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Megemlékezés dr. Ágfalvi Imre 

születésének 90. évfordulója alkalmából

Stift László

Dr. Ágfalvi Im re születésének 90. évfordulója alkalmából sze
retnénk leróni kegyeletünket, és tisztelettel megemlékezni életéről, 
szakmai tevékenységéről, a szakosztály megalakításában és műkö
désében betöltött szerepéről.
A kiváló szakember, az Erdészettörténeti Szakosztály megalapítá
sának vezéregyénisége és első vezetője volt. 14 évig tartó, súlyos 
betegség után, 1990. július 14-én, 69 éves korában hunyt el. Gaz
dag, megpróbáltatásoktól és kudarcoktól sem mentes életében és 
halálát követően eltelt két évtizedben alig részesült őt megillető 
elismerésben. Az Erdészettörténeti Szakosztály 30 évének megem
lékezése alkalmával ugyanitt, Sopronban hangzott el előadás „Dr. 
Ágfalvi Im re élete és m unkássága” címmel. Az előadás ugyaneb
ben az évben /1993/ az „Erdészettörténeti Közlemények” X. szá
mában is megjelent.

Kiemelten kell megemlékeznünk Dr. Ágfalvi Im réről, mint az 
Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztályának 
alapító tagjáról és egyben első elnökéről. Az 1960-as évek elején, 
az erdőtörténettel és az erdőgazdálkodás történetével egymástól
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elszigetelten foglalkozó szakemberek egyre inkább érezték annak 
szükségességét, hogy ezt a munkát szervezettebbé kell tenni. Az 
OEE-en belül már 1962-ben megindult az erdészettörténettel fog
lalkozó személyek felkutatása. 1963-ban Dr. Ágfalvi Im re ezek
nek a jószándékú kezdeményezéseknek az élére állt, és intenzív le
velezést folytatott annak érdekében, hogy a kívánt cél minél előbb 
megvalósuljon. 1963 szeptemberére már tíz fő jelezte részvételi 
szándékát. Megkérte a jelentkezőket, hogy a mielőbbi intenzív és 
szervezett munka elkezdéséhez adjanak tájékoztatást érdeklődési 
területükről, az eddigi irodalmi munkásságukról. 1963. október
25-re az OEE Budapestre összehívta az Erdészettörténeti Munka- 
bizottság alakuló ülését és a megalakulást jóváhagyta. 1964. feb
ruár 25-én tizenhárom fővel megalakult az Erdészettörténet Szak
osztály, melynek vezetőjévé Dr. Ágfalvi Im rét választották. Ezt a 
tisztséget 1967-ig töltötte be. Az OEE vezetőségének felkérésére 
az 1964. májusi ülésén a Szakosztály elvállalta az OEE 100 éves 
történetének feldolgozását. A szakosztály elnökeként az Erdészeti 
Lapok egyes évfolyamainak átnézésével ebből is kivette részét.

Hasznos tevékeny életének hosszan tartó, súlyos betegsége, 
majd bekövetkező halála vetett véget. Dr. Ágfalvi Im rét a hatal
mas munkabírás természet- és szakmaszeretet jellemezte. Sokol
dalú szakismerete képessé tette arra, hogy munkáját nagy pontos
sággal és hozzáértéssel végezze, melynek következtében hallatlan 
szakmai elismertségre, megbecsülésre tett szert. Tudását, szakis
meretét szívesen megosztotta munkatársaival, azok munkáját ezál
tal is segítve.
A Szakosztály nevében tisztelettel hajtunk fejet születésének 90. 
évfordulóján a Szakosztály létrehozásában és működésében is 
döntő szerepet vállaló kollégánk előtt.

Elhangzott a 2011. március 23-ai szakosztályi megemlékezésen.
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Dr. Ágfalvi Imre családtörténete

Faragó Mihály
okleveles faipari mérnök

A hozzászólást elmondta Faragó Mihály 2011. március 23-án, az 
Országos Erdészeti Egyesület rendezvényén.
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Tisztelt Kollégák!

