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Az erdész szakemberek képzése a hivatalos 
szakoktatási intézmények megjelenése előtt*1

Dr. Magyar Eszter

A hagyományos gazdálkodást, néprajzi definícióval „erdő
élést” az erdők készen adta javainak felhasználása, felélése 
jellemzi. Az erdő fő gazdasági jelentőségét nem mindig a 
kitermelhető fa, hanem egyes vidékenként - a mai erdészeti 
felfogás szerint - mellékhasználatokként kezelt, vagy már nem 
is hasznosítható erdei javak adják. Magyarországon 
mellékhaszonvételek, elsősorban a makkoltatás, az erdei 
legeltetés, a gubacsszedés, a kéreghántás, a hamuzsírégetés 
stb., míg az épület- és szerszámfaeladás haszna jelentéktelen 
volt. A hagyományos erdőgazdálkodást folytató területeken az 
erdőbirtokos erdeiből bevételhez csak a fent említett javak 
eladásával, bérbeadásával jutott, birtok- és jövedelem 
összeírásaiban is ezeket a tételeket szerepeltette, a 
„haszontalan” erdőket csak felsorolta. Az erdő más vidékeken a 
mezőgazdaság tartalékterületének számított, és elsősorban az 
állattartásban a szűkös legelők pótlására használták azonkívül, 
hogy a mezőgazdasági terület növelésére is lehetett irtani belőle 
darabokat. Jelentős szerepe volt a vadászatnak is, elsősorban a 
nagybirtokokon, de valószínűleg a parasztság körében is, bár 
hivatalosan (törvényesen) a jobbágyok számára tiltották a 
vadászatot.

Az országnak a szállítási lehetőségektől - a fő vízi utaktól - 
a nagyobb városoktól, fát használó ipartelepektől távol eső er

*Az 1995. november 28-ai szakosztályülésen elhangzott 
előadás szerkesztett változata.
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dős területem a fa jóformán eladhatatlan volt. Komoly, az 
örökös tartományokban lévőkhöz hasonló ipartelepeink amúgy 
sem voltak, csak kisebb földesúri vashámorok, üveghuták, 
salétromfözők stb. A helyi kereslet hiányzott, hiszen a 
parasztság az úrbéres törvények értelmében ingyen hozzájutott 
a szükséges épület- és tűzifához. A hagyományos 
erdőgazdálkodásban az erdőbirtokos elsősorban az 
erdőhasználat korlátozásával és az erdőterületek védelmével 
törődött. Ez sok esetben szigorú és részletes használati 
szabályok megalkotását jelentette, amelyeket erdőrendtartásnak 
neveztek.

A szabályozott erdőhasználat szellemében készült erdő
rendtartások, instrukciók hasznosak voltak, hiszen legtöbbjük 
az erdővédelmet szolgálta, bár nem tévesztették szem elől azt a 
tényt, hogy az erdőgazdaság célja elsősorban az erdőbirtokos 
vagyonának a növelése. Az erdővédelemmel foglalkozó pontok 
előírták, hogy a fakészlettel gondosan bánjanak, tiltották az 
indokolatlan fapazarlást és ezügyben szigorú megtorlást 
helyeztek kilátásba. Tiltották az élő fák indokolatlan kivágását, 
tüzelésre, faipari célokra, háziipar űzéséhez elsősorban a 
száraz, vagy dűlt fák felhasználását írták elő (mész- és 
szénégetés, pálinkafőzés).

A túlzottan igénybe vett területeken (városok határában, fát 
felhasználó ipari tevékenységnél) a természetes regenerálódás 
érdekében egyes erdőrészek használatát megtiltották, és 
kijelölték a kitermelhető vágásokat. (Ez a kijelölés 
természetesen rendszertelen volt, és nem azonos a 
vágásfordulós erdőművelési módszerrel.)

A fenti erdővédelem legalább olyan mértékben irányult az 
erdőbirtokos földesúr vagyonának a megőrzésére, mint az 
erdők állagának a biológiai szintentartására. A használati 
tilalmak elsősorban az anyagi hasznot is hozó épületfa- és 
makkoserdőkre vonatkoztak. A földesúr ugyanakkor óvta erdeit
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az idegenek és saját alattvalóinak kártételeitől, így például a 
fiatalosokban is tiltotta a káros erdei legeltetéseket.

Végső soron az emberi beavatkozás az erdővédelemre 
szorítkozott, az erdő felújulását, a faanyag regenerálódását a 
természetre hagyták.

A modem erdőgazdálkodásban az erdőélést felváltja az 
erdőművelés, a faanyag nyerését, a fatermesztést célzó 
tervszerű emberi tevékenység. A gazdasági életben az 
erdőgazdálkodás már mint önálló üzemág jelenik meg a 
mezőgazdaságon belül, elválva a földműveléstől és az 
állattartástól. Az erdőgazdálkodás fő célja pedig mint 
említettem - a fatermelés, az erdő más hasznosítási formáit 
ennek a célnak rendelik alá.

A modem, a megtervezett erdőgazdaság jellemzői: az 
egyes fafajok legkedvezőbb biológiai érettségi korában 
végrehajtott véghasználat, az erdőállomány mesterséges, vagy 
irányított természetes felújítása (fafajtól, a termőhelyi- és 
terepviszonyoktól függően), az újulat tudatos gondozása, és a 
faállomány védelme érdekében a mellékhasználatok minimális 
szintre való visszaszorítása. Az egyik legnagyobb újítás és 
egyben a modem erdőgazdálkodás kritériuma, hogy a 
fatermesztés folyamatosságának a fenntartása okán az erdőket 
éves vágásokra osztották, amelyekben egymás után 
rendszeresen valósulhattak meg az egyes termelési 
folyamatok.3

Az erdőművelést tehát úgy fogták fel és gyakorolták, mint 
bármelyik mezőgazdasági kultúrát, amelynek megvannak a 
technológiai szabályai.

Az erdőművelés fent leírt jellemzői közül Magyarországon 
is tudták a fákat mesterséges úton nevelni (első említése a 13. 
század).4 Ismerték a modem erdőművelés más elemeit is, de 
mindezeket tömegesen nem alkalmazták, az ismeretek nem 
épültek be az általános erdőgazdálkodási gyakorlatba.
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A magyar erdőgazdálkodás alábbiakban felvázolt 
átalakulási folyamata térben és időben tág határok között 
valósult meg. 1769-ben például egyidőben megtalálható az 
országban az erdészeti szempontból európai viszonylatban is 
legmodernebben működő Hradek-likavai kamarai 
mintagazdaság, és az erdő értékeit semmibe vevő, 
rablógazdálkodást folytató erdőbirtok. Az erdőbirtokosok egy 
csoportját csak az 1879-ben kibocsátott erdőtörvény szigora 
bírta rá, hogy a modem tervszerű erdőgazdálkodásra, 
erdőművelésre átálljanak. Az átalakulás, amely a török 
kiűzésével egyidőben indult el, 1789-re fejeződött be.5

Az évszázados tapasztalatokon alapuló erdészeti ismeretek 
Európában a 18. század elejére sűrűsödtek szakirodalomban is 
megjelenő tudománnyá. Gyakorlati alkalmazásukat a Nyugat- 
Európában fellépő reális, vagy a fakereskedők által 
mesterségesen előidézett fahiánytól való félelem felgyorsította. 
Magyarországon ebben az időben csak lokális fahiány létezett, 
amelyet vagy a háborús helyzet, vagy a szállítási nehézségek 
okoztak.

A megtervezett modem erdőgazdálkodás gyakorlása már 
megkívánta bizonyos szaktárgyak tudását, amelyeket mintegy 
az erdészettudomány segédtudományainak tekinthetünk, és 
amelyek a 18. század közepére alakultak ki. Az erdőterület 
pontos felméréséhez, az erdőben egy adott területen található és 
kitermelhető famennyiség, az ún. fatömeg (fatérfogat) 
kiszámításához, matematikai, geometriai, térképészeti, fizikai 
és a speciális taxációs ismeretekre volt szükség. A fák 
vágásérettségének a megállapításához, a kérdéses területre 
készítendő vágásfordulók kijelöléséhez botanikai, földrajzi 
(domborzat, éghajlat), a megfelelő termőhelyi viszonyok 
megállapításához talajkémiai tudás kellett. (Az uraikozó 
szélirány figyelembevételénél természetesen a helyismeret 
segíthetett csak.) A faeladással és szállítással, egy üzem 
irányításával kapcsolatban azonban számviteli feladatok is
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jelentkeztek. Egy vezető erdésznek pedig át kellett látni az 
erdőgazdaság helyét az ország gazdaságában. Nem ártott, ha az 
erdőmester járatos volt a közgazdaságtanban, a közigaz
gatásban, a jogban és kamarai birtok esetén az udvari 
hivatalokban használatos ügymenetben. Ennek megfelelően 
alakultak Németországban a 18. század első felében a 
különböző iskolák: matematikai, kameralista, taxációs, 
botanikai stb., amelyek szereplőivel és vezéregyéniségeivel 
bőven foglalkozik a szakirodalom.6

Az erdőgazdálkodás színvonala az egyes 
közép-európai országokban

Magyarország erdőgazdálkodása, kis túlzással, évszázadokkal 
volt lemaradva az osztrák, a cseh és német erdőgazdálkodási 
gyakorlat mögött. A különbség, a lemaradás sokkal nagyobb 
volt, mint a mezőgazdaság más ágazataiban.

A nemesfémbányászattal kapcsolatos kamarai erdő- 
gazdálkodás nem vehető figyelembe a magyar erdőgazdálkodás 
általános jellemzésénél. A Garam-menti bányavárosok vidéke 
az osztrák pénzverő- és bányakamarához tartozott és így az ott 
folytatott gyakorlatnak az országos fejlődésre semmi hatása 
sem volt.7

A térképészeti munkában, az erdőtérképeknél is érezhető a 
magyar elmaradás, az 1770-es években Magyarországon az 
első birtoktérképezési hullámnál tartottunk. A térképek célja 
még a művelési ágak egymástól való elválásának az ábrázolása, 
valamint az úrbérrendezés, a földesúri és a jobbágyi földek 
szétválasztásának a térbeni megjelenítése. Az első valódi 
erdőtérképek a vágásfordulók feltüntetésével nálunk az 1790-es 
években jelennek meg.8

Ausztriában nemcsak a fakitermelési technika volt fejlett, 
hanem az erdők regenerálódásáról való aktív gondoskodás is. A
18. század elején már megfelelő eredményességgel újították fel
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vetett fenyőmaggal a magashegységi fenyveseket. Fenyőerdők 
magvetéssel történő neveléséről, vagy ennek lehetőségéről már 
a 14. századból, Nümbergből is maradt fenn írásos emlék, de a 
módszer általános elteijedésének az ideje egyelőre ismeretlen.9

A 18. század elején a cseh tartományon belül 
Morvaországban és Sziléziában is vetették a gyűjtött 
fenyőmagvakat, például a Lobkovitz-birtokokon. Cseh
országban ekkor már tilos volt a mezőgazdasági köztesművelés
- holott nálunk még a 19. század első felében is így nevelték fel 
az újulatot - ,és a kivágott erdőrészt azonnal, még a vágás 
évében pótolták. Az éves fafelhasználásnak megfelelően az 
erdőket vágásfordulókra osztották, ügyelve a szélirányra is, 
hogy ne maradjanak nagyobb védetlen felületek. Az azonos 
állományú és fafajú erdőket ritkították. A parasztokat is 
megtanították arra, hogy a fenyőt öntözött földben vessék el, a 
tölgyet pedig inkább csemeteültetéssel újítsák fel.10

Német területen, ahol a lombos erdők domináltak, a késő 
középkor óta ismert, irányított természetes felújítás vált 
általánossá, vagyis az erdőt kiszálalták, hatalmas, széles 
emyőjű magfákat hagyva benne, amelyek árnyéka alatt 
védetten fejlődhetett az újulat. A 18. század elején azonban 
kezdtek mesterséges felújítással is kísérletezni.

A 18. század második felében és általában az európai 
erdőgazdálkodásban a forradalminak számító újítás nem a 
tűlevelű erdő újratermeléséhez kötődött, hanem a Közép- 
Európa fő fafaját alkotó lomboserdőkben, az értékes bükk- és 
tölgyerdőkben történt meg. Az újítás a következő volt. Nem 
érték be magfák hagyásával és természetes felújulással, hanem 
elővágást alkalmaztak, és kiszálalták a túl nagy fákat, amelyek 
zuhanásukkal és kihordásukkal a csemetékben kárt tennének. 
Ezután kivárnak egy jó makktermő évet, bár ennek eljöttét 
azért már tapasztalatból lehetett tudni (a makktermés akkor 
gyakoribb volt, ma jó, ha 6-8 év). A makktermés évében ismét 
fahasználatot alkalmaznak. A harmadik, már a csemeték
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megjelenését követő vágásnál válogatás után a fák felét 
meghagyják védő, árny ékadó fának és jó épületfának. 
Mindeközben a csemetéket évente is gyérítik. Hartig idejében -
1744., Mainz egy jól sikerült felújítási folyamat 12 évig 
tartott, akkor már erős a fiatal erdő.11

Az erdészeti igazgatás a szomszéd országokban

Az erdészet fellendülése Közép-Európában Nagy Frigyes és 
Mária Terézia uralkodásának idejére esett. Mindketten 
birodalmi szinten érvényes erdőrendtartásokat adtak ki. A 
komolyabb tevékenység és szervezés mindkét országban 1763 
után, a hétéves háború végeztével kezdődött.

Poroszországban korán megértették, hogy az 
erdőgazdálkodásra áldozni kell, mielőtt hasznot várnának 
belőle. Nagy Frigyes a berlini központi kormányzaton 
(Zentralverwaltung) belül erdészeti minisztériumot 
(Forstdepartmentet) állított fel, Forstminiszter irányítása alatt, 
és az erdészeti számadások vezetésére erdészeti főpénztárát is 
nyitottak. Nagy Frigyes kormányzati feladatnak tekintette 
ugyan az erdészetet, de valójában nemigen érdekelte, és így 
német területen nem volt egységes erdészeti elmélet, gyakorlat 
és oktatás, bár több oktatási intézetben a faiskola tangazdasági 
célokat szolgált. Az erdésztársadalmat is militarizálta, még a 
hétéves háború előtt létrehozta a vadász zászlóaljakat 
(Feldjágerkorp). A későbbiekben nehéz volt az erdész 
katonákat polgári foglalkozásukra visszaszoktatni.12

A Habsburg-birodalomban az erdőgazdálkodás irányítása 
sokkal széttagoltabb volt. A bécsi udvari fővadászmesteri 
hivatal vezetője rendszerint tekintélyes arisztokrata volt, 
közülük például a Liechtnstein hercegek felkészült elméleti és 
gyakorlati erdészeti szakemberek voltak, és csehországi 
erdőgazdálkodásuk európai szinten is élen járt. A
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fo vadászmesteri hivatal csak az udvar jelentéktelen területű, 
Bécs környéki vadászterületeire teijedt ki.

