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FÉNYKÉPES ERDÉSZETI PROPAGANDÁNK 1945 UTÁN 
Jeröme René

Az 1945. évi földreform a magyar erdők korábbi 5,2 %-a helyett 79,7 %-át ad
ta állami kézbe. Az állami gazdálkodási feladatok ellátására létrehozták a 
Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemeket - a MÁLLERD-et -, s ez 1946 májusában 
kezdett működni. Az országos szervezet, a számtalan, kisebb-nagyobb egység
ből összeálló nagyüzem eredményes működése, majd később a valamennyi erdőre 
kiterjedő, a magyar erdőgazdálkodás általános fejlesztésére irányuló, 1954. 
évi minisztertanácsi határozat végrehajtása mind nagyobb mértékben igényelte 
a hatásos szakmai propagandát és ezen belül a szervezett fotodokumentációt.

A háború után már 1948-ban megrendezésre került az első Mezőgazdasági Kiál
lítás és Vásár, s ezen - a vásár rovására - előtérbe lépett a kiállítás, a 
szakmai propaganda. A megfelelő súllyal megjelenő erdőgazdálkodáshoz szaksze
rű képekre volt szükség. A feladat ellátása a MÁLLERD fotolaboratóriumára há
rult. Ennek megszervezését mind erdészeti, mind fényképészeti szakmára való 
felkészültsége alapján Zsabokorszky Jenő erdőmérnök vállalkozott.

Zsabokorszky 1894-ben, Pécsett született. Itt végezte iskoláit, majd Budapes
ten, a Műegyetemen kezdte felsőfokú tanulmányait, de ezt az első világháború 
megszakította. A háború után hat évig Brassóban élt és teljesített erdésze
ti szolgálatot, majd 1925-ben visszatért Magyarországra, és a soproni főis
kolán nyert 1926-ban erdőmérnöki oklevelet. Szakmai gyakorlata és oklevele 
sajnos elégtelennek bizonyult a szakmában való elhelyezkedésre, igy fényké
pészipari képesítést szerzett és nyitott műtermet Pécsett. Főleg műszaki fel
vételeket készített. Működésének legfontosabb emléke az 193o-as években Pécs 
városáról és környékéről készített képsorozata. Fényképei mind külföldön,mind 
idehaza már korábban is elismerést kaptak. Az 1936-os pécsi ipari kiállításon 
versenyen kivüli díjazásban részesült. Ettől kezdve rátért a filmezésre, és 
mint képesített filmoperatór ezt folytatta 1942 után Budapesten. Ebben a mi
nőségben vett részt a második világháborúban is, a HM oktatási osztályának 
keretében. Az 1947. év elején lépett az erdészet szolgálatába, és vállalta 
el a MÁLLERD fotolaboratóriumának megszervezését.

A labor 195o-től átmenetileg az ÉRTI, majd 1955-tól az ERDŐTERV állományában 
működött, és 1957-ben került vissza az ERTI-hez. Irányítását és ellenőrzését
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kevés vezető vállalta szivesen, de ez utóbbi időtől kezdve kivételes megbe
csülésben volt része. Zsabokorszky itt is főleg szakmai kisfilmekkel foglal
kozott. 1953-ra már négy, 16 mm-es kisfilm - "Gyantatermelés", "Tölgy cserző- 
kéreg termelése", "Korszerű fakitermelés kézi eszközei", "Uszályrakodó transz
portőr" - készült el. Ezeket követte 1954-ben a "Csemetetermelés és ültetés" 
cimü.

Ebben az évben kerültem magam is szorosabb kapcsolatba a fotolaboratóriummal. 
Tömpe Istvánnak, erdészeti főigazgatónak határozott elgondolásai voltak a 
szakmai propagandát illetően, és engem vont be ezek megvalósitásába. A főigaz
gatóságon osztályt szervezett az erdészeti propaganda irányítására. Élére a 
"Párt" állított vezetőt, aki jóindulatú megértéssel volt irányomban, igy el
gondolásaimat zavartalanul valósíthattam meg. Egyik ilyen volt a fotolabor 
megerősítése. Zsabokorszky maga mellé segítségül Michalovszky Istvánt válasz
totta, és meg is kapta.

Michalovszky 1924-es születésü. Gimnáziumi érettségivel az FM számvevőségén 
dijnokként kezdte 1943-ban a szolgálatát. Innen került 1949-ben át a MÁLLERD- 
hez az ERDÖKÖZPONT-ba, és tűnt fel rendkívül fejlett műszaki érzékével és egyéb, 
jó emberi tulajdonságaival. Ezzel nyerte meg Zsabokorszky tetszését, és fogad
ta az maga mellé tanítványul. Csakhamar atya-fiui viszony fejlődött ki köztük, 
és a tanítvány gyorsan vette át mindazt, amit mesterétől tanulhatott. így lett 
a vizsgált időszaknak második szakfotós egyénisége.

Jómagam a főhatósági beosztásom keretében tevékeny részt kellett vállaljak a 
laboratórium munkájában. Lehetővé tették ezt számomra többször változó munka
köreim, az ezzel kapcsolatos gyakori vidéki útjaim, jó kapcsolatom a külső 
szervekkel, valamint Nagyapámtól örökölt előszeretetem a fényképezés iránt.
Neki Karánsebesen volt fényképészeti műterme, mesterségét tőle leste el Apám, 
majd reám szállt a szakma becsülése. Mint 191o-es születésü, abban a fekete- 
fehér korszakban kapcsolódhattam a fotóamatőrködésbe, amikor még a lemezes 
gépek uralkodtak és az amatőr is saját laboratóriumára volt utalva. A negatív 
lemez nemcsak megkövetelte, de rá is nevelte a fotóst a téma felkutatására, a 
képpel kifejezni szándékozott gondolatot visszaadó kép megszerkesztésére, a 
saját laborálás pedig lehetővé tette a pozitiv papirkép, nagyítás hatásos ki
alakítását. Mindezek gyakorlására, sok minden szükségesnek megtanulására nekem 
a középiskolai szakkör és az otthoni felszerelés bő alkalmat nyújtott. Ennek 
később sok hasznát vettem, bár a színes fényképezés tömeges elterjedése után
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mindez háttérbe szorulni feleslegessé válni látszott.