Dr. Ágfalvi Imre oktatói-, szakmai-, és tudományos munkájá
nak méltatását szeretném kiegészíteni néhány családtörténeti ér
dekességgel. Bízom benne, hogy hozzászólásom azok részére is 
érdekes lesz, akik nem voltak szorosabb munkakapcsolatban Dr. 
Ágfalvi Imrével, hiszen ezek a dokumentumok nem csak szemé
lyéről mondanak el érdekes tudnivalókat, de összefüggenek egye
temünk múltjával, szakmánk történetével, és egyben kiválóan je l
lemzik a kor gondolkodásmódját is, melyben élt és munkálkodott. 
Az adatok egy általa összeállított, és háromszáz évre visszanyúló 
családfa-kutatási anyagból származnak, melyet a jogász tárgyila
gosságával és a mérnök pontosságával állított össze levéltári ku
tatásai alapján. Ennek köszönhető, hogy ezeket most meg tudom 
osztani Önökkel.

Aloys Fischer (1790 -  1861) a családi krónikában megemlített 
első személy. Tanulmányaira vonatkozó utalásokat nem találtam, 
de az általa készített bányatérképek műszaki színvonala, és m un
kaköri beosztása valószínűsítik a selmeci akadémián végzett tanul
mányokat, hiszen ilyen irányú és mélységű ismereteket akkoriban 
máshol szerezni nem lehetett. Morvaországi szülőföldjének bányá
it bezárták, ezért 1814-ben Csolnokra költözött, és élete végéig az 
esztergomi szénmedencében munkálkodott.

!rv»rt< • ! S**1

Csolnok 1815 Annavölgy 1820
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Az Esztergom körüli szénmező egyben a családtörténet első 
fontos helyszíne is, hiszen az Ágfalvi család eseményei mindig há
rom városhoz; Selmechez, Esztergomhoz és Sopronhoz köthetők. 
A környék bányáinak termelését nagyban fellendítette az 1838-as 
nagy pesti árvizet követő újjáépítés. Téglagyárak nőttek ki a föld
ből, és az égetéshez korlátlanul fogyasztották a szenet.
Aloys Fischer úrnak házasságlevelében ekkor a „Curator fodinarum 
lythantratum” szerepel, amit ma bányagondnoknak fordíthatnánk. 
Két felességétől összesen 17 gyermeke született, melyből aztán 
bányász- és erdészdinasztiák nőttek ki. Pár évtizede még állt Nyer
gesújfalun sírköve: „ Hier ruhet Aloys Fischer Bergbeamter. Zűr 
letzten Grubenfahrt Glück a u f !”

Fia Fischer Alajos Jakab  (1821-1876), ha kissé későn is, de 
csak követi a hagyományokat, és 30 éves korában beiratkozik a 
selmeci akadémiára rendkívüli bányászhallgatónak. 1854-től 
Brennbergbányán dolgozik. Beosztása ekkoriban Obersteiger. 
Brennbergbányának ekkor még nem volt temploma, így nyolc 
gyermekét az ágfalvi egyházkerületnél anyakönyvezik. A család
név kialakulásában ez később fontos szerepet játszik. 1876-ban 
bányászszerencsétlenség áldozata lett.

Fia Ágfalvi Fischer Alajos (1854-1912) sokoldalú tehetség. 
1876-ban, mint végzett bányaakadémiai hallgatót a Magy. Kir. 
Pénzügyminisztérium a selmeci bányaszámvevőségi osztályhoz 
ideiglenes, majd végleges számtiszti minőségben, kinevezi. Külön 
vizsgát tesz állam- és kettősszámvitel-tanból, de a felsőbb gépé
szeti és építészeti tanfolyamból is levizsgázik. A monarchia kö
zös hadseregének esztergomi gyalogezredénél tett tiszti vizsgája 
után hadnagyi rangot kap. Pénzügyi területen folytatódó karrier
je  töretlenül emelkedik a Magy. Kir. Vasműigazgatóság brezovai 
számvevői osztályától egészen a pénzügyminisztérium főtanácsosi 
székéig.
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Hank József a Selmecbányán 1909-ben 
kiadott Bányász Kézikönyvtár Számvi
tel című kötetének előszavában így ír: 
„Könyvem a kettős könyvvitel főbb sza
bályait öleli fel, szem előtt tartva Ágfalvi 
Alajos pü. főtanácsos Selmecbányái főis
kolán tartott előadásainak vezérfonalát.” 
A századforduló előtti években felerő
södnek a magyar nemzeti érzelmek. Di
áknótáinkat németről magyarra fordítják, 
véglegesen az oktatás nyelve magyarrá 

válik, és a selmeci diákok is kezdenek a Burschenschaftok helyett 
magyar érzelmű diákkörökben tömörülni. Bizony néha a bányász
fokos is előkerül a selmeci kocsmákban, hogy meggyőződésüknek 
érvényt szerezzenek német kötődésű társaikkal szemben. Talán ez 
a korszellem is közrejátszott abban, hogy Fischer Alajos 1900-ban 
kérvényezi saját, és hat gyermeke nevének Ágfalvira magyarosí
tását. így lett hát a Sopron melletti kis falu, melynek plébániáján 
annak idején megkeresztelték, névadója a későbbi generációknak.