A só- és bányakamarához tartozó javakat a pénz- és 
bányaügyi királyi kincstár kezelte (K.K. Hofkammer für Münz- 
und Bergwesen), amely mintegy bányászati minisztériumnak 
felelt meg. Az itt található erdőkből csak bányászati és 
kohászati célokra lehetett fát felhasználni.13

A cseh tartományokban az osztrák berendezkedéshez 
hasonló volt a kincstári erdők irányítása, de a cseh területeken 
hatalmas magánerdőbirtokok domináltak, kisebb volt a 
kincstári erdők aránya. A cseh kincstári birtokok élén a 
Gubemiumhoz kapcsolódó fovadászmesteri hivatal állt, amely
- a bécsihez hasonlóan - elsősorban udvari méltóság volt. A 
tényleges vezetés Frantisek Rang erdőmester, Kinsky gróf, a 
cseh fővadászmester szaktanácsadója kezében volt, aki fiatal 
korában Stuttgartban folytatott erdészeti tanulmányokat az 
1730-as években, ugyanis a stuttgarti egyetemhez botanikus 
kert is tartozott. A magánerdőbirtokok erdészeti 
berendezkedése és szervezete gyakran fejlettebb volt az 
államiakénál (Liechtenstein, Schwarzenberg, Lobkovitz).14

Magyarországon a magyar udvari kamara fennhatósága 
alól csak a nemesfémbányászathoz tartozó erdőket vették ki, 
ezeket az alsó-ausztriai pénzverő- és bányakamara irányította. 
A többi kincstári- és nagánuradalom felett nem állt semmilyen 
vezető erdészeti szerv. 1768 után a Liptóújvár-hradeki 
uradalom erdőprefektusa látta el a magyarországi kamarai 
erdőuradalmak szakmai felügyeletét is.15

Az erdőgazdálkodás átalakulásának folyamata

A Habsburg központi hatalom a tudományos eredményeket 
Magyarországon először a déli, kincstári kezelésben lévő 
területeken kényszerült kipróbálni a gyakorlatban is az 1740-es
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évek előtt. A teljesen elpusztított Határőrvidéken és a Temesi 
Bánság területén a fejlett erdőgazdálkodás bevezetését részben 
hadi érdekek követelték meg. A katonaság fával való ellátása 
országszerte nehézségekbe ütközött, itt azonban a sürgető 
fahiány radikális intézkedéseket követelt. A gazdálkodás 
megszervezését egy jónevű osztrák erdészeti szakember, 
Waldfortner irányította. A gyors és biztos eredmény érdekében 
a famagvakat a bécsi „officium silvarum”-ból hozatták, 
amelyet Franz Girsik vezetett. A gyors sikert a délvidéken a 
közvetlen katonai kormányzás is elősegítette, amelynek 
intézkedéseit és elgondolásait akkor ott semmi sem 
akadályozta, és így a semmiből a kor legfejlettebbnek számító 
erdőgazdálkodását indíthatták be. Az eredményeket és a 
tapasztalatokat a magyarországi modernizációs törekvéseknél 
később felhasználták, de a Határőrvidéken folytatott 
erdőművelésnek az országban a század elején még semmi 
hatása nem volt. Tőle alig száz kilométerrel északabbra, a volt 
hódoltsági területeken a magánföldesúri birtokokon a 
hagyományos erdőgazdálkodásnak még szabályozatlan, a török 
időket is megelőző formája dívott.16

A magyarországi erdőgazdálkodás átalakulása ugyanakkor 
nem szerves belső fejlődés eredménye. A modem 
erdőgazdálkodást az osztrák központi kormányzat felülről, a 
Mária Teréziára jelemző tapintattal, a példa erejében is bízva, a 
kamarai és kincstári birtokok közvetítésével igyekezett 
elterjeszteni.

A magyar erdőgazdálkodás szempontjából a magyarságot 
semmi hátrány nem érte, csak előny a Habsburg központi 
hatalom részéről. A fejlesztésre, a fontos intézkedésekre, az 
erdőrendtartás kiadására az örökös tartományokkal egyidőben 
került sor, abban az időben, amikor Közép-Európa más 
országaiban is megértek a feltételek a modem erdőgazdálkodás 
létrehozására.
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Morvaországban az egyik legjelentősebb magánuradalom, 
a Lichtenstein-birtokok erdőrendezését Kari Geusau báró, 
korának egyik leghíresebb erdészeti gyakorlati szakembere 
végezte. Mivel szakirodalmi munkásságot nem folytatott, 
tanulmányairól és ifjúkori erdészi pályájáról nincsenek 
adataink, és nem szerepel a szaklexikonokban sem. Nevét 
méltatlanul mellőzi a szakmai utókor, pedig tevékenysége 
meghatározó hatással volt az 1760-as években a korai 
modernizáció időszakában Közép-Európa erdészeti 
kultúrájára.17

Geusau bárónak a magyarországi kincstári és ezen 
keresztül az egész magyar erdőgazdálkodás modernizálásának 
felgyorsításában is jelentős szerep jutott, ő  végezte el 1767-ben 
az első magyar kamarai erdőuradalom, mintagazdaság 
berendezését és modernizációs tervének kidolgozását 
Liptóújváron.

A Liptóújvár-hradeki kincstári erdők főfelügyelője Johan 
Xavér Girsik lett. Girsik személyére és esetleges tanulmányaira 
vonatkozóan kutatásaim során még semmilyen adatra nem 
bukkantam, és mivel polgári személy volt, még a nemesi 
almanachok sem adhattak útbaigazítást.

Girsik erdőfőfelügyelő dolga lett a többi magyar és 
kincstári erdészet szakmai felügyelete, amelyek működéséről 
rendszeresen jelentéseket kellett küldenie. Ugyanilyen fontos 
feladata volt még az erdészutánpótlás kinevelése, elsősorban a 
kincstári erdőgazdálkodás számára.18

A nagymúltú, feudális berendezkedésű kincstári 
erdőuradalmakat II. József alakította át a polgári közigazgatási 
elveknek megfelelő erdőgazdaságokká, hivatalokká, sőt újakat 
is létesített az ország belsejében, például az óbuda-visegrádi 
koronauradalomban Visegrád központtal. Ez utóbbi már nem 
állt semmilyen kapcsolatban a kamarai bányászattal. 
Berendezkedésük már a huszadik századi hivatalokkal szemben 
támasztott követelményeknek is megfelelt. A legnagyobb
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szervezeti és személyi átalakítás, felfejlesztés a máramarosi 
erdőuradalomban történt. Az uradalmak erdőgazdaságokká 
történő átszervezése 1785 körül következett be, az időpont 
megegyezett a Magyarországon általános bevezetett 
közigazgatási reform időpontjával. A vezetői állások betöltését 
szakértelemhez, vizsgához kötötték, és mindenképpen 
előnynek számított a hradeki végzettség vagy gyakorlat.

A 18. századi „civil” Magyarország erdőgazdálkodási 
gyakorlata nem volt egységes. A század első felében az 
erdészetpolitika attól függött, hogy az illető birtok a volt 
hódoltság, vagy a királyi Magyarország területén feküdt-e. A 
volt hódoltsági területeken az 1730-as évekig a gazdasági életre 
a korábbi földesúri allodiális gazdálkodás és birtokigazgatás 
helyreállítása, ill. megszervezése volt a jellemző. Ebben a 
folyamatban az erdők helyzetének a rendezése állt az utolsó 
helyen. A birtokosok megelégedtek a jogi allodizációval, az 
erdővédelmet elsősorban a vagyonvédelem és az idegenek a 
hódoltság alatt meghonosodott erdőhasználatának a 
kiküszöbölése jelentette.

A 18. század második felében, a modem erdőgazdálkodás 
csíráinak kialakulásakor az egyes birtokok erdőgazdálkodá
sának az alakulása attól függött, hogy annak célja a fatermelés, 
vagy pedig a mellékhasználatok kiaknázása volt-e (legeltetés, 
makkoltatás, hamuzsír stb.).Ezt a célt pedig egyrészt az urada
lom gazdaságföldrajzi elhelyezkedése határozta meg, vagyis 
volt-e fának feldolgozatlan, vagy feldolgozott (szén, mész, 
faeszközök, zsindely, faipari termékek stb.) formában piaca, és 
azt a piacot a kor egyetlen gazdaságos szállítási módján, vízi 
úton megközelíthette-e.

A másik, legalább ilyen fontos tényező a birtok 
tulajdonosának a kiléte volt. A tőkeerős nagybirtok erdei jobb 
helyzetben voltak, mint a kisebb birtokosoké, különösen a több 
birtokos által használt és a közbirtokossági erdők voltak olyan
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leromlott állapotban, hogy Mária Terézia erdőrendtartása el is 
rendelte a közös tulajdonú erdők felosztását.

Az erdőgazdálkodás értékelése és maguknak a tanult 
erdészeknek a megbecsülése megmutatkozik egy birtok 
igazgatásában, gazdasági szervezetében és adminisztrációjában. 
A legtöbb nagybirtokon az erdőnek vagy nincs külön gazdája, 
vagy az erdőgazdálkodást nem az erdész képviseli a nagybirtok 
felső vezetésében. A Károlyi-birtokokon például a Gazdasági 
Bizottság dönt az erdészeti ügyekben, az erdőmestemek nincs 
beleszólása az erdőgazdálkodás irányításába, szerepe a 
végrehajtásra korlátozódik. Másutt uradalmi szinten a tiszttartó, 
kisebb uradalmakban a kasznár az erdészet irányítója, de 
előfordul, hogy a számtartó felügyel az erdőkre.19

A legtöbb nagybirtokon, ahol a 18. század végén már 
vágásfordulós erdőgazdálkodást is folytattak, a munkálatok 
irányítását nem az erdészre, hanem az uradalmi mérnökre 
bízzák, akinek az erdők felmérése során - úgy vélik - elegendő 
tapasztalata van már, a részletekre vonatkozóan pedig kéznél 
van az erdőrendtartás. A Festetics- és a Balassa-birtokokon 
nincs is erdészeti vezető, az éves vágások kijelölését az 
uradalmi geometrák végzik, vagy távollétükben (Keszthely) 
praktikánsuk. Keszthelyen az uradalmi jogász kötelessége az 
erdőrendtartás kidolgozása is. Ezekben az uradalmakban 
erdészek csak az alsóbb rangú alkalmazottak (cselédek) között 
találhatók, például kerülők.2

II. József a kincstári erdőigazgatás reformját kiteijesztette a 
szerzetes rendek szekularizált birtokaira is, amelyeket elleptek 
az idegenből jött erdészek. A kamarai intézményekben tanult 
erdészekkel szemben megnyilvánuló átmeneti ellenszenv oka 
ez is lehetett.
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Az erdészképzés beindulása

Az eddigiekből kitűnik, hogy az 1760-as években, pontosabban 
1768-ban vált szükségessé, hogy Magyarországon is kineveljék 
a kamarai elképzeléseket, a modernizációt, az erdőgazdálkodás 
átalakítását végrehajtó szakembergárdát. A királynő 
elképzelései ismertek a szenei esetből: kamarai tisztek és 
alkalmazottak, tehát feltétlen lojalitású szülők gyermekei 
jöhettek elsősorban számításba, akik ráadásul rátermettek és jól 
képzettek is voltak. A szakirodalomból köztudott, hogy a 
szenei kollégiumban kitűnően végzett Fidler Jánost (a kassai 
harmincados fiát) és Schwarc Jánost (győri sóhivatal 
számvevőtisztjének fiát), mindketten 19 esztendősek, külföldi 
tanulmányútra ajánlják erdészeti ismeretek elsajátítása 
érdekében. A célország sajnos ismeretlen, a két magyar fiatal 
nevével a továbbiakban nem találkoztam sem a kamarai, sem a 
nagybirtok erdészeti vezetői között, az sem biztos, hogy a 
tanulmányút megvalósult. Úgy tűnik, hogy a királynő nálunk is 
az osztrák és a cseh erdészeti és bányászati területen már bevált 
praktikánsi rendszert részesítette előnyben. A praktikánsi 
rendszer átmenetet képez a céhmesteri középkori 
ismeretátadási módszer és a speciális szakintézményben történő 
oktatás között.21

Az állami praktikánsi rendszer lényegében az 1750-60-as 
évek terméke, és funkcióját csak addig töltötte be, amíg a 
hiányzó szakegyetemek meg nem jelentek, és az adott szakmát 
hivatalos egyetemi diplomát is adó felsőfokú oktatási 
intézményben el nem lehetett sajátítani. Magyarországon 
erdészetből 1808-9-ben, miután a Selmecbányái Bányászati 
Akadémián az erdészképzés a bányászattól elkülönül, történt ez 
meg. Csehországban a bányászatot 1762-től a prágai egyetem 
bányászati tanszékén, majd Magyarországon, Selmecbányán 
1770-től kezdve oktatták. Az erdészetet Németországban az 
1790-es évek végétől a híres egyetemeken, Ausztriában 1813-
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tói Máriabrunnban adták elő. Gyakornoka, praktikánsa minden 
erdőmestemek (Csehország) és minden jegyzett geometrának 
(magyarországi és osztrák területek) lehetett. Az itt eltöltött 
idő azonban nem jelentett semmiféle biztosítékot arra, hogy a 
gyakornok szakismereteit az állami intézmények automa
tikusan elismerik és vizsga után megfelelőnek tartják őt 
bármely vezetői poszt betöltéséhez.

A kiemelt szakemberképző praktikánsiskolák nem oktatási 
intézmények voltak, hanem az adott korszakban a szakma 
csúcsát jelentő termelőüzemek. Itt a más szaktárgyakban, 
tantárgyakban már előképzett gyakornokok a legkiválóbb 
szakemberektől sajátították el a még hiányzó gyakorlati és 
üzemvezetési ismereteket. Az erdészgyakomoktól 
megkívánták, hogy matematikában jártas, lehetőleg 
erdőtérképet rajzolni jól tudó geometra legyen, vagy 
közigazgatási, jogászi, gazdasági ismeretekkel és iskolával 
rendelkezzék. A térképrajzolás, a geometra képzettség 
különösen Magyarországon volt fontos, ahol a szakszerű 
erdőtérképezés még az erdőknek csak nagyon kis hányadánál 
következett be. A praktikánsokkal mindig a foerdész, a 
főbányamester foglalkozott, természetesen szokásos munkája 
mellett, és a gyakornokok is részt vettek a termelőmunkában. 
Hradeken többek közt a faiskola és az ültetendő famagvak 
gondozása volt a feladatuk, és az ellátás mellett még szerény 
fizetést is kaptak.22

A praktikánsvezetők félévente jelentést adtak a királynőnek 
a tanulók szakmai és emberi előmeneteléről, és a 
vizsgáztatásról is ők gondoskodtak, hiszen az innen kikerülők 
felsőfokú végzettséget kaptak. (Ez utóbbit azért érdemes 
hangsúlyozni, mert például Csehországban a 
magánnagybirtokon, Krumau = Krumlov, valamint német 
területen a magánerdész-iskolákban középszintű képzés is 
folyt.) Ilyen körülmények között érthető, hogy évente általában 
három új gyakornokot tudtak csak felvenni.
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Ausztriában többek között a salzkammerguti kincstári 
sóbányászatnak alárendelt erdőhivatal vezetője, bizonyos 
Primersperger fóerdőmester keze alatt találkoztam legkorábban 
erdészpraktikánsokkal. (Primersperger vezetése alatt még 
három erdőmester és a többi szokásos, beosztott erdészeti 
alkalmazott is dolgozott.) 1770-ben jelentik a bécsi pénzverő- 
és bányakamarának, hogy örvendetesen nőtt az 
erdészpraktikánsok száma, holott 1745-ben egyetlen új 
hallgatójuk sem volt. A magyar kincstári erdőgazdaságoknak, 
közülük is elsősorban a máramarosi erdőuradalomnak szoros 
kapcsolata volt Gmundennel, és rendszeresen küldtek ki 
magyar fiatalokat oda tapasztalatcserére, mégis magyar 
hallgató nevével nem találkoztam, csak gmundeni 
gyakornokéval. Magyarországon például Franz Walcon 
gmundeni Waldmeisterpraktikans járt nálunk 1768-ban.23

Hasonló volt a praktikánsképzés a cseh Joachimstahlban, 
ahol az 1714-ben alapított bányatisztképző intézet az 1750-es 
évekre már nem elégítette ki az igényeket. A bécsi központ 
1753-bah értesíti a csehországi főbányamesteri és pénzverő 
hivatalt, hogy két bányatisztet küldenek a joachimstahli, kettőt 
a pribrami ércbányákhoz, akik ott praktikánsként dolgozva 
tanulják ki a szakmát gyakorlatban is, tehát ők már állásban 
lévő kamarai alkalmazottak voltak. Szakmai vezetőjük báró 
Mitrowsky főbányamester lesz. Ez a rend még 1760-ban is 
működött. Selmecbányán nyitáskor megjelennek a cseh és 
osztrák bányászhallgatók többen, mint a magyarok, köztük a 
két Primersperger fiú (névrokonság ?) Gmundenből.24

1768-ban már megérkezett Liptóújvárra az első három 
praktikám. Nevüket érdemes megjegyezni, részben mert ők 
voltak az elsők, másrészt egyiküknek még jelentős szerepe lesz 
a magyar erdészeti oktatásban.

Pacsovszky Lipót. 1769-ben Girsik Jánosnak a pozsonyi 
magyar kamarához írt jelentése szerint még ott tanult, a 
későbbiekben nem találkoztam vele. (A Hradeken végzett
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praktikánsok általában vezető erdészeti beosztást kaptak. A II. 
József által 1786-ban frissen felállított új erdőhivatalok közül 
az Óbuda-visegrádi és a diósgyőri erdőhivatalok első 
erdőmestere lett a Hradeken végzett Malarcsik József, valamint 
Szentgyörgyi István.)25

Feyér Ferenc. Iskoláit befejezve Galíciába küldték 
tanulmányútra még 1770-ben. Onnan hazatérve először az aradi 
uradalomban lett erdőtiszt (nem Waldmeister, Waldoffizier), 
ahol elvégezte kerülete erdeinek vágásokra történő beosztását. 
1773-ban a Máramarosszigethez tartozó Kőrösmezői 
erdőkerület tisztje, közel a galíciai határhoz. 1774-ben kérvényt 
írt a pozsonyi kamarához, amelyben kérte, hogy helyezzék 
vissza Hradekra, ahol az erdőtiszti állást is elfogadná, mert ő 
Máramaroson is be szeretné vezetni ugyan az új, Hradeken 
tanult erdőművelést, de úgy érzi, még nem tud eleget, nem elég 
jártas a szakmában. (Valószínűleg nem érezte jól magát 
munkahelyén.) Kérvényét elutasították, és maga Kollowrath 
küldte őt Galíciába, hogy ott a sandomiri főerdőmesteri állást 
foglalja el, tehát vissza nem engedték, de magas beosztással 
kárpótolták. A Galíciába való végleges költözéshez, korabeli 
szokások szerint, 200 Ft költözési térítést is kapott az udvari 
kancelláriától.26

Franz Xavér Viszner von Morgenstern. 1768-ban 
katona, a Kadétakadémián tervezetet írt az erdőtérképezésről. 
Még 1768-ban kéri felvételét a kamarai geometrák közé 
(vizsgája tehát van), mert a rezervált kamarai erdők 
térképezésén akar dolgozni. A munkához az erdőművelésben is 
jártas kíván lenni, ezért 1769-ben már praktikám Hradeken, 
ahol 6 évet töltött tanulóként, 5 évet mérnökként. Közben az ott 
felállított új gépi furészmalom mellett is dolgozik, mint 
számvevő. 1781-1783 között Máramaros valamelyik 
kerületében teljesített szolgálatot, majd Aradon, Zomboron és 
Nagyváradon volt erdőmester. 1792-ben elérte, hogy az 
országban másodikként (Girsik mellett) erdőprefektussá
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nevezzék ki, volt főnökével azonos fizetéssel. Ezek után nem 
csoda, hogy 1795-ben, Girsik János halála után őt nevezték ki 
az ország első erdészévé, a liptóújvári uradalom vezetőjévé. 
1795 után Viszner von Morgenstem neve Tagányi jóvoltából 
már ismert a magyar szakirodalomban. A praktikánsképzést 
meghagyva (a praktikánsok száma hatra növekedett) 
erdészgyerekek számára általános iskolát, majd a többi közép
európai országhoz hasonlóan, az uradalomban a középfokú 

.erdészeti képzést is bevezette. (A volt német mesteriskolák 
zöme ekkor már középfokú tanintézet.) Mindent megtett, hogy 
az első magyar erdészakadémiát itt hozzák létre, de 
Selmecbánya adottságaival Liptóújvár nem tudott versenyre 
kelni.27

Az 1780-as évekre 20-30, Hradeken tanult erdészből álló 
kincstári szakembergárda nevelődött ki. őket találjuk a 
jelentősebb koronabirtokok erdészeteinek élén, valamint a 
bányakamarák erdőgazdaságainak vezetésében. Elnevezésük 
erdőmester (Waldmeister).28

Az alsóbb beosztású erdészek (kerülők) is széles hazai és 
nemzetközi tapasztalatokra tettek szert, mialatt néhány évet 
dolgoztak a nagyobb erdőbirtokokon. Csehországi konduit- 
listákon (Lobkowitz-birtok) találkozhatunk magyar 
nagybirtokot, vagy kamarai szolgálatot megjárt erdészekkel, 
kerülőkkel, és viszont - a magyar nagybirtokokon feltűnően sok 
cseh nevű erdészt és vadászt alkalmaztak.29

Az 1790-es években Temesváron is beindult a praktikáns- 
képzés. Az egyes kincstári erdőuradalmak rangsora az 
álláshelyek elnyeréséért folytatott versengés alapján a 
következő volt: Hradek-likavai, Bácsi, Máramarosi 
koronauradalom.30

A központi kormányzat által megvalósított erdészeti 
szakemberképzés az igényeknek csak egy kis hányadát 
elégíthette ki, még az állami munkák elvégzésére sem volt 
elegendő. A Selmecbányái Bányászati Akadémia mellé 1808-
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bán felállított Erdészeti Intézet kezdetben évente 3-4, 
kifejezetten erdész képzettségű és végzettségű hallgatót 
bocsátott ki.31 Már korábban, a 18. század második felében 
megindult a kincstári birtokok felmérése, rajtuk az 
erdőrendtartás előírásainak a megvalósítása, a vágásfordulós 
erdőgazdálkodás megkezdése. A világi birtokokon is 
elkezdődött az erdőbirtokok feltérképezése, az úrbérrendezések 
végrehajtása. Ezek az igények létrehozták az erdész 
szakemberré válásnak egy másik formáját, és megteremtették a 
mérnökből átképzett erdészek, vagyis erdészeti feladatokat 
ellátó mérnökök táborát. Közülük nem egy a magyar erdészet 
kiemelkedő, ismert személyiségévé vált, például: Böhm, Denk, 
Makk Domokos, Gáthy István. Az erdésszé átképzett 
mérnökök legtöbbje a bécsi hadmérnöki, majd mérnöki 
akadémián a Nagyszombai Egyetemen, külföldi egyetemeken, 
majd később a pesti Institutum Geometricum-ban végzett. A 
mérnök-erdészeket a világi és egyházi nagybirtok, valamint a 
városok erdőgazdálkodásában foglalkoztatták szívesebben, 
előnyben részesítve őket minden államilag képzett, még a 
Selmecbányái Erdészeti Intézetben végzett erdőmesterekkel 
szemben is. (A hazai nagybirtokosok a gazdászatban dolgozó 
vezető alkalmazottak esetében is jobban bíztak a saját 
uradalmaikban nevelkedett, a „szamárlétra” minden 
lépcsőfokát megjárt uradalmi tisztekben, mint a mezőgazdasági 
szakoktatásban tanultakban.) A kétféle alapképzéssel induló 
erdész szakembergárda a 19. század első évtizedeiben olvad 
össze, amikor a Selmeci Erdészeti Intézet is több hallgatót 
bocsát ki. 1813-ban a Bécs melletti Máriabrunnban is 
megalakult a Erdészakadémia, a hasoncélú németországi 
intézetekkel egyidőben. Mindenesetre a 19. század közepétől 
Magyarországon tevékenykedő és a mai erdészetkultúrát 
megalapozó nagy erdésznemzedék (Divald, Wagner, Bedő) 
hazai intézetben, az 1846-ban önálló Erdészakadémiává váló 
Selmeci Akadémián végzett.32
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A Magyar erdészeti oklevéltár ismertetése1* 

Bácskai Erzsébet

Az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) 1866-os 
megalakulásától kezdve nagy gondot fordított a magyar nyelvű 
erdészeti szakirodalom megteremtésére és fejlesztésére. A 
könyvkiadás támogatására 1876-ban létrehozták a Deák Ferenc- 
alapítványt. Rendszeresen adtak ki szakkönyveket, az egyesület 
folyóirata, az Erdészeti Lapok pedig a kezdetektől a 
legrangosabb szakmai fórum volt.2

Az egyesület kiadói működésének egyik legjelentősebb 
eredménye, hogy a millennium tiszteletére Tagányi Károly 
szerkesztésében közreadták a Magyar erdészeti oklevéltárat, a 
magyarországi erdészet történetének máig nélkülözhetetlen 
forráskiadványát.

Az erdészettörténeti okmánytár kiadásának szándéka 
összhangban volt a mezőgazdasági szakkörök akkori forrásközlő 
törekvéseivel. Az ezredéves ünnepségre készülődve ugyanis az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesületben (OMGE) felvetődött 
a magyar mezőgazdaság története megírásának terve. Ennek 
előkészítéseként forrásokat szándékoztak összegyűjteni és 
kiadni.3

A gazdaságtörténeti feladat elvégzésére az OMGE saját 
tagsága köréből bizottságot hozott létre, amelybe az Akadémiától 
és a Magyar Történelmi Társulattól két-két tag kiküldését kérte. 
„A bizottság meg is alakult a következő tagokkal: Forster Géza 
elnök, az O.M.G.E. kiküldöttjei: Baross Károly, dr. Csillag 
Gyula, Galgóczy Károly, Paikert Alajos, dr. Pólya Jakab,

*A tanulmány az ELTE BTK Humánökológia Programjának ke
retében készült dolgozat bővített változata.
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dr. Rodiczky Jenő, Rubinek Gyula; a M. Tudom. Akadémia 
részéről: Acsády Ignácz, Nagy Gyula; a Történelmi Társulat 
részéről: Tagányi Károly, Pauler Gyula.”

A bizottság alakuló ülését 1893. november 3-án tartották. 
Paikert Alajos előteijesztette a magyar mezőgazdaság 
történetének megírására vonatkozó indítványt, majd Tagányi 
Károly alapos és részletes ismertetést olvasott fel a magyar 
gazdaságtörténet főbb forrásairól. Az előadást követően 
elhatározták egy negyedéves folyóirat kiadását és egy 
gazdaságtörténeti okmánytár kötetenkénti megjelentetését.4 A 
folyóiratot Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle címen rövidesen 
megindították. Az átfogó gazdaságtörténeti okmánytár 
közzététele azonban elmaradt.

Egy szakterület, az erdészettörténet forrásait az Országos 
Erdészeti Egyesület azonban viszonylag rövid időn belül kiadta 
Magyar erdészeti oklevéltár címen. Az alábbiakban ismertetem a 
forráskiadvány létrejöttének történetét, főbb jellemzőit és 
szakmai fogadtatását.

Az okmánytár kiadásának története

Az Országos Erdészeti Egyesület első alelnöke, Bedő Albert 
javasolta az erdészettörténeti okmányok felkutatását és 
összegyűjtését. A későbbiekben pedig mint az OEE alelnöke és a 
Földművelésügyi Minisztérium magas rangú tisztviselője 
közreműködött az okmánytár kiadásához szükséges anyagi 
feltételek megteremtésében is. A következőkben szeretném 
életútját röviden bemutatni.

Bedő Albert (született Sepsikőröspatak, 1839; meghalt 
Budapest, 1918) a magyarországi erdészet kiemelkedő 
személyisége volt. Kolozsvárt jogot és teológiát tanult, majd 
Selmecbányán az Erdészeti Akadémia hallgatója lett. 1866-ban 
tette le az erdészeti államvizsgát. Egyaránt jelentős volt 
gyakorlati szervező tevékenysége és szakírói munkássága. Az
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Erdészeti Lapoknak 1864-től munkatársa volt. Az Ungarischer 
Forstverein, majd az abból megalakult Országos Erdészeti 
Egyesület időszaki kiadványait szerkesztette. Az Erdészeti 
Lapoknak 1871 és 1899 között szerkesztője volt. Könyvei közül 
az Erdő-őr vagy az erdészet alapvonalai kérdésekben és 
feleletekben (Budapest, 1874) több kiadásban évekig az erdészeti 
alkalmazottak tankönyve volt. Máig nélkülözhetetlen 
forrásmunka A magyar állam erdőségeinek gazdasági és 
kereskedelmi leírása című adattára (Budapest, 1885,2. bőv. kiad. 
1896). Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató 
választmányának keretében részt vett az 1879-es erdőtörvény 
megalkotásában. 1881-től mint országos főerdőmester és a 
Földművelésügyi Minisztérium I. főosztályának főnöke e 
törvény alapján irányította az erdőgazdaság korszerűsítését. 
1880-tól az Országos Erdészeti Egyesület első alelnöke, 1885-től 
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt.6

Bedő Albert az Országos Erdészeti Egyesület 1893. 
december 3-i választmányi ülésén indítványozta, hogy az 
egyesület „... midőn az erdészeti irodalom sürgősebb 
szükségletei különösen a nagyobb szerves munkák tekintetében 
kielégítve, s illetve pályázatokkal és megbízásokkal biztosítva 
van[nak], lehetőségig gondoskodjék arról is, hogy a magyar 
erdőgazdaság történetének megírása czéljából az erdészetre 
vonatkozó történelmi adatok összegyűjtésére mielőbb intézkedés 
történjék, úgy hogy az irodalomban és levéltárakban felkutatható 
források az 1896. évi millenniumi ünnepély idejéig nemcsak 
összegyűjtve legyenek, hanem az egyesület által kiadva a 
kiállításon be is mutathatók legyenek.”

A forráskiadvány elkészíttetését Bedő Albert megítélése 
szerint „a dolog természeténél fogva pályázattal biztosítani nem 
lehetvén, csak úgy lehetne elérni, ha a kívánt adatok 
felkutatásával és összeállításával egy ismert nevű történettudós 
bízatnék meg.” A megbízás feltételeit is előteijesztette: 
„Gyűjtessenek össze a magyar erdőgazdaságra vonatkozó, s
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nyomtatásban eddig megjelent valamint általában még ki nem 
adott összes történelmi adatok a honfoglalás idejétől kezdve az 
1867. évig teijedő időre. Ezek az adatok az eredeti kútfők pontos 
megjelölésével időszerű helyes sorrendben foglalandók, s a nem 
magyar nyelvűek mellé azok hiteles magyar fordítása is 
melléklendő. Az összegyűjtött adatok az Országos Erdészeti 
Egyesület tulajdonává lesznek s az egyesület azoknak tetszése 
szerint való kiadása felett belátása szerint szabadon rendelke
zik...” Az igazgató választmány a javaslatot egyhangúlag 
elfogadta és felkérte az elnökséget, hogy a tervezetet terjessze a 
közgyűlés elé azzal a kiegészítéssel, hogy a megbízással járó 
kezdeti költségek fedezésére a Deák Ferenc-alapítvány kamatait 
javasolják.7

Az Országos Erdészeti Egyesület soron következő, 1893. 
december 17-i közgyűlése a javaslatot elfogadta.8

Az egyesület 1894. január 28-i választmányi ülésén Bedő 
Albert beszámolt arról, hogy az erdészettörténeti adatok 
összegyűjtésére adandó megbízás ügyében „... az elnökség 
részéről czélszerűnek találta mindenek előtt a történelmi 
társulathoz fordulni, az innen nyert informácziók alapján pedig a 
megbízás elvállalására Tagányi Károly urat, az országos levéltár 
allevéltámokát kérni fel ”9 Tagányi megbízását Szilágyi 
Sándor, a Magyar Történelmi Társulat titkára javasolta. 
Tagányi 1894. január 20-án nyilatkozatot tett, hogy kész a 
megbízást elvállalni és felajánlotta egy tájékoztató bevezetés 
megírását a tervezett kiadványhoz. A nyilatkozatot Bedő Albert 
beterjesztette a választmány elé, amely azt elfogadta és 
felhatalmazta az elnökséget, hogy Tagányi Károlynak megbízást 
adjon.11 Tagányi Károly nyilatkozata az Országos Erdészeti 
Egyesület megbízásának elfogadásáról az egyesület 
könyvtárának irattárában található. Szövegét az 1. sz. 
mellékletben közöljük.

A forráskiadvány elkészítésével megbízott Tagányi Károly 
(született Nyitra, 1858; meghalt Budapest, 1924) széleskörű
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tudású, nagy forrásismerettel rendelkező történész volt. A 
budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 
elvégzése után, 1879-től 1919-es nyugdíjazásáig az Országos 
Levéltár munkatársa volt. Szakmai érdeklődése és publikációi a 
genealógia, heraldika, társadalom-, település-, jog- és 
gazdaságtörténet, valamint a néprajz területére irányultak. 
Foglalkozott Nyitra és Szolnok-Doboka vármegye történetével. 
A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle munkatársa, később 
szerkesztője lett. A Magyar Tudományos Akadémiának 1897-től 
levelező, 1918-tól rendes tagja, a Szent István Akadémia rendes 
tagja, a Magyar Történelmi Társulat és a Magyar Heraldikai és 
Genealógiai Társaság igazgató választmányi tagja, a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság választmányi tagja és 1920-tól a 
Magyar Néprajzi Társaság elnöke volt.1

Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató választmánya 
elhatározta, hogy a források összegyűjtésének elősegítésére az 
Erdészeti Lapokban felhívást intéz a nagyobb uradalmakhoz, 
hivatalokhoz és a levéltárak tulajdonosaihoz.13 A felhívást az 
Erdészeti Lapok 1894 februári számában tették közzé. Ebben 
azzal a kéréssel fordultak az ország összes erdőbirtokosához és 
az állami erdőket kezelő hatóságokhoz, hogy a levéltárukban 
lévő erdőgazdasági adatokat eredetiben vagy másolatban 
bocsássák az okmánytár szerzőjének rendelkezésére, illetve 
azokra figyelmét felhívni szíveskedjenek. A keresett okmányok 
körét a következőkben jelölték meg: „A mi a közlendő 
adatoknak értve a legrégibb kortól 1867-ig bezárólag 
minőségét illeti, az adattár szempontjából a legfőbb fontossággal 
bírnak: 1. az erdőkezelésre vonatkozó instrukcziók, 
szabályzatok; 2. erdőadományok és privilégiumok; 3. erdészeti 
szerződések és egyezségek; 4. erdőbirtoklásról szóló 
tanúkihallgatások és ítéletek; 5. az erdészettel összefüggő iparra 
és foglalkozásra vonatkozó fontosabb adatok.”14

A munka előrehaladásáról Tagányi Károly az egyesületet
1895. február 4-én kelt levelében tájékoztatta. Beszámolt arról,
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hogy a gyűjtés szempontjából általa legfontosabbnak ítélt két 
intézmény, az Országos Levéltár és a bécsi cs. és kir. közös 
pénzügyminisztérium levéltárában őrzött, volt cs. Hofkammer 
iratainak jelentékeny részét már átnézte. Miután felmérte, hogy a 
kiadandó összes anyagnak 9/10-ed része latin vagy német 
nyelvű, úgy ítélte meg, emberfeletti feladat volna ennek 
lefordítása a rendelkezésre álló idő alatt. Az anyag 
megcsonkítását annak érdekében, hogy fordításokat 
készíthessenek, nem tartotta elfogadhatónak. Ezért javasolta a 
fordítások elhagyását: „Mély alázattal kérem tehát Méltóságodat
- írta Bedőnek -, szabadítson meg e lidércznyomás alól, melynek 
súlya a mindjobban gyűlő anyaggal mindegyre súlyosabban 
nehezedik rám.” Véleménye szerint a fordítást pótolná az 
okmányok élén lévő tartalmi összefoglalás, a kevéssé ismert 
szakkifejezések magyarázata a jegyzetekben, a történeti 
bevezetés és a szakmutató.15

Az  1895. május 2-i választmányi ülésen előterjesztett 
jelentésében Tagányi újra kérelmezte, hogy mentsék fel a 
fordítás kötelezettsége alól. A választmány ekkor úgy döntött, 
hogy a kérdést függőben hagyja. Tagányi Károly 1896. február 
14-én kelt ismételt kérésére a választmány 1896. február 15-i 
ülésén adta meg a végleges felmentést.16

1896 januárjában Tagányi Károly történeti bevezetéssel 
ellátva benyújtotta az okmánytár kéziratát. A mű terjedelme az 
eredetileg tervezettnek mintegy háromszorosára bővült. A kézirat 
elkészültét Horváth Sándor titkár az 1896. február 15-i 
választmányi ülésen jelentette be. Megkezdhették a 
kinyomtatást.17

Az okmányok gyűjtésének, kiadásra előkészítésének 
folyamatáról Tagányi két alkalommal adott tájékoztatást az 
Erdészeti Lapok olvasóinak. 1895 júliusában megjelent cikkében 
a gyűjtés és közzététel elveiről írt és mintaként bemutatott egy 
oklevelet18, 1896 júniusában pedig a folyóiratban közölte az 
oklevéltár bevezetőjének egy részletét.19
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Az okmánytár elkészült a millenniumi kiállításra és az 
Országos Erdészeti Egyesület bemutathatta az általa rendezett 
szakkönyvkiállításon. Az egyesület 1896 augusztusában, az 
ezredéves ünnepségek alkalmából megrendezett közgyűlésén 
Horváth Sándor titkár a könyvkiállításról szólva külön is 
megemlítette az okmánytárat, mint „nagy történelmi 
forrásmunkát” A háromkötetes könyv 160 ív terjedelmű lett. A 
kiadás költsége mintegy 10 500 forintot tett ki. A költségek egy 
részét az egyesület a Deák Ferenc-alapítvány kamataiból fedezte, 
az összeg közel felét, 5 000 forintot pedig a Földművelésügyi 
Minisztérium bocsátotta az egyesület rendelkezésére.20

Az egyesület a háromkötetes műből tiszteletpéldányokat 
küldött nagyobb nyilvános könyvtáraknak, felsőoktatási, 
akadémiai, minisztériumi könyvtáraknak, szakmai 
egyesületeknek és az uralkodóház tagjainak.21

A szerző, Tagányi Károly további tiszteletpéldányokat kért a 
források összegyűjtéséhez segítséget adó személyek "■és 
intézmények számára. A névsor figyelemre méltó mind az 
okmánytár összeállításában közreműködők megismerése, mind a 
forrásmunka színvonalának megítélése szempontjából. Tagányi 
levelét a 2. sz. mellékletben közöljük.

Az okmánytár ismertetése

Az okmánytár bevezetése áttekintést ad a magyarországi 
erdészet történetéről, valamint ismerteti a mű összeállításánál 
alkalmazott elveket. E szerint a három kötet mintegy nyolcszáz 
okmányt, illetve kisebb részben nyomtatott közleményt 
tartalmaz, amelyek 1015 és 1867 között keletkeztek.

Az erdő közös használatára vonatkozó dokumentumokat -  
Tagányi megítélése szerint -  teljességgel sikerült összegyűjteni. 
A középkori anyag kevésbé teljes. A szerző az Országos Levéltár 
diplomatikai osztályát kutatta át, a többi családi, egyházi és 
városi levéltár okmányairól szórványosan kapott tájékoztatást.
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Figyelme elsősorban az erdőgazdasági adatokra irányult. 
Célszerűnek látta az 1526-ig keletkezett oklevelek tartalmát 
magyar kivonatban közölni vagy a történelmi bevezetésben 
felhasználni. Ugyancsak a bevezetőben ismerteti a szerző, hogy a 
bányászat céljaira irányuló erdőművelés adatait Schmidt Ferenc 
Antal oklevéltára és a bécsi cs. kir. közös pénzügyminisztériumi 
levéltár Münz- und Bergwesen osztálya, valamint a 
besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság levéltára anyagából 
gyűjtötte.

Az uradalmak, közbirtokosságok és törvényhatóságok 
szerepe Tagányi megítélése szerint szélesebb körű kutatást 
igényelt volna. Az uradalmakra és közbirtokosságokra 
vonatkozóan a bécsi cs. és kir. közös pénzügyi levéltárban, a 
magyár nemzeti múzeumban, az Országos Levéltárban letétbe 
helyezett családi levéltárakban, illetve a kihalt vagy hűtlenségbe 
esett családoknak az Országos Levéltárban elhelyezett 
levéltáraiban, a Teleki grófok marosvásárhelyi levéltárában és 
más kisebb levéltárakban kutatott. A törvényhatóságok anyagát 
két forrásból merítette: a magyar törvényhatóságok 
jogszabályainak Kolosvári és Óvári által szerkesztett, a munka 
készítésekor még nem teljes gyűjteményéből és az Országos 
Levéltár helytartótanácsi és erdészeti főkormányszéki 
osztályának irataiból.

A modem erdészeti kultúra kezdeteire vonatkozóan a bécsi 
levéltár és az Országos Levéltár „Banatica”-anyagát nézte át.

Mária Terézia korától kezdve a szerzőre nem annyira a 
kutatás, mint inkább az adatok tömegéből a fontosabb iratok 
kiválogatása rótt nagy feladatot. A XIX. század második 
évtizedétől a legszükségesebb közlésekre szorítkozott. Tagányi 
hangsúlyozta, hogy kutatásait főként az állami levéltárak 
anyagára alapozta.

A szerző a bevezetőben ismerteti az okmányok közlésének 
formáját. Az okmányok előtt magyar nyelvű összefoglalás 
található, a végén pedig a származási hely levéltári jelzettel,
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esetleg a korábbi megjelenés adataival. A szerző a jegyzetekben 
felhívta a figyelmet az okmányokkal összefüggő szakirodalmi 
adatokra, illetve az okmányok szövegéhez nyelvészeti és 
történelmi magyarázatot fűzött. Az egyes kötetekhez 
tartalommutatót, a teljes műhöz pedig részletes tárgymutatót 
készített.22

Az okmánytár végigkíséri erdészetünk történetének mintegy 
kilenc évszázadát. A közölt anyag teljességére vonatkozóan 
maga Tagányi így nyilatkozott: „... ami a végső czélt, vagyis a 
magyar erdészet pragmatikus történetének megírását illeti, arra 
maga ez a kódex is elégtelen. Mert hiszen ez az erdészettörténeti 
anyagnak bár legfontosabb, de mégis csak kis részét fogja 
bemutatni.”23

A forráskiadvány elsősorban a királyi, illetve kamarai és a 
közbirtokossági erdőkre vonatkozó okmányokat tartalmazza. 
Anyagából szinte teljesen hiányzik a magán földesúri és ej^házi 
nagybirtok erdőgazdálkodási gyakorlatának az ismertetése.

A magyarországi írásbeliség a XVI. század elejéig 
elsősorban jogbiztosító jellegű. Ez a megállapítás lényegében 
érvényes az okmánytár anyagára is. A XVI. századtól kezdve 
megjelennek az erdőgazdálkodási ismereteket, illetve 
rendelkezéseket tartalmazó okmányok.25

A XVIII. század második felétől egyes birtokok 
erdőgazdálkodását részletes tervek alapján irányították. Ezeken a 
területeken a gazdálkodás fő célja a fatermelés lett. Az erdő 
megújítása érdekében magfákat hagytak vagy magvetést, illetve 
csemetenevelést alkalmaztak.26

Az okmánytárban az erdőgazdálkodás tekintetében két, 
egymással időnként összefonódó törekvés figyelhető meg: az 
erdő kímélése és megújulásának elősegítése, illetve az erdő 
produktivitásának növelése. A mai környezetvédő szemlélet 
figyelembe veszi az erdők ökológiai értékét is, amely 
legteljesebben a háborítatlan, természetes erdőkben őrződik meg. 
Tekintve, hogy az egyre erőteljesebb beavatkozás az erdők
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ökológiai degradációját eredményezi, az erdőgazdasági 
műveleteknél mérsékletre és körültekintésre van szükség. Mivel 
a természetvédelmi mozgalom kibontakozása Magyarországon a 
századfordulóra tehető,2 ez a szempont az okmánytárban még 
nem található meg.

A következőkben megemlítek egyes kiválasztott 
témaköröket az okmánytár anyagából és bemutatok néhány 
nevezetes okmányt. A válogatásnál és az ismertetéseknél 
figyelembe vettem a szerző történeti bevezetőjét, valamint 
Bartha Dénes, Oroszi Sándor és Magyar Eszter tanulmányait.28

A bányászat és kohászat rendkívül sok fát, illetve faszenet 
igényelt, s ennek biztosításával több királyi rendelet foglalkozott. 
A kincstár szempontjából a bányászat azért volt jelentős, mert 
felségjogokból eredő jövedelmeket, regálékat szolgáltatott. 
Külön említést érdemel az az okmány, amely elsőként 
rendelkezett a bányászat fával való ellátásáról. E rendeletet 
Zsigmond király 1426-ban bocsátotta ki.29 A király Ilosvai 
György zólyomi főispán számára elrendelte, hogy az 
ólombányák részére szükséges fát a királyi erdőkből 
haladéktalanul szolgáltassa ki. Az erdő védelme érdekében 
vágások kijelölését írta elő és megtiltotta a letarolt erdőrész 
fölszántását, hogy azon újra erdő nőhessen.

Ugyancsak a bányászat és kohászat faigényével kapcsolatos
I. Miksa magyar király (II. Miksa német császár) 1565. évi 
besztercebányai erdőrendtartása,30 amely az 1561. évi hallstadti 
erdőrendtartás nyomán készült.31 Magyar Eszter kimutatta, hogy 
Tagányi regesztája nem pontosan felel meg az okmány 
tartalmának. Tagányi szerint a rendtartás a magyarországi 
bányavárosokra vonatkozik. A szöveg rendelkezéseinek 
középpontjában viszont Besztercebánya és a rézbányászat, illetve 
a rézmű fával való ellátása áll. A rendelet felsorolta a 
besztercebányai kamarai rézmű számára lefoglalt erdőket, 
utasításokat adott a munkaszervezésre és az erdőművelési 
eljárásokra vonatkozóan. Korlátozta a rezervált erdőkben a juh-
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és kecskenyájak legeltetését, előírta a kitermelendő, 
felhasználandó faanyag mennyiségének a megtervezését, a 
vágások szerinti kitermelést, az erdő megújulásának elősegítése 
érdekében a letarolt területeken magfák meghagyását és a 
fiatalos védelmét, valamint megkövetelte a takarékosságot a fa 
kivágásánál, illetve feldolgozásánál.32

Az okmányok jelentős csoportját alkotják a közbirtokossági 
erdők rendtartásai. Tagányi megemlíti, hogy a legrégebbi 
falutörvény, amely az erdőkre vonatkozó előírásokat is tartalmaz, 
Csíkszentmihály székely falu 1639-ből származó törvénye.33

A XVIII. század közepétől kialakuló, részletesen 
megtervezett erdőgazdálkodást példázza a temesi bánság 
erdőmesterének 1743-ból származó javaslata és oktatása a 
különböző fajú erdők ültetéséről,34 valamint báró Geusaunak 
1767-ben a Hradek-likavai kamarai erdészeti mintagazdaság 
számára készített rendtartása.35 Ebben az időszakban adta ki 
Mária Terézia királynő az ausztriai és a magyarországi 
erdőrendtartásokat, amelyekben szintén megtalálhatóak a 
tudatosan megtervezett erdőgazdálkodás eljárásai.

