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SZOLNOKY GÁBOR 

 

Szolnoky Dezsõ (1876–1945) 

életútja 
 

 
Szolnoky Dezsõ a két világháború közti idõszak legnagyobb és egyik legjobban 
gazdálkodó magyarországi uradalmának, az Esterházy hercegi hitbizománynak 
volt 1922 és 1943 között a központi igazgatója. 1876. február 19-én a Vas megyei 
Rumban született, régi vízimolnár családban. Iskolai tanulmányait a 
szombathelyi premontreieknél kezdte, majd a soproni bencés gimnáziumban 
fejezte be 1894-ben. Felsõfokú tanulmányait a budapesti Mûegyetemen végezte. A 
kultúrmérnöki diploma elnyerése után 1899-tõl egy éven keresztül önkéntesként 
a nagykanizsai 20. honvéd huszárezredben szolgált, ahol tiszti vizsgát tett. Ezt 
követõen Brassóban, a kultúrmérnökségnél vállalt hivatalt. 1902-ben lépett a 
herceg Esterházy hitbizomány szolgálatába mint kaposvári kerületi mérnök. 
1907-ben Kismartonba helyezték át központi fõmérnöki minõségben. Kiváló 
képzettségû és vasszorgalmú szakemberként gyorsan haladt elõre a hivatali 
ranglistán. 1911-ben mûszaki tanácsos, 1920-ban ügyvezetõ tanácsos, 1922-ben 
központi igazgató lett, vagyis az uradalmi igazgatásnak a hitbizományost követõ 
elsõ embere. 
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1. kép. Szolnoky Dezsõ 

 
Szolnoky Dezsõ korának egyik legmodernebb gyakorlati gazdájaként, 

rendkívüli munkabírással fogta össze a 241.000 kh területû hitbizomány 
igazgatásának szálait, irányította a gazdálkodást. Szüntelenül szervezett, 
modernizált, hosszú távon alakította az uradalom gazdasági stratégiáját. Jelentõs 
állásában is megmaradt kötelességtudó, megvesztegethetetlen, puritán léleknek, 
amit az akkori hitbizományos, Esterházy Pál is messzemenõen elismert. E 
bizalom jele, hogy több, mint két évtizeden keresztül vezette az uradalom ügyeit, 
megbízatása csak nyugdíjba vonulásával ért véget. 
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2. kép. Szolnoky Dezsõ családja körében 1937 táján 

 
Kitûnõ szakembergárdával vette körül magát, sokak mellett dr. Porpáczy 

Aladár, a késõbbi Kossuth-díjas biológus és növénynemesítõ, dr. Bárdossy Antal, 
utóbb mosonmagyaróvári gazdasági tanár, Gaál László, a neves gazda és szakíró, 
Haffner Zoltán, Rabár Ferenc tartoztak a munkatársai közé. Arra törekedett, hogy 
a bérletek házi kezelésbe kerüljenek vissza, a nagyüzemi termelés fokozása 
érdekében szorgalmazta a gépesítést és a gazdaság indusztriális terjeszkedését. A 
kultúrmérnöki tervezéseket (halastavak létesítése, iparvágányok kiépítése, a 
hansági rét- és legelõgazdálkodás további térnyerése) olykor a hitbizomány 
mûszaki hivatali apparátusának háttérbeszorításával személyesen irányította.1 

Hivatali elfoglaltsága mellett aktívan részt vett a vármegye életében.2 Tagja 
volt a Törvényhatósági Bizottságnak és a kisgyûlésnek, a közigazgatási 
bizottságban, a mezõgazdasági, pénzügyi és testnevelési albizottságokban is 
tevékenykedett. Aktív szerepet vállalt (a társulat alelnökeként) a Rába-
szabályozás irányításában, illetve a soproni Gazdasági Egyesület és a 
Mezõgazdasági Kamara mozgalmaiban. Jómódú emberként fontosnak tartotta a 
karitatív tevékenységet, a soproni vívósportot vándordíj alapításával segítette,3 
amit feltehetõen a Postás SE örökölt 1950-ben. A közélet terén kifejtett 
munkásságának elismeréséül 1924-ben kormányfõtanácsosi titulust nyert, 
Eszterháza (Fertõd) község 1938-ban díszpolgárának választotta. 

                                                           
1 Gaál László: Az Esterházy hercegi hitbizomány gazdálkodása 1930–1940. Agrártörténeti Szemle 1971/1-2 és 

1972/3-4. szám. 
2 Halász H. Imre (szerk): Soproni és Sopronmegyei fejek. Sopron, 1930. 
3 A soproni vívósport rövid története http://w3sopron.hu/sport/vivas 
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Hivatala sok helyváltoztatással, utazással járt, aminek terhét szervezete az 
1940-es évek elejéig nagyszerûen bírta. Ekkor azonban asztmát kapott, ami 
annyira gátolta mozgékonyságában, hogy 1943-ban a nyugállományba vonulás 
mellett döntött. Élete utolsó két évét a Vas megyei Lukácsházán töltötte, ahol 
kitûnõen rendezett tehenészeti mintagazdaságot alakított ki. Ott érte a halál 1945. 
január 16-án.4 Exhumálására és újratemetésére ugyanott az új családi sírboltba 
2007-ben került sor. Leszármazottai Brazíliában, Portugáliában, Svájcban, Macaón 
és Budapesten élnek.5 

 

 

3. kép. A Szolnoky ház Sopronban (Deák tér 14.) 

                                                           
4 Vasvármegye (hírlap): 1945. január 18. 
5 A Szolnoky család levéltára (magántulajdon). 