Idáig apai ágon követtük a családfát, de természetesen anyai 
ágon is vannak nevezetes ősök, sőt éppen az erdészek körében.

A Dunáninneni Kör tablójának jobb sarkában Mezey Rezső 
selmeci erdőmérnök-halIgatót, Dr. Ágfalvi Imre anyai nagyapját 
láthatjuk 1890 körül.
A fényképész kamerájával 
mit sem törődve cigarettát 
sodor, hóna alatt sétapálca, 
lábánál korsó sör. A már em
lített diákkörök főleg lakó
hely szerint szerveződtek.
A Nagymagyarországot kö
zepén kettészelő Duna, ami
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kor még nem határfolyónk volt Dunánninenre és Dunántúlra osz
totta az országot. A Nyitrapereszlényből származó Mezey Rezső 
így valóban dunáninneninek, míg mi Soproniak dunántúlinak va
gyunk mondhatók. A képhez iij.Sarkady Sándor egyetemi könyv
tárunk főigazgatója fűzött szakszerű magyarázatot:
A Dunáninneni Kör 1889-ben alakult, Zorkóczi Samu elnök
lete alatt, 29 taggal. Ennek előzménye volt az 1877-ben alakult 
„Selmeczvidéki kör” .Valószínűleg ezen utóbbi körnek a címeres 
táblája van a hallgatók előtt. A Körnek 1896-ban 253 kötetből álló 
kis könyvtára volt. Ugyan ebben az évben tagjainak száma 40 fő 
volt. A képen a Kör vezérkara áll.

Térjünk vissza ismét az apai ágra.
Id. Ágfalvi Im re még Fischemek született 
1893-ban Budapesten.
A selmeci akadémián megszerzett erdőmér
nöki oklevele, és gyakorlati éveinek letöltése 
után 1924-ben kinevezték tanárnak az Eszter
gomba frissen áttelepített erdészeti szakisko
lához. 1938-tól az iskola igazgatója 1948-ig, 
mikor a fordulat évében kényszemyugdíjaz- 
zák. Nyugdíjának folyósítását törvénytelenül 
megvonták. Hogy megélhetését biztosítani 

tudja, az esztergomi városgazdálkodásnál dolgozott, mint házke
zelő, később, mint műszaki ellenőr 79 éves koráig.
Az erdészeti szakképzés első helyszíne Temesvár, majd a román 
megszállás következtében Tata, Esztergom lett. Innen került át 
1950-ben az iskola mai helyszínére, Sopronba. Az iskola kapuja 
alatt ma márványtábla örökíti meg a történelem viharai szerint 
sodródó helyszíneket, és egy tabló emlékezik meg az egykori igaz
gatókról, melyek között felfedezhetjük id. Ágfalvi Imrét is. Az 
Esztergomból átkerült végzős diákok tablói is méltán őrzik emlé
két az iskola folyosóin.

id. A GFALVl IM RE
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Az ősök számbavétele után elérkeztünk Dr. Ágfalvi Imre erdőmér
nök, jogászdoktor, egyetemi oktató személyéhez, kiről ma, szüle
tésének 90-dik évfordulóján emlékeztünk meg.

1944

Dr. Ágfalvi Im re 1921-ben született. Ő az első generáció, aki 
a selmeci évszázadok után már a soproni József Nádor Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Erdőmémöki Karának hallgató
ja lett. Oklevelét 1944-ben szerezte meg. Tízéves gyakorlati tevé
kenység után, 1954-ben kinevezték tanársegédnek az Erdőmérnöki 
Főiskola Üzemszervezéstani tanszékére tanársegédnek. 1961-ben 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi

115



karán „cum laude” minősítéssel doktorrá avatták. Jegyzeteket írt 
erdészeti üzemtanból, jogból, könyvviteltanból, és ezeket a tantár
gyakat oktatta is. Pedagógiai érzéke, jó előadókészsége és gyakor
lati tapasztalata kiváló egyetemi oktatót formált belőle.
1962-ben egyetemünk Dr. Gál János személyében új rektort kapott. 
A két szakember világnézete és gondolkodásmódja alapjaiban tért 
el egymástól. A konfrontálódás elkerülhetetlenné vált. Dr. Ágfalvi 
Imrét állásából felfüggesztették. A méltánytalansággal szemben a 
Kádár-titkársághoz benyújtott levelében próbált igazságot keresni. 
Sajnos ez a levél taktikai hibának bizonyult, és az ellene felho
zott értelmetlen vádak sorát összeférhetetlenséggel és az egyetem 
vezetősége elleni áskálódással egészítették ki. A Kádár-titkárság 
levelét illetékességből továbbította a Földművelésügyi Minisztéri
umhoz, ahonnan kivizsgálásra visszaküldték az egyetemre. A kör 
bezárult, az eredmény nem lehetett kétséges.
Engedjék meg, hogy a Földművelésügyi Minisztérium válaszle
vélből idézzek:
„A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Irodája megbízá
sából - mint illetékes - megvizsgáltam a Kádár János elvtárshoz 
küldött panaszos levelében foglaltakat. A vizsgálatba bevontam az 
Erdészeti és Faipari Egyetem állami és pártvezetőit is. A széles kör
ben folytatott tájékozódás alapján Önt a jogi ismeretek oktatására 
jogi diplomája ellenére sem tartom alkalmasnak. Mint legutóbbi 
minősítéséből kiderül, és azzal Ön aláírásával egyetértett, visz- 
szamaradt polgári csökevények még ma is gátolják abban, hogy a 
marxizmustól idegen nézetekkel véglegesen leszámoljon. Az eszmei 
offenziva álláspontjából minimális követelmény az, hogy a jogot az 
Egyetemen világnézetileg arra alkalmas egyén oktassa, aki világ
nézeti szilárdsága mellett mindvégig következetesen a néphatalom 
oldalán állott és a tárgyban - mint társadalomtudományban - rejlő 
kommunista nevelési lehetőségeket maximálisan kihasználja. 
Elítélendőnek tartom az Ön magatartását, mellyel az Egyetem ál
lami és pártvezetőségét szembe akarja állítani a minisztériumi fő-
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hatósággal a tények elferdítése utján. Ön, bár erre többszörfigyel
meztették, koránt sem fejlődött úgy, ahogyan ezt egyetemi oktatótól 
meg kell követelni. Összegezve a vizsgálat eredményét, az az állás
pontom, hogy Ön szakképesítését a termelésben sokkal gyümölcsö
zőbben tudná a népgazdaság szolgálatába állítani.

A levél alattomos és ostoba politikai demagógiája ellen véde
kezni nem lehetett. Brossúraízű szövege mintaértékű lehet a kor 
kutatói számára. A visszamaradt polgári csökevény, a világnézeti 
szilárdság, a „nem fejlődött eléggé” vádjai megfoghatatlan eszmei 
kategóriák, mellyel bárkit megbélyegezhettek. Egészségi állapota 
az igazságtalanságok hatására megroppant, amely minden bizony
nyal közrejátszott 1990-ben bekövetkezett halálában.

A tanszéken őt felváltó jogoktató bizonyára jobban kihasznál
ta a kommunista nevelésben rejlő lehetőségeket, de a néphatalom 
számára mégsem lehetett annyira hasznos a tevékenysége, mert 
hamarosan sikkasztásért körözést adtak ki ellene.
Id. Ágfalvi Imrét és fiát, Dr. Ágfalvi Imrét sosem rehabilitálták. A 
köddé vált hatalom egykori birtokosai tőlük bocsánatot nem kért. 
Ma már bajos is lenne megmondani, kinek lett volna ez erkölcsi 
kötelessége. Sorsuk ezekben az években nem volt elszigetelt je 
lenség. Ezért fontosnak tartom, hogy legalább szakmai berkekben, 
mint a mai napon tettük, emléküket ápoljuk.
Legyen hát ez a mai nap egyben megemlékezés azokról a kollé
gáinkról is, akit a korszak politikája méltánytalanul félreállított, 
szakmai karrierjüket kettétörte, mert meggyőződésük nem egye
zett a hatalom elveivel.

Jó szerencsét! - Üdv az erdészeknek!
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