel-
buzdulva Balassa Gyula nagyobb méretekben
kezdett gondolkodni. Így született meg a Telki
kormányvadászház ötlete, amihez nekem már
nem volt semmi közöm. Elkészülte után kivi-
tetett a helyszínre. Kíváncsi volt a vélemé-
nyemre. Na, hogy tetszik? Õszinte voltam. Se-
hogy. Felbõszítettem. Válasza az volt, persze,
mert nem én terveztem. Ezzel ért véget több
évi együttmûködésünk. Az általam megjelení-
tett vadászházak, szerény és népies formáit el-
fogadta, azokat magáénak ismerte el. Így Eu-
rópában a magyar specifikus vadászház hatást
megõrizte. Tervezõi munkám során, mivel
közvetlenül Balassa et.-tól  kaptam a megbízá-
sokat az engedélyezést, jóváhagyást, szinte
mindenki ellenségemmé vált, igazgatótól a ter-
vezõ kollégáimig. Balassa látta elkeseredettsé-
gemet, mi bajom, faggatott. Elpanaszoltam Ne
legyek szomorú, õ nagyon  meg van elégedve
a munkámmal. Köszönöm, de én együtt élek
az irigységgel és a gyûlölettel. El kellett visel-
nem.”

Mátay Ibolya Ilona (1929-2012)

A bugaci vadászház tervrajza