Zsabokorszkyval az együttmüködés sajnos nem sokáig tartott, 1957-ben közü
lünk végleg eltávozott. Michalovszky az egyre szaporodó kutatási és propagan
da igényeknek egyedül, segitség nélkül eleget tenni nem tudott, maga mellé 
vette Körmendy Tibort. Ö 193o-as születésü, Budapesten végezte a vizügyi 
technikumot, de vidékre menni nem akart, igy Budapesten, az Erdórendezőségen 
talált rajzolói alkalmaztatást. Innen került a fotólaborba és sajátította el 
gyorsan a szakfotózást.

Ez a csapat látta el 1945 után először fekete-fehér, majd később szines ké
pekkel azt a rendkivül megélénkült, nagyigényű műszaki propagandát, amire eb
ben az időben igény támadt. Főszerepet ebben ennek a korszaknak egyesületi 
szaklapja - AZ ERDŐ - játszott. Az 1954. évtől havonta rendszeresen, összesen
39 évfolyamban jelent meg, cimoldalán fél-, a hátoldalán egészoldalas, váloga
tott képanyaggal nem beszélve számos szövegközi képről. Ezekből ma már ennek 
a korszaknak egész szakmai történelme rajzolódik ki. Akkor irányt mutattak,ne
veltek, ma emlékeztetnek.

Másik, a labor munkájának elismerést szerzett nagyszabású kiadvány volt a 
Keresztesi Béla által irt 1968-ban az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent 
MAGYAR ERDŐK cimü munka. Ebben Zsabokorszky 8 , Michalovszky 225, Jérome 38 és 
Körmendy 11 olyan képpel szerepel, amelyek nagyban hoz zájárultak a könyv ni- 
vódijához. Ez csak a két legjelentősebb "fogyasztó" volt, de nehéz volna fel
sorolni azokat a szakmai utasításokat, sorozatban megjelent monográfiákat, 
egyéb könyveket, befejezve a MAGYAR ERDÉSZET 1954-1979, és ennek 1991-ben bő
vítetten megjelent angol nyelvű változatával, amelyek mind a labor képeinek 
sikerét jelentették. És akkor emlitetlenek maradnak a kiállítások, bemutatók, 
előadások képei, amelyeket mind a labornak ma harmincezernyi felvétel nega- 
tivját tartalmazó anyagából válogatták ki, és vitték közönség elé - legnagyobb
részt névtelenül, személytelenül.

Bár a szines fényképezés már a két világháború között vált általánossá,ennek 
laborálására mégsem rendezkedtünk be. Túlzottan sokba került volna. Nagyobb 
mértékben a labor a szines kisfilmek, diák adjusztálásával foglalkozott. A 
szines diázók tábora megnőtt, a kutatók maguk vették fel előadásaik, beszámo
lóik, tudományos jelentéseik számára szükséges képanyagot. Élen járt ebben a 
labor leghosszabb ideig gazdaintézményének vezetője, dr. Keresztesi Béla, aki
nek az arhivum ma huszezernyi diáját őrzi.
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Nem lenne teljes a kép, ha nem történnék említés arról, hogy egyes erdőgazda
ságokban is nagyszerű munka folyt a fotódokumentáció terén. így például a Me
cseki EFAG-ban, ahol Nigriny Zoltán, a vállalatnak 1947 óta dolgozója,vasú
ti szakfelügyelője, 1958rban 25 fős létszámmal fotószakkört alakitott. Ennek 
munkájával lehetővé tette, hogy a vállalat hatásos tájékoztatókat,propaganda- 
anyagokat készittethessen, és végül Gyapay Jenő, volt főmérnök által szerkesz
tett, "Az erdőgazdálkodás 3o éves fejlődése Baranyában" cimü, 24o oldalas 
könyvben bemutathassa az országnak a vállalat munkáját. Nigrinynek ebben 57 
felvétele jelent meg. A képek minőségét jelzi, hogy egyike első dijat nyert a 
Főigazgatóság által 1955-ben meghirdetett, "A magyar erdészet lo éve" cimü 
fényképpályázaton, és több megjelent AZ ERDÖ-ben is.

A kor másik erdészfotósa Szántó Gábor. Fiatalkori szórakozását mint kaposvári 
erdőfelügyelő fejlesztette szakfényképezéssé. Főleg a természeti ritkaságok 
iránti érdeklődése tette fotóssá. Számos szép és hasznos képe jelent meg az 
erdészeti szaksajtóban, a BUVÁR-ban, a MAGYAR MEZŐGAZDASÁG-ban. Legszebb ké
peit azonban az általa 1978-ban kiadott "A szép táju Somogy" cimü, 18o olda
las, részben saját képeivel gazdagon illusztrált műben gyűjtötte össze.

A fiatalabb korosztályúak közül egyedül Dobroszláv Lajos /szül. 1941./ jelent
kezett kitűnő minőségű, szakmailag sokatmondó felvételekkel. Erdőfelügyelői 
ténykedése mellett jól használta ki az adódó alkalmakat, jó szemmel látta meg 
a kinálkozó témákat. Képei közül sajnos csak néhány jelenhetett meg. A többi 
a közlési lehetőségek beszűkülésével, majd teljes megszűntével fiókban ma
radt. ..