Mária Terézia királynő 1769-ben adott ki Magyarország 
részére erdőrendtartást, amely a három évvel korábbi osztrák 
erdőrendtartás magyar viszonyoknak megfelelően átdolgozott 
változata.36 A latin nyelvű okirat magyar fordítása 1770-ben 
Pozsonyban jelent meg ,A  fáknak és erdőknek neveléséről és 
megtartásáról való rendelés” címen. II. József császár 1781-ben 
Erdély részére is kiadta ugyanezt az erdőrendtartást.37 A 
rendtartás a kincstári erdőkre és a szabad királyi városok erdeire 
volt kötelező érvényű, de tanácsadó jellege következtében hatása 
a többi erdőbirtokra is kisugárzott. Átfogóan és igen részletesen 
tartalmazta a kor erdészeti ismereteit. Erdőkezelési útmutatást 
adott és különös gonddal tárgyalta a felújítás kérdéseit, mind a 
természetes felújulás segítését, mind a magvetést és 
csemetenevelést. Vágásonkénti kitermelést javasolt, felújító
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vágással vagy tarvágással. A fával való takarékosságra 
ösztönzött.38

Az erdészettel kapcsolatos törvények sorában említésre 
méltó a magyar országgyűlés által 1791-ben alkotott törvény 
(1791:LVII. te.), amely az erdők pusztításának 
megakadályozásáról rendelkezik.39 A törvény előzménye, hogy
II. József elrendelte, hogy a közös erdőbirtoklás 
megrendszabályozásáról a törvényhatóságok nyilvánítsanak 
véleményt. A vármegyék által beküldött válaszok alapján készült 
el azután az erdővédelmi törvény.40 A törvény rendelkezéseit a 
gyakorlatban is megvalósították. 1791-ben az erdélyi 
országgyűlés is törvényt hozott az erdők megóvásáról 
(1791 :XXX. te.).41

1807-ben az erdélyi fokormányszék körrendeletében 
erdőrendtartást tett közzé.42 Az erdőrendtartás a 
törvényhatóságok javaslatai alapján készült, amelyeket Tagányi 
szintén közzétett az okmánytárban. A törvényhatósági javaslatok 
részletesen bemutatják a korabeli erdőgazdálkodást és annak 
problémáit. Nyelvük főként magyar, kisebb részben német.

Szintén az 1807. évben törvényben rendelkezett a magyar 
országgyűlés arról, hogy meg kell akadályozni a futóhomok 
teijedését (1807:XX. te.).43 A törvény a futóhomok megkötésére 
elsősorban erdőtelepítést javasolta.

Ezt követően bocsátották ki az erdők fenntartásáról szóló 
törvényt (1807:XXI. te.).44 Ennek következetes végrehajtásához 
azonban még hiányzott a megfelelő erdészeti közigazgatás.

1857-ben Ferenc József király kiterjesztette az 1852. évi 
osztrák erdőtörvényt Magyarországra.45 A törvény célja az erdők 
fenntartása volt, de a jobbágyfelszabadítás után végrehajtott 
nagymértékű erdőirtásokat, az erdőterület csökkenését nem tudta 
megakadályozni.

Jelentőssé válhat egy-egy erdészeti kérdés megoldásakor az 
előzmények megismerése. Az okmánytár ebből a szempontból is 
haszonnal forgatható. Példaként említeném, hogy a kiadványban
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végigkövethető az erdőtelepítések története. Tekintettel arra, 
hogy az erdőtelepítésekkel kapcsolatos ökológiai buktatók az idő 
múlásával mutatkoztak meg,4 a kezdeti törekvések érdeklődésre 
tarthatnak számot, azok haszonnal forgathatók.

Megjegyzendő még, hogy az okmánytár a szakoktatás 
történetének is több jelentős forrását tartalmazza. Befejezésül 
pedig Tagányi a Magyar Erdészeti Egyesület 1866. december 9-i 
közgyűlésének jegyzőkönyvét közölte 47 A közgyűlésen Divald 
Adolf és Barta Béla szót emelt az egyesület magyar jellegű 
átalakításáért. Fellépésük eredményeként másnap, 1866. 
december 10-én megalakult az Országos Erdészeti Egyesület.48 
(Az alapszabályt csak módosították, így jogilag az OEÉ-t a 
Magyar Erdészeti Egyesület reformált, magyarosított utódjának 
is tekinthetjük.49) A közgyűlés jegyzőkönyvének közreadása 
Tagányi Károly tiszteletteljes gesztusa volt az okmánytár 
kiadására megbízást adó Országos Erdészeti Egyesület számára.

Az okmánytár szakmai fogadtatása

A Magyar erdészeti oklevéltár megjelenése után a kiadványt 
az Erdészeti Lapokban, a Magyar Gazdaságtörténelmi 
Szemlében és a Századok című folyóiratban ismertették.

Az Erdészeti Lapokban Arató Gyula írt a könyvről Sylvius 
álnéven. A kétrészesre tervezett könyvismertetésnek csak az első 
része jelent meg. A bírálat kiemeli a mű szemléletformáló 
hatását és elismerően nyilatkozik a történelmi bevezetésről.50

A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, amelynek Tagányi is 
munkatársa volt, „a magyar művelődéstörténet legértékesebb 
kútfő kiadványai” közé sorolja az okmánytárat. Az ismertetés 
,A-y” jelzés mögött rejtőző szerzője feltehetően Acsády Ignác. 
A recenzió szerint Tagányi Károly nyilvános levéltáraink egyik 
legjobb ismerője, széleskörű történelmi és gazdaságtörténeti 
tudással rendelkezik. Mindez képessé teszi őt, hogy „a
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fennmaradt roppant emlékekből avatottan kiválassza a 
leglényegesebbet, a legtanulságosabbat, azután pedig rendezze s 
hibátlanul közzétegye a kiszemelt anyagot.” Majd így folytatja: 
„... a szakirodalom rendelkezésére olyan érdekes és sokoldalú 
anyagot bocsát, melyet senki sem nélkülözhet, a ki jövőre 
magyar gazdaságtörténelemmel, s általában anyagi 
művelődésünk múltjával foglalkozni óhajt.”51

A Századok című folyóiratban az okmánytárat Lőrincz 
(Lederer) Béla ismertette. A kiadványt nagyszabásúnak és 
mintaszerűnek tartja, Tagányi Károlyt pedig a feladatra 
legalkalmasabb történésznek, de kétkedve fogadja, hogy két év 
elegendő lehetett az anyag megbízható kiválogatására. Kevesli a 
középkori anyagot, sokallja a XVIII. századit. Néhány további 
bíráló megjegyzést fűz az ismertetéshez és hiányolja, hogy a 
mutatóhoz nem készült szótár a latin, német és magyar 
szakkifejezésekről, valamint a helynevekről.52 Megjegyezzük, 
hogy Tagányi tervezte az index szótárszerű bővítését a latin és 
német szakkifejezésekkel,53 valószínűleg idő hiányában nem 
sikerült megvalósítania elképzelését.

Lőrincz Bélának ahhoz a vélekedéséhez, hogy kevés volt az 
idő az anyag megbízható válogatására, lényeges kiegészítés 
Tagányi levéltári munkatársának, Csánki Dezsőnek a 
megállapítása Tagányi tájékozottságáról: „A millennium 
idejében felszólították az erdészetre vonatkozó történeti adatok 
összeállítására. Neki ekkor már oly nagy tudása és adattömege 
volt, hogy e többkötetes kútfőművet viszonylag hamar 
kiadhatta.” 4

Az okmánytár a megjelenése óta eltelt száz évben több 
történésznemzedék munkáját segítette, az abban közzétett 
dokumentumokra rendszeresen hivatkoznak. A műben 
felhalmozott történelmi és erdőgazdálkodási ismeretek a mai 
kutató számára is hallatlanul értékesek.

Befejezésül idézzük Király Pál 1985. évi értékelését: „Sajnos 
a munka nem jutott tovább a források feltárásánál, de mindmáig
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ez maradt a magyar erdészettörténet-írás 
legimponálóbb és alapvető vállalkozása.”55

legnagyobb,
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1. sz. melléklet

Tagányi Károly nyilatkozata az Országos Erdészeti Egyesület 
megbízásának elfogadásáról56

A tekintetes országos erdészeti egyesületnek 

Budapest

Folyó évi február hó 11-én 200. szám alatt hozzám intézett 
felhívására van szerencsém kijelenteni, hogy a magyar 
erdőgazdaság történelmi adatainak összegyűjtésére vonatkozó 
megbízását elfogadom s ehez képest az országos erdészeti 
egyesületnek következő kívánalmait:

"Gyűjtessenek össze a magyar erdőgazdaságra 
vonatkozó s nyomtatásban eddig megjelent, valamint 
általában még ki nem adott összes történelmi adatok a 
honfoglalás idejétől kezdve az 1867. évig terjedő időre.

Ezek az adatok az eredeti kútfők pontos 
megjelölésével időszerű helyes sorrendben foglalandók 
s a nem magyar nyelvűek mellé azok hiteles magyar 
fordítása is melléklendő.

Az összegyűjtött adatok az Országos Erdészeti 
Egyesület tulajdonává lesznek s az Egyesület azoknak 
tetszése szerint való kiadása felett belátása szerint 
szabadon rendelkezik.

Az elkészült munka 1896. évi január hó 1-ig tisztán 
és jól olvashatóan írva, lapszámozva, a történeti éveket 
és tartalmat mutató jegyzékkel ellátva s összefűzve az 
Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalának 
(Budapest, Alkotmány-utcza 10 sz.) hivatalos vevény 
mellett átszolgáltatandó.

Szerző munkadíja, a netalán felvett előleg levonása 
mellett, az egyesület részéről teljesített bírálat után
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legkésőbb 8 nap alatt és mindenesetre 1896. évi május
hó 1-ig kifizettetik."
egyenkint és összesen magamévá teszem, a munkát úgy, a 

mint kívántatik, elvállalom, s azt sajtó-kész alakban 1896. évi 
január 1-éig elkészíteni és átadni magamat kötelezem.

Ennek fejében az Országos Erdészeti Egyesülettől kérek: 
tiszteledíjul 3000 (háromezer) frtot; utazási költségekre a folyó 
1894. évre 200 (kétszáz) irtot, 1895-re ismét 200 (kétszáz) irtot; 
a munka kinyomatásánál végzendő összes korrektúrákért és 
revíziókért: 600 (hatszáz) frtot. Végül a tiszteletdíjból utólagosan 
levonandó előlegül, f. é. február hótól kezdve 1895. deczember 
haváig bezárólag, havonta 100 (egyszáz) frtot kérek részemre 
kiutalványozni.

Ezzel kapcsolatban az egyesület kívánatára kijelentem, hogy 
az elkészítendő munkát a fentebbi tiszteletdíj fejében, tehát külön 
munkadíj kikötése nélkül, minden irányban tájékoztató 
bevezetéssel látom el s továbbá, hogy az országos erdészeti 
egyesület igazgató választmányának munkám elkészült részét 
betekintés végett kívánatra bármikor bemutatom.

Budapest, 1894. február hó 14-én 

A Tekintetes Orsz. Erdészeti Egyesületnek
alázatos szolgája 
Tagányi Károly 

orsz. allevéltámok.
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2. sz. melléklet

Tagányi Károly tiszteletpéldányok megküldésére vonatkozó 
kérése Bedő Albert első alelnökhöz57

Nagyságos Tanácsos Úr!

Azzal az alázatos kérelemmel fordulok Nagyságodhoz 
kegyeskednék az Erdészeti Oklevéltár I. kötetéből a következő 
példányokat kiutalványozni azoknak a kiket az előszóban 
megneveztem.

1.) Szilágyi Sándor egyet, könyvtárigazgató
2.) Dr. Pauler Gyula orsz. folevéltámok
3.) Országos Levéltár könyvtára
4.) Dr. Thallóczy Lajos udvari tanácsos.

Bécs. III. Ungargasse 47.
5.) A cs. és kir. közös pénzügyminisztérium levéltára. Bécs. 

Johannesgasse 6.
6.) Barabás Samu orsz. levéltári fogalmazó, korrektorom és 

indexkészítőm.
7.) Békefí Rémig dr. egyetemi m. tanár, akad. tag, kinek a veszprémi 

káptalani levéltári adatokat köszönöm.
8.) Csánki Dezső dr. orsz. allevéltámok, akad. tag kinek a hg. Batthyányi 

levéltári adatokat köszönöm.
9.) Fejérpataky László dr. nemz. múz. igazgató-őr, akad. tag, ki 

Zsigmond korabeli összes másolatait rendelkezésemre bocsátotta.
10.) Hodinka Antal dr. a cs. kir. fidei-commis bibliothek őre, ki a bécsi 

levéltárakban sokat segített nekem.
11.) Illésy János dr. orsz. levéltári fogalmazó kutatásaimban nagy 

segítségemre volt.
12.) Jurkovich Emil, besztercebányai fogymn. tanár, Besztercebánya város 

levéltárát nézte át részemre.
13.) Karácsonyi János dr. szemináriumi aligazgató, akad. tag, a 

pannonhalmi levéltári adatokat köszönhetem neki.
14) Károlyi Árpád dr. a cs. kir. házi és titkos levéltár aligazgatója, akad. 

tag, bécsi kutatásaimban sokat köszönök neki.
15.) Komáromy András dr. orsz. levéltári fogalmazó, akad. tag, ki itteni 

kutatásaimnál segített.
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16.) Kőszeghy Sándor, Pest vármegye fólevéltámoka ki a kódex 
legnagyobb részét másolta.

17.) Nagy Gyula orsz. levéltámok, akad. tag, ki kutatásaimban nagy 
szívességeket tett.

18.) Paikert Alajos az O.M.G.E. titkára ki az O.M.G.E. levéltárát s 
könyvtárát kutatta át részemre.

19.) Pettkó Béla orsz. levéltári fogalmazó, kinek a Semsey levéltári 
adatokat köszönhetem.

20.) Schönherr Gyula dr. a nemz. múzeum levéltámoka, akad. tag, kinek a 
múzeumban való kutatásaimnál igen sokat köszönök.

21.) Széli Farkas a debreczeni kir. tábla tanácselnöke, kinek a Károlyi 
levéltárból s Debreczen városéból sokat köszönök.

22.) Acsády Ignácz dr. akad. tag könyvemről ismertetést fog írni.
23.) Borovszky Samu dr. akad. irodaigazgató az "Egyetértés" irodalmi 

referense könyvemről ismertetést fog írni.
24.) Végül a magam részére kérek 1 példányt. A nyomdából közvetlenül 

ívenkint 2 példányt kaptam de azok az indexkészítésnél teljesen kárba 
fognak veszni s a használatlanságig tele vannak firkálva.

Ezen 24 példányt alássan kérem nekem, de nem lakásomra, 
hanem az Orsz. Levéltárba közvetlenül a nyomda által 
megküldetni.
Azt hiszem Nagyságos Uram, hogy kérésem nem fog 
nehézségbe ütközni, mert hiszen, azon urak nélkül, kiket 
felsoroltam, a munka is sokat vesztett volna, s az ő szívességüket 
egyébbel nem is viszonozhatnám, s mind olyan emberek kik az 
erdészettörténet ügyét szívükön viselik s többen ismertetni is 
fogják.

A II. kötet még ebben a hónapban jelenik meg, azt hiszem 
czélszerű lesz azt is megjelenése után szétküldeni.

Midőn alázatos kérelmemet újból ismételnem s kegyeibe 
ajánlva vagyok

Nagyságodnak

alázatos szolgája
Tagányi Károly

Bp. 1896. jún. 1.
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Az erdőgazdálkodás 100 éve Baranyában 
1896-1995 *

Dr. Kollwentz Ödön

Talán nem volt még egy olyan évszázad, amelyben annyi 
változás történt, mint a XX. században. Ennek előzményei még 
a múlt évszázadra nyúlnak vissza. Az 1867-es kiegyezés után a 
magyar erdőgazdálkodás is gyors fejlődésnek indult. A 
bányászat és az ipar rohamos fejlődése a faanyag iránti igényt 
rendkívüli módon megnövelte. Az akkori korlátozás nélküli 
erdőgazdálkodás nagy erdőterület-csökkenést eredményezett. 
Ezt igyekezett korlátok közé szorítani az 1879. évi XXXI. 
törvénycikk (az első erdőtörvény), amely behozta a véderdő 
fogalmát, és annak a gazdasági erdőktől eltérő kezelését 
rendelte el. Az erdőkben addig folyt szabad gazdálkodást a 
korlátolt forgalmú erdőkben (állami, egyházi, hitbizományi 
stb.) tervszerű gazdálkodási kötelezettségre váltotta fel. Ez azt 
jelentette, hogy csak az üzemtervben előírt helyen és eljárással 
(tarvágással vagy természetes felújítással) lehetett az évente 
engedélyezett fakitermelést végezni. Tarvágás esetén az 
újraerdősítést, természetes felújítás esetén pedig az 
újulatpótlását záros határidőn belül el kellett végezni. Az 
üzemtervi előírások végrehajtását az erdőfelügyelők 
ellenőrizték. Az erdőtörvény arról is intézkedett, hogy az 
érdőfelügyelők az erdősítések elmulasztását, a túlhasználatot,

* Rövidített formában elhangzott az 1997. október 15-ei 
szakosztályülésen.
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valamint az erdő életét veszélyeztető cselekményeket, mint pl. 
a fiatalosokban, felújításokban a legeltetést erdőrendészeti 
áthágásként nagy összegű pénzbüntetéssel sújtsák. Az 
üzemtervekben javasolt erdőnevelési munkák (fiatalosok 
tisztítása, rudas és középkorú állományok gyérítése) 
végrehajtását az erdőfelügyelők nem követelték meg, azt az 
erdőbirtokosok „szakmai belátására” bízták.

1.1896-1918

A millennium évében Baranya vármegye erdőterülete 82265 
ha volt, ebből 49060 ha korlátolt forgalmú, 19063 magán és 
14142 ha volt az úrbéres birtokossági erdő.

A volt úrbéres erdők kialakulása a „közbirtokosságokról és 
az úrbéri rendezésről” szóló, 1836. évi X. és XII. 
törvénycikkekkel kapcsolatos. Ezek a törvények lehetőséget 
adtak mind a földesúmak, mind a jobbágyoknak, amennyiben 
ez utóbbiak „nagyobb része az úrbéri rendezést” kívánta, az 
erdőelkülönítésre. Ez lehetőséget adott az úrbéri kötöttség 
megszűntetésére, és az urasági területből került az addig 
gyakorolt faizás, legeltetés és nádiás haszonélvezetének 
megfelelő nagyságú terület közös tulajdoni juttatásként 
kihasításra. Az 1848. évi IX. törvénycikk a jobbágyságot 
megszűntette, őket teljes jogú állampolgároknak nyilvánította, 
és részükre a törvény - az 1836-os törvényekben elrendelteknek 
megfelelően - a földesúr birtokából közös tulajdoni juttatást 
biztosított. A kezdeti kötetlen fahasználat miatt ezeknél az 
erdőknél keletkezett területcsökkenést az 1898. évi XIX. 
törvénycikk rendelkezéseinek végrehajtásával állították meg. 
A törvénycikk a közbirtokosságok és a volt úrbéres 
erdőbirtokosságok erdeinek üzemterv szerinti és állami 
kezelését rendelte el. Ezek állami kezelését a m. kir. állami 
erdőhivatalokra bízta. A kezelés az erdőgazdálkodás minden 
ágára, a határok kitűzésétől az üzemtervek készítésén, az
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erdősítendő- és a vágásterületek kitűzésén át az erdőművelési 
és a fahasználati munkák végrehajtásának ellenőrzéséből, a 
fakészletek értékbecsléséből és a kötelezően alkalmazott 
erdőőrök szolgálati elenőrzéséből állt. Baranya vármegye 
erdőbirtokosságainak állami kezelését a pécsi m.kir. állami 
erdőhivatal és az alája rendelt pécsvidéki és siklósvidéki 
járási erdőgondnokságok végezték.

A kiegyezés utáni gyors gazdasági fejlődés tette 
szükségessé az erdőbirtokosok és az erdei munkások 
munkakapcsolatának rendezését. Ezt az „Erdőmunkásokról” 
szóló 1900. évi XXVIII. törvénycikk tartalmazta. Ez 
részletesen szabályozta mind a munkavállalók, mind a 
munkaadók jogait és kötelességeit, a munkaszerződés 
feltételeit, megszegésének kemény szankcionálását, bármely 
oldal szegte is meg. Az írásos szerződésben a fakitermelés és az 
esetleg szükséges közelítés helyének és mennyiségének, 
továbbá a munkabér feltüntetése mellett mindkét fél jogait és 
kötelességeit részletesen rögzítették, sőt záradékként például 
Pécs szabad királyi város erdőhivatala a rendesen elvégzett 
munka esetében fejenként 2 liter boráldomást is kilátásba 
helyezett.

Az évszázad elején Baranya vármegyében 11 korlátolt 
forgalmú és 4 szabadforgalmú nagyobb erdőbirtok volt. 
Korlátolt forgalmú, tehát üzemterv szerinti gazdálkodásra 
kötelezettek voltak: Római Katolikus Vallásalap 
Közalapítványi erdőgondnokságai: Vajszló, Pécsvárad; gróf 
Draskovich Iván hitbizományi uradalma Baranya-Sellye; 
herceg Esterházy Miklós hitbizományi uradalom Kisvaszari 
erdőgondnoksága; Frigyes főherceg bellyei hitbizományi 
uradalmainak erdőhivatala Főherceglakon, erdőgondnokságai: 
Tökös, Bellye, Izabellaföld, Karapancsa, Vörösmart, 
Pélmonostor; Pécs szabad királyi város erdőhivatala Pécs; 
Pécsi róm. kát. Püspökség erdőhivatala Hosszúhetény; Pécsi 
róm. kát. Papnövelde erdőhivatala Magyarhertelend; Pécsi
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róm. kát. Székeskáptalan erdőhivatala Bakonya; Pécsi 
Székesegyház erdőhivatala Mánfa; gróf Mailáth György 
hitbizományi uradalma Bakóca. Szabadforgalmú, üzemterv 
szerinti gazdálkodásra nem kötelezettek voltak: gróf 
Benyovszky Móric erdőhivatala Siklós; báró Biedermann 
Rezső erdőhivatala Almamellék; Jánosi Engel József 
uradalma Mecsekjánosi; herceg Montenuovo Alfréd uradalma 
Ráctöttös. A baranyai erdőkben évente mintegy 140000 m3 volt 
a fakitermelés nagysága, amiből 31000 m (25%) volt az 
iparifa. Az iparifa főként bányafából, épületi fából és 
fíírészrönkbő! állt. A bányafatermelés súlyát a pécsi városi és a 
székesegyházi erdők viselték, amelyek a mecseki szénbányák 
bányafaszükségleteit elégítették ki. 1913-ban a városi erdőben 
megkezdték a tölgytalpfák termelését. Ebben az évben kezdte 
meg a Pécsi Közúti Villamos Vasút Társaság a 
villamospálya-fektetést. Ennek talpfaszükségletét a városi 
erdőhivatal biztosította.

A pécsi belvárosban sokszor okozott kellemetlenséget a 
Mecsekről lezúduló, vízzel együtt legördülő sok kőtörmelék. 
Ezt azzal kívánták megszűntetni, hogy a Mecsek déli, a város 
felé hajló, 221 ha-os erdőterületét a rendszeres 
erdőgazdálkodásból kikapcsolva, azt parkerdőként kezelik. A 
földművelésügyi miniszter ezt 1905-ben engedélyezte. Az erdő 
új üzemtervét még abban az évben a városi erdő akkori 
erdőmestere, Tripammer Károly olyan formában készítette el, 
hogy az az 1906-os „Pécsi Országos Kiállítás” erdészeti és 
vadászati pavillonjában az erdészeti termékek és választékok és 
a vadászati trófeák mellett is kiállításra került.

A kiállításon erdei termékeikkel és faválasztékaival 
résztvevők közül három vármegye erdőbirtokosai és 
erdőmémökei elhatározták, hogy egymás erdeinek, munkáinak 
és problémáinak megismerése és megvitatása végett 
egyesületet alapítanak. Ez még 1906-ban megtörtént, amikor is 
31 alapító és 154 rendes taggal megalakult a Baranya-

54



Somogy-Tolna vármegyei Erdészeti Egyesület. Ennek 
munkája 1918 végén ellehetetlenült, ezért 1919-ben további 
működését felfüggesztette.

Az 1914-ben kitört első világháborúban az erdei favágók 
általában mentesültek a katonai bevonulás alól. Az uradalmak a 
fakitermelési munkákban foként orosz hadifoglyokat 
alkalmaztak, így az erdőbirtokosok részére kötelezően előírt 
rendkívüli fahasználatokat is teljesíteni tudták. 1918-ra a 
háború az országban súlyos élelmiszer- és iparcikkhiányt, 
elégedetlenséget és drágulást okozott. A súlyos hiányra 
jellemző volt, hogy az olajhiány csökkentése végett a kormány 
országos bükkmakkgyűjtési akciót szervezett, és minden átvett 
métermázsa után a gyűjtő számára 2 kg kenyérlisztet juttatott. 
A Pécsett lábadozó, frontot járt katonákkal a városi erdőben 
földieper-, málna-, és szederleveleket szedettek.

II. 1919-1944

1918 novemberétől különösen Dél-Baranyára nehéz idők 
következtek. A Monarchiából kiszakadt Magyarországon a 
hatalmat átvevő gróf Károlyi Mihály hadügyminisztere „nem 
akart katonát látni”, így a közben megalakult Szerb-Horvát- 
Szlovén (SHS) királyság hadserege 1018. november 14-re 
ellenállás nélkül szállhatta meg a „Baranyai Háromszöget” 
Pécs várossal együtt. A vármegye északi része magyar 
fennhatóság alatt maradt, így Baranya vármegye déli részének 
élete néhány évig eltért a vármegye meg nem szállt részének az 
életétől. A demarkációs vonal Remeterét-Lapis-Kozárió'rház 
-Árpádtető-Koszonya-Kövestető-Hármashegy vonala volt. 
Ez azt jelentette, hogy a városi és a közalapítványi erdők északi 
részei a demarkációs vonalon túl, a magyar részen maradtak. 
Az ott már kitermelt és tárolt tűzifát eredetileg Pécs város és 
környékének ellátására tervezték. Az erdő magyar területén 
maradt és ott tárolt tűzifa városba történő szállítása elé az SHS
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katonaság eleinte akadályokat nem gördített. Ekkor a város 
vezetősége és a megszálló csapatok parancsnoksága közötti 
kapcsolat megfelelően alakult, a városi vezetőség, így a város 
erdőmestere is a helyén maradt, és munkájukat az addigiak 
szerint végezhették. Ez a mindkét részről megfelelőnek tartott 
kapcsolat abban is megnyilvánult, hogy a megszálló hadsereg 
faanyagszükségletét a városi erdőhivatal a katonai 
parancsnokság igénylése alapján szabályos átvételi elismervény 
ellenében elégíthette ki.

Változás akkor következett be, amikor 
Magyarországon a vörös uralom megbukott, és vezetőinek egy 
része - az országból elmenekülve - Pécsett talált menedéket. Az 
idemenekültek - a helyi „elvtársaikkal” szövetkezve - 1919. 
szeptember 22-én a város addigi vezetőit leváltották és 
helyükre saját embereiket helyezték. A városi erdőhivatal élére 
is új vezető került, aki a város új polgármesterének az erdővel 
kapcsolatos utasításait szolgai módon teljesítette. A közben 
kikiáltott „Baranyai Szerb Köztársaság” erősítette meg azt a 
lehetőséget, hogy Magyarországot külföldnek tekintsék, a 
demarkációs vonalat országhatárnak, így a „határ” túloldaláról 
származó tűzifa után az SHS határőrök, jogosan” vethették ki a 
vámot. Ettől kezdve a megszálló katonaság viselkedése is 
megváltozott. Az erdőből megrendelés és átvételi elismervény 
adása nélkül, szekér számra szállították el a tűzifasarangokat, 
sőt odáig mentek, hogy az erdőben tarolásokat is végeztek. Az. 
akkori megállapítás szerint a szál- és saij erdőben összesen 30 
ha-on végeztek tarvágást és 200 hektáron „gyérítést” A 
legsúlyosabb kárt a parkerdőben okozták, mert itt 23 hektárt 
taroltak le és 3300 törzset „szálaltak” ki. Az előzőkön kívül 
még 1650 űrm tűzifát is eltulajdonítottak, és több erőőri lakást 
kiraboltak.

Az 1920. június 4-én megkötött trianoni békediktátum 
Baranya vármegyéből 1143 km2 területet 33 községgel és 
19260 hektár erdőterülettel a Szerb-Horvát-Szlovén
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Királyságnak juttatott. A békekötés után még csaknem egy év 
telt el, amire a Magyarország részére visszaadandó területet 
1921. augusztus 22-én a megszálló csapatok kiürítették. A 
megcsonkított Baranya vármegye erdőterülete így 62999 ha-ra 
csökkent.

Baranya vármegye erdőbirtokosai közül csak Frigyes, 
főherceg bellyei hitbizományi erdőbirtoka csonkult meg, mert 
az azelőtti hat erdőgondnokságból mindössze kettő: az izabellai 
és a karapancsai erdőgondnokságok maradtak a trianoni 
határokon belül.

Az országcsonkulás okozta gazdasági összeomlás a háború 
alatt lassan indult inflációt meggyorsította. Ez legjobban a 
tűzifa árának változásaival követhető. Míg 1914-ben 1 űrm3 
hasáb tűzifa faraktári ára 13 Korona volt, ez 1920-ban 250 K- 
ra, 1924-re 181000 K-ra nőtt. Ekkorra a Korona romlása 
megállt, a pénz stabilizálódott és az 1926-ban behozott új 
pénzben, a pengőben 14 P 50 fillérbe került az 1 űrm3 hasábfa a 
faraktárban.

Az erdőbirtokosok az infláció által adott lehetséges 
gazdasági előnyöket kihasználva beruházásokat kezdtek. 
Ekkor építették a vajszlói és az almamelléki 6-6 km-es erdei, 
vasutakat, 1923-1930-as évek között pedig a Remeterét- 
Árpádtető közötti 12 km-es kövesutat.

A gazdasági élet stabilizálódása a szakmai kapcsolatok 
felújításának a lehetőségét négy dunántúli vármegyére 
(Baranya, Somogy, Tolna és Zala) terjedően 1925-ben vetették 
fel, megalakítva a Déldunántúli Erdészeti és Vadászati 
Egyesületet. Ez a négy vármegye erdőbirtokosait és 
erdőtisztjeit fogta össze, és évente tartott vándorgyűléseken 
mutatták be erdőgazdálkodásukat.

A magyar erdőgazdálkodás számára nagy jelentőségű volt 
„Az erdőről és természetvédelemről” szóló 1935. évi IV. 
törvénycikk, a második erdőtörvény. Ez már minden 11,5 
hektárnál (20 kataszteri holdnál) nagyobb kiterjedésű erdőre
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kötelezővé tette az üzemterv szerinti erdőgazdálkodást. Az 
ennél kisebb erdőterületeknél csak a fahasználat és az 
erdőfelújítás tervezése volt kötelező. Ebben a törvényben az 
erdészet által már 1909-ben felvetett természetvédelmi 
gondolat is megtestesült. Ekkor alakult meg az Országos 
Természetvédelmi Tanács, és került védelem alá a 
melegmányi mésztufás, az ezeréves gesztenyefa.

Nemcsak a magyar erdészet, hanem Pécs város 
erdőgazdálkodása részére is elismerést jelentett, hogy az 
Erdészeti Kutatóintézetek Nemzetközi Szövetségének IX. 
kongresszusát 1936. augusztus 24-e és szeptember 8-a között 
Magyarországon, ebből augusztus 28-29-ét Pécsett tartotta. Itt a 
városi erdőben volt kísérleti területeket, a feltáró kövesutat és a 
Kozári vadászház környékét járták be. Az Erzsébet 
Tudományegyetemen tartott tudományos ülésszakon 9 előadás 
hangzott el, ebből hatot külföldi előadó tartott.

Az 1929-től 1934-ig tartó gazdasági válságot követő évek 
gazdasági fellendülés az erdőgazdálkodásban is éreztette a 
hatását. Ez nemcsak a fakitermelés minőségének a javulásában, 
hanem a faválasztékok szaporodásában is jelentkezett. Baranya 
vármegye eredeinek 2670 hektáros vágásterületein éves 
átlagban 335300 m3 fakitermelés történt. Ennek választékok 
szerinti, százalékos megoszlása: 47,36% kemény hasáb; 9,35% 
lágy- és fenyőhasáb; 27,60% kemény dorong; 2,27% lágy 
dorong tűzifa; 0,44% tuskó; 0,90% szenítési fa; 5,02% kemény 
rönk; 1,49% lágylomb- és fenyőrönk; 0,78% tapfarönk; 3,89% 
kemény bányafa; 0,13% lágy bányafa; 0,20% szőlőkaró; 
0,03% bognárfa; 0,03% kádárfa; 0,38% egyéb gömbölyűfa és
0,03% szerhasáb. A fakitermelésnek 87,02% tűzifa és 12,98% 
szerfa választéka volt.

Az 1939-ben kitört második világháború Baranya 
vármegyét csak 1941-ben érintette erősebben. 1941 áprilisában 
a „Baranyai Háromszög” a jugoszláv megszállás alól 
felszabadult, s a vármegye erdőterülete 80100 hektárra
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szaporodott. Az akkor már Albrecht főherceg hitbizományi
uradalma erdőterületeit maradéktalanul visszakapta. A 
második világháború vége felé a kormány az uradalmakat, 
erdőgazdaságokat „előkészületi (hadi)” üzemekké 
nyilvánította. A fakitermelési feladatok végrehajtására 
munkaszolgálatosok szükség esetén történő behívását és 
felügyeletét a kaposvári székhelyű 642. számú Honvéd 
Munkavezető Törzsparancsnokság (Muvez) és 
őrszemélyzete végezte. A munkaszolgálatra besorozottak 
ugyanúgy, mint az üzem (hivatal) vezető erdőtisztek és 
erdőőrök a frontszolgálat alól felmentést nyertek, így az 
erdőgazdálkodás a háború folyamán tervszerűen folyhatott.

III. 1945-1995

A „Baranyai Háromszög” alig két év után újból kiszakadt az 
ország testéből. A déli irányból előre törő szovjet hadsereg 
1944. november 29~én Pécset is megszállta. Dunántúl középső 
és nyugati részén még folytak a harcok, amidőn a Debrecenben 
összeült Ideiglenes Nemzetgyűlés a nagybirtokrendszer 
megszüntetéséről és a földműves nép földhözjuttatásáról szóló, 
600/1945. ME számú rendeletet (1945. évi VI. törvénycikk) 
fogadta el.

A törvény nemcsak a mezőgazdasági területekről, hanem 
az erdőkről is rendelkezett. Ez a 10 kataszteri holdnál (5,76 
hektárnál) nagyobb területű erdőket úgy érintette, hogy a 10- 
100 kataszteri hold (5,76-57,55 hektár) közöttiek a községek 
tulajdonába, a 100 kataszteri holdnál (57,55 hektárnál) nagyobb 
területek állami tulajdonba kerültek. Az erdők új tulajdonba 
adását Baranyában már 1945-ben sikerrel végrehajtották. Ezt a 
munkát a pécsi erdőfelügyelőség 1945 májusában történt 
megszüntetésével egyidejűleg - Baranya és Tolna vármegyei 
űhatáskörrel megszervezett Pécsi Állami Erdőigazgatóság 
hajtotta végre. A megszűnt erdőfelügyelőség hatáskörét a
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vármegyei mezőgazdasági igazgatóság, majd 1950. 
augusztus 1-jétől a vármegyei önkormányzatoknak megyei 
tanáccsá történt átszervezése kapcsán megalakult megyei és 
járási tanácsok (az állami erdők kivételével) valamennyi erdő 
államerdészeti kezelését átvették.
Állami tulajdonba került erdőbirtokok:

Albrecht kr. herceg hitbizományi uradalom
IzabellafÖldi erdőgondnoksága 2555,22 ha;
Karapancsai erdőgondnoksága 1802,18 ha;

Benyovszky Rezső gróf
Siklósi erdőgondnoksága 229,62 ha;

Biedermann Imre báró
Dencsházi erdőgondnoksága 903,07 ha;

Draskovich Iván gróf hitbizományi uradalom
Sellyei erdőgondnoksága 2399,20 ha;

Eggenhofer József
Ligeti erdeje 70,41 ha;

Esterházy Pál herceg hitbizományi uradalom
Kisvaszari erdőgondnoksága 3038,93 ha;

Esterházy Pál herceg
Szentlőrinci erdeje 1223,34 ha;

Hidas község erdeje 128,91 ha;
Jankovich Bésán József gróf

Dunaszekcsői erdeje 348,06 ha;
Jánosi Engel József Mecsekjánosi erdeje 858,07 ha;
Jeszenszky testvérek Bükkösdi erdeje 425,36 ha;
Komposcht Nándor Bissei erdeje 136,39 ha;
Közjóléti Szövetkezet Gödrei erdeje 198,55 ha;
Majláth Alajos gróf Májláthpusztai erdeje 71,94 ha;
Majláth Györg gróf hitbizományi uradalom

Bakócai erdőgondnoksága 2836,06 ha;
Montenuovo Nándor herceg uradalmának

Hercegtöttösi erdőgondnoksága 1205,76 ha;
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Baranya vármegyeiek: Árpádtető, Bakóca, Bükkösd, 
Dombóvár, Hetvehely, Kárász, Kisvaszar, Németbóly, Pécs, 
Pécsvárad, Püspöknádasd, Sellye, Vajszló, Zobákpuszta. Az 
Izabellaföldi és Karapancsai erdőgondnokságokat nem sokkal 
az állami tulajdonbavétel után a Bajai részhez csatolták.

A MÁLLERD birtokába került erdők területe 1948 elején 
Baranya vármegyében erdőgondnokságonként

Erdőgondnokság Erdőterülete
Kataszteri hold Hektár

1. Árpádtető 4802 2763,55
2. Bakóca 5287 3043,82
3. Bükkösd 3502 2015,40
4. Dombóvár 3829 2203,59
5. Hetvehely 8019 4615,51
6. Kárász 6547 3767,80
7. Kisvaszar 5707 3284,38
8. Németbóly 4626 2662,14
9. Pécs 7033 4047,37
lO.Pécsvárad 7027 4044,48
11 .Püspöknádasd 4334 2956,79
12.Sellye 5138 2956,79
13. Vajszló 3735 2149,79
14.Zobákpuszta 5288 3042,54

Összesen: 74874 43090,25

Tolna vármegyeiek: Gyulaj, Kistápé, Kisszékely, 
Koppányszántó, Lengyel, Szálka, Tamási. Az erdőigazgatóság 
a 65359 ha állami erdőterületen folytatott gazdálkodása mellett 
még 18601 ha, főként erdőbirtokossági erdő kezelését is ellátta.
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A MÁLLERD a megalakulásakor tőkehiánnyal küszködött, 
ezért a kitermelendő állományok egy részét tövön, 
fakitermelési vállalkozók részére értékesítette. A fakitermelés 
szakszerűségére az erdőgondnokságok ügyeltek. A MÁLLERD 
erdő igazgatóságai, így a pécsi is tevékenyen járultak hozzá az 
ország háború utáni újjáépítéséhez, így a többek között a sellyei 
erdőgondnokság a budapesti Kossuth-híd számára 
hídgerendákat termelt, a pécsi és az árpádtetői 
erdőgondnokságok a volt DGT mecseki szénbányái részére 
biztosították a szükséges bányafát. A MÁLLERD már 1948-ra 
mind szakmailag, mind monetárisán teljes sikerrel működött, a 
szakemberek munkáikat teljes erdőbedobással, lelkesen 
végezték. Ezt a lelkesedést törte meg a kommunista pártnak a 
vezetésbe történt benyomulása, aminek következménye a 
központi szakmai vezetők leváltása és munkáskáderekkel való 
betöltése, és az egymást aránylag gyorsan követő átszervezések 
sorozata.

1949-ben a MÁLLERD Pécsi Erdőigazgatóságát 
változatlan területtel Pécsi Erdőgazdasági Nemzeti 
Vállalattá szervezték át, a Magyar Állami Erdőgazdasági 
Üzemek az Erdőközpont nevet kapta. Az 
erdőgondnokságokba is beépültek a pártmegbízottak: az 
erdőgondnok-helyettesek, akik az erdőgondnokok szakmai 
intézkedéseit gyakran keresztülhúzták.

A következő, 1950. évi átszervezéskor a Tolna megyei rész 
önállósult, a Baranya megyei részen négy állami erdőgazdaság 
27 üzemegysége végezte az erdőgazdálkodást: Mecsek-Keleti 
Állami Erdőgazdaság, Pécs. Üzemegységei: Árpádtető, 
Egyházaskozár, Feked, Kárász, Kisvaszar-Kelet, Kisvaszar- 
Nyugat, Pécsvárad, Zobák. Mecsek-Nyugati Állami 
Erdőgazdaság, Pécs. Üzemegységei: Alsókövesd, 
Baranyajenő, Bükkösd, Hetvehely, Ibafa, Pécs Sasrét, Szentkút. 
Bólyi Állami Erdőgazdaság, Boly. Üzemegységei: Béda, 
Csemetekerti üzemegység, Mohács, Siklós, Töttös. Vajszlói
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Nagy Béla siklósi erdeje 94,38 ha; 
Országos Földhitel Intézet

Drávaszabolcsi erdeje 65,60 ha;
Őrkanonok Velényi erdeje 152,51 ha; 
Pécsi Papnöveldéi uradalom

Magyarhertelendi erdőgondnoksága 2143,10 ha;
Pécs sz. kir. város Pécsi erdeje 2393,50 ha; 
Pécsi római katolikus Püspökség

Hosszúhetényi erdőgondnoksága 1957,10 ha;
Kárászi erdőgondnoksága 2749,74 ha;
Püspöknádasdi erdőgondnoksága 1062,51 ha; 

Pécsi római katolikus Székeskáptalan
Hetvehelyi erdőgondnoksága 4054,06 ha;
Vajszlói erdőgondnoksága 1212,49 ha; 

Római Katolikus Vallásalap (Kir. Közalapítványi Erdészet)
Pécsváradi erdőgondnoksága 4217,84 ha;
Vajszlói erdőgondnoksága 1212,49 ha;

Siklós nagyközség erdeje 178,41 ha; 
Székesegyházi uradalom

Árpádtetői erdőgondnokság 2847,20 ha;
Szily Márton Gödreszentmártoni erdeje 200,85 ha; 
Sztankovánszky Pál

Alsómocsoládi erdeje 117,40 ha;

Állami erdó' lett összesen 43090,25 ha

Községi tulajdonba juttatott erdők:

Pellérd községnek Kollár Ferenc erdeje 36,83 ha; 
Oroszló községnek

özv. Puch Ferencné erdeje 47,19 ha;
Mohács megyei város erdeje 56,40 ha;

Pécs városnak
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Dr. Piacsek Zoltán erdeje 43,16 ha;
Liget községnek

özv. Puch Ferencné erdeje 48,34 ha;
Drávapalkonya községnek

gr. Teleky Béláné erdeje 38,16 ha;
Ófalu községnek

Till Miklós erdeje 24,17 ha;
Óbánya községnek

Iskola Alap erdeje 5,76 ha;
Garé községnek

Püspöki helynök erdeje 55,25 ha;

Községi erdó' lett összesen: 355,26 ha

Az állami tulajdonba vétellel együtt a teljes erdészeti 
személyzet is állami alkalmazásba került.

Az állami tulajdonba került erdőkben a fakitermelést az 
eredeti tulajdonos 1946. szeptember 1-jéig végezhette. A 
törvény szerint ugyanis az 1945-46. gazdasági évben az 
üzemterv szerinti évi fahasználat még a régi tulajdonost illette.

1946. május 10-tól az állami erdők legfőbb irányító és 
felügyeleti szerve a Magyar Állami Erdó'gazdasági Üzemek 
(MÁLLERD) budapesti központja lett. Az egyéb erdők fölötti 
legfőbb felügyeletet továbbra is a földművelésügyi miniszter 
gyakorolta.

A MÁLLERD megalakulásával a pécsi állami 
erdőigazgatóság mint a MÁLLERD Pécsi Erdőigazgatósága, az 
állami tulajdonba átvett nagyobb volt magánerdőbirtokok mint 
MÁLLERD erdőgondnokságok működtek tovább. A 
MÁLLERD Pécsi Erdőigazgatóságához a következő 
erdőgondnokságok tartoztak:
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Baranya vármegyeiek: Árpádtető, Bakóca, Bükkösd, 
Dombóvár, Hetvehely, Kárász, Kisvaszar, Németbóly, Pécs, 
Pécsvárad, Püspöknádasd, Sellye, Vajszló, Zobákpuszta. Az 
Izabellaföldi és Karapancsai erdőgondnokságokat nem sokkal 
az állami tulajdonbavétel után a Bajai részhez csatolták.

A MÁLLERD birtokába került erdők területe 1948 elején 
Baranya vármegyében erdőgondnokságonként

Erdőgondnokság Erdőterülete
Kataszteri hold Hektár

1. Árpádtető 4802 2763,55
2. Bakóca 5287 3043,82
3. Bükkösd 3502 2015,40
4. Dombóvár 3829 2203,59
5. Hetvehely 8019 4615,51
6. Kárász 6547 3767,80
7. Kisvaszar 5707 3284,38
8. Németbóly 4626 2662,14
9. Pécs 7033 4047,37
lO.Pécsvárad 7027 4044,48
11 .Püspöknádasd 4334 2956,79
12.Sellye 5138 2956,79
13. Vajszló 3735 2149,79
14.Zobákpuszta 5288 3042,54

Összesen: 74874 43090,25

Tolna vármegyeiek: Gyulaj, Kistápé, Kisszékely, 
Koppányszántó, Lengyel, Szálka, Tamási. Az erdőigazgatóság 
a 65359 ha állami erdőterületen folytatott gazdálkodása mellett 
még 18601 ha, főként erdőbirtokossági erdő kezelését is ellátta.
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A MÁLLERD a megalakulásakor tőkehiánnyal küszködött, 
ezért a kitermelendő állományok egy részét tövön, 
fakitermelési vállalkozók részére értékesítette. A fakitermelés 
szakszerűségére az erdőgondnokságok ügyeltek. A MÁLLERD 
erdőigazgatóságai, így a pécsi is tevékenyen járultak hozzá az 
ország háború utáni újjáépítéséhez, így a többek között a sellyei 
erdőgondnokság a budapesti Kossuth-híd számára 
hídgerendákat termelt, a pécsi és az árpádtetői 
erdőgondnokságok a volt DGT mecseki szénbányái részére 
biztosították a szükséges bányafát. A MÁLLERD már 1948-ra 
mind szakmailag, mind monetárisán teljes sikerrel működött, a 
szakemberek munkáikat teljes erdőbedobással, lelkesen 
végezték. Ezt a lelkesedést törte meg a kommunista pártnak a 
vezetésbe történt benyomulása, aminek következménye a 
központi szakmai vezetők leváltása és munkáskáderekkel való 
betöltése, és az egymást aránylag gyorsan követő átszervezések 
sorozata.

1949-ben a MÁLLERD Pécsi Erdőigazgatóságát 
változatlan területtel - Pécsi Erdőgazdasági Nemzeti 
Vállalattá szervezték át, a Magyar Állami Erdőgazdasági 
Üzemek az Erdőközpont nevet kapta. Az 
erdőgondnokságokba is beépültek a pártmegbízottak: az 
erdőgondnok-helyettesek, akik az erdőgondnokok szakmai 
intézkedéseit gyakran keresztülhúzták.

A következő, 1950. évi átszervezéskor a Tolna megyei rész 
önállósult, a Baranya megyei részen négy állami erdőgazdaság 
27 üzemegysége végezte az erdőgazdálkodást: Mecsek-Keleti 
Állami Erdőgazdaság, Pécs. Üzemegységei: Árpádtető, 
Egyházaskozár, Feked, Kárász, Kisvaszar-Kelet, Kisvaszar- 
Nyugat, Pécsvárad, Zobák. Mecsek-Nyugati Állami 
Erdőgazdaság, Pécs. Üzemegységei: Alsókövesd, 
Baranyajenő, Bükkösd, Hetvehely, Ibafa, Pécs Sasrét, Szentkút. 
Bólyi Állami Erdőgazdaság, Bóly. Üzemegységei: Béda, 
Csemetekerti üzemegység, Mohács, Siklós, Töttös. Vajszlói
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Állami Erdőgazdaság, Vajszló. Üzemegységei: Csányoszró, 
Csemetekerti üzemegység, Sellye, Szentegát, Vajszló, Vitézi 
puszta. Az üzemvezetők legtöbbje munkáskáder volt. Az 
eleinte önállóan gazdálkodó négy erdőgazdaság irányítása és 
felügyelete 1950 végétől az akkor megszervezett Pécsi 
Erdőgazdasági Egyesülés lett. Ennek a vezetését sem bízták 
szakemberre. Ez a szervezet életképtelenségét működésének a 
második évében már bizonyította úgy, hogy 1953-ban az 
Erdőgazdasági Egyesülés egyidejű megszűntetésével Baranya 
megye négy erdőgazdaságát két erdőgazdasággá szervezték át: 
a Mecsek-Keleti Erdőgazdaság- és a Mecsek-Nyugati 
Erdőgazda- ságra, mindkettő pécsi központtal. Á két 
erdőgazdaság közötti választóvonal a Kaposszekcső-Sásd- 
Magyarszék-Mánfa-Árpádtető-Pécs-Szalánta-Harkány által 
képezett határvonal volt. Ez az átszervezés sem hozta meg a 
kívánt szakmai és gazdasági eredményt, ezért 1955. április 1- 
jén a két erdőgazdaság Mecseki Állami Erdőgazdaság néven 
egyesült, amely Baranya megye állami erdeiben a gazdálkodást 
évtizedeken át biztosította.

Az erdőgazdaság 1955. évi megszervezésekor az eddigi 
üzemegységeket - néhányat összevonva - erdészetekké szervez
ték át. Ekkor az erdészetek: Árpádtető 4713 ha, Alsókövesd 
4741 ha, Boly 5779 ha, Hetvehely 6161 ha, Kárász 6315 ha, 
Kisvaszar 5822 ha, Pécs 5680 ha, Pécsvárad 7379 ha, Sasarét 
4002 ha, Sellye 5996 ha, Vajszló 5259 ha. Az erdőgazdaság 
összesen 61 847 hektáron gazdálkodott.

Az erdőgazdasági munkák közül alapvető jelentőségűek az 
erdőművelés munkái, amelyek az új erdő alapját teremtik meg. 
Az erdőgazdaság munkásságát nemcsak erre irányította, hanem 
a fakitermelés, a faanyag közelítésének és szállításának a 
gépesítését is fontos feladatának tartotta.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ideje alatt az 
állami erdőkben semmi lényeges károkozás nem történt. A 
munkás-erdész-erdőmérnök összetételű hét tagú
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munkástanácsnak sikerült a kilengéseket megakadályozni, így a 
szabadságharc leverése utáni „megtorlás” csak néhány 
nyugdíjazásból állt. Az 1957-1968. évek között az 
erdőgazdaság az erdőművelési munkák múltból örökölt 
elmaradásait felszámolta. Az államosítás alkalmával 19,7 
hektár csemetekert került átvételre. Az erdőfelújítás, 
erdőtelepítés és az országfásítás csemeteigényeinek kielégítése 
és a biztonságos csemetenevelés végett 100 hektár csemetekerti 
területen (Boly, Borjád, Csányoszró, Bürüs, Vitézi- 
puszta)mintegy harmincmillió csemetét állított elő. Az 
erdőgazdaságnál évi átlagban 60 hektár erdő természetes úton 
létesült és 240 hektárt kellett mesterséges úton létrehozni. A 
felhagyott mezőgazdasági területeket erdőtelepítéssel 
hasznosította. Az államosítás óta eltelt 50 év alatt az 
erdőgazdaság közel 4300 hektár erdőtelepítést végzett. Az 
erdősítések eredményessége az ötvenes években mindössze 
55%-os volt. Ez a szakmunkásoktatás és a munkafegyelem 
megerősödése következtében 1968-ra már 77-78%-ra 
emelkedett.

1950-től az erdőgazdaság feladata közé tartozott még az 
erdőn kívüli fásítás vagy az országfásítás is. Ezt a feladatot 
1953. január 1-jétől Baranya megyében is az Erdőtelepító' 
Állomás (ETÁLL) vette át. Ennek a szervezetnek a munkája 
szakmailag sok esetben kifogásolható volt, ezért az 1954. év 
közepétől a fásítások szervezését, végrehajtását és az ezekkel 
kapcsolatos felvilágosító munkákat az állami erdőgazdaságok 
kapták meg. 1955-től a feladat elvégzéséhez szükséges fásítási 
anyagot is az erdőgazdaság saját csemetekertjeiből biztosította.

Az erdőgazdaság másik fontos feladatát a fahasználat 
jelentette. Az évi fakitermelési feladat az 1948. évi 180 000 m3- 
ről az 1980-as évek végére 250 000 m3 -re emelkedett. Az évi 
fahasználat növekedésével a hossztolás oktatásának 
eredményeképpen a szerfakihozatal (iparfakihozatal) a kezdeti 
20-25%-ról 57-58%-ra nőtt. A fakitermelés csaknem a
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kétszeresére történt növekedését a fadöntés, hossztolás, 
közelítés és a szállítás gépesítése tette lehetővé. A fadöntés, a 
gallyazás és a hossztolóvágás gépe a motoros láncfűrész. A 
fakitermelési munkák gépesítési foka a nyolcvanas évek végére 
a 95%-ot is elérte, a faanyag szállításának és felterhelésének a 
gépesítése a 100%-ot.

A szállítás gépesítése az erdőknek kövesúttal való feltárását 
kívánta meg. Az átvételkor az állami tulajdonba került 
erdőkben mindössze 16 km hosszú kövesút volt. A következő 
években csaknem minden erdészetnél (Kisvaszar, Pécsvárad, 
Alsókövesd, Sasrét, Hetvehely, Sellye, Árpádtető) történt 
feltáróút építése. 1955 végéig az építésüket az Erdőgazdasági 
Építőipari Vállalat végezte. 1956-1958 között az 
erdőgazdaság vállalkozók alkalmazásával építtette az útjait. 
1958-tól az erdőgazdaság saját műszaki csoportjának az 
irányításával saját kubikosbrigádjai és útépítő' gépparkja 
munkába állításával végezte az utak építését.

Összesen mintegy 150 km erdei kövesút épült.

A Mecseki Erdőgazdaság feltáróúthálózata

Az út neve Erdészet Hossz
1. Arpádtető-Gödörfoi út Arpádtető 4.0 km
2. Józsefháza-Koszonyai út Arpádtető 6.0 km
3. Jánosi-Kisvaszari út (közút lett) Kisvaszar 7.0 km
4. Sarkadi út (lezárva) Kisvaszar 5.0 km
5. Alsómocsoládi út Kisvaszar 7.5 km
6. Köszvényesi út Kisvaszar 5.0 km
7. Várvölgy-Pécsváradi út Kárász,Pv. 17.0 km
8. Zobák-Pusztabányai út Kárász 5.0 km
9. Kárász-Csöpögői út Kárász 5.0 km
lO.Hármashegyi út Kárász 3.0 km
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11 .Máza-Váraljai út Kárász 6.0 km
12.Fodorgyöpi út Pécsvárad 4.0 km
13.Mécskemence-Véméndi út Pécsvárad 19.0 km
14.Tenkesi út Vajszló 3.5 km
15.Cseri út (Baranyahídvég) Vajszló 3.1 km
ló.Körcsönyei út (Bogdása) Sellye 3.0 km
17.Alsóerdei út Sellye 3.0 km
18.Sásvölgyi út Hetvehely 5.0 km
19.Nyárasvölgyi út Hetvehely 6.0 km
20.V. üzem-Nyárosvölgyi út Hetvehely 3.5 km
21.Mozsgó-Istenkúti út Szigetvár 4.0 km
22.Sasrét-Almamelléki út Szigetvár 6.0 km
23.Alsókövesd-Nagymátéi út Sásd 6.0+2.0 km
24.Kisvasút:Almamellék-Sasrét Szigetvár 8.0 km
25.Rékavölgyi út (stabilizált) Pécsvárad 2.5 km
26.Kisújbánya-Nagycserfa
(stabilizált)

Kárász 6.1 km

27.Vaskapu-Sáfrányrét (stabilizált) Kisvaszar 3.5 km

Összes feltáróút: 138.6 km 
Kisvasút: 8.0 km
Stabilizált út: 12.1 km 
Összesen: 158.7 km

Pécs város erdőhivatala által az 1922-1930-as években 
épített, a volt városi erdő feltárását elősegített 12 km hosszú 
kővesutat a hatvanas években az országos úthálózathoz 
csatolták. A kövesút a Mandulásból kiindulva Lapis-Kozári- 
Mánfai vonalat követi.

Az 1968-ban a kormány által meghirdetett „új gazdasági 
mechanizmus” a minél eredményesebb gazdálkodást, minél 
nagyobb nyereség elérését kívánta meg a gazdálkodó 
szervektől. A Mecseki Állami Erdőgazdaság ekkor állt rá
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erőteljesen a fafeldolgozás modernizálására. A primitív 
fafeldolgozó üzemeit felszámolta, a megmaradókat részben új 
gépekkel szerelte fel. A hetvenes években Hosszúhetényben 
modem fűrészüzemet, a nyolcvanas években Szigetváron 
bútorüzemet létesített az ekkorra már Mecseki Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaság hivatalos nevet kapott volt Mecseki 
Állami Erdőgazdaság.

Az erdőnek a fakitermelési feladatain kívül egyéb jelentősége 
is van. Az erdő egészségügyi és pihenést segítő szolgáltatásait a 
különböző turistaútak, az autós pihenők és a bakancsos turisták 
részére épített pihenők biztosítják. Ezekre részbeni fedezetet az 
állami költségvetés nyújtott.

A millennium táján Baranya vármegye erdeinek 17,4%-át a 
közbirtokossági és a volt úrbéres erdőbirtokosságok erdei 
alkották. Ezek kezelését az erdőkről és a természetvédelemről 
szóló második erdőtörvény (1935.évi IV.tc.) továbbra is állami 
feladatnak nyilvánította. Kötelezővé tette a 
közbirtokosságoknak, a volt úrbéres erdőbirtokosságoknak, a 
telepeseknek és a közös erdőhasználatra kötelezett 
közösségeknek erdőbirtokossági társulattá, egyben jogi 
személlyé történő alakulását. A volt úrbéreseknek a 
telekkönyvben feltüntetett tulajdoni hányadai használati 
illetőséggé alakultak át, az erdő tulajdonosa az 
erdőbirtokossági társulat lett. A társulati közgyűlésen az egyes 
tagok szavazatszáma használati illetőségük nagyságától 
függött. Baranya vármegye erdőbirtokossági társulati erdeinek 
állami kezelését a kaposvári m. kir. erdőigazgatóság 
felügyelete mellett a pécsi m. kir. erdőfelügyelőség végezte.

A földreform törvény (1945. évi VI. te.) az 
erdőbirtokossági társulatokra külön nem tért ki, a törvény
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végrehajtási utasítása (5600. 1945 FM.sz. rendelet) az 
erdőbirtokossági társulatokat annyiban érintette, hogy a 10 
kataszteri holdnál (5.76 hektár) nagyobb használati illetőségek 
a törvény erejénél fogva állami tulajdonba kerültek. Ahol a 
földigénylőket mezőgazdasági területtel kielégíteni nem tudták, 
azok részére erdő is volt juttatható, de csak egy tagban és a 
juttatottak kötelesek voltak erdőbirtokossági társulatot 
alakítani. Baranya vármegyében ekkor 38 ilyen 
erdőbirtokossági társulat alakult 1396 hektár területtel. Az 
erdőbirtokossági erdőkből még a Magyar Államra szálltak a 
sajnálatosan az 1946-1948. években kitelepített német 
nemzetiségűek használati illetőségei is. Ez a részbeni 
államosítás az erdőbirtokossági társulatok akkori vezetőségét 
érintetlenül meghagyta. Kisebb változás csak 1949-ben történt, 
amikor a társulat tagjainál szavazategyenlőséget rendeltek el.

Az erdőbirtokossági társulatok gazdálkodását az első 
csapás 1952-ben érte. Az E-611-37/1952 FM - ÁGEM számú 
együttes rendelet az erdőbirtokossági erdőkben a gazdálkodást 
az állami erdőgazdaságokra bízta. Ezek erdeit a hozzájuk 
legközelebb eső állami erdőtesthez kellett csatolni, így a 
társulati élet teljesen megszűnt. A Mecseki Erdőgazdaság a 
miniszteri utasításnak megfelelően az erdőbirtokossági 
társulatok erdeiben kitermelt fa minden köbmétere után 2 
forint 70 fillért fizetett.

Az erdőbirtokossági társulati tagok erdejükből csak 
alárendelt minőségű (5 cm-nél vékonyabb) tűzifához juthattak. 
Az 1956-os forradalom eredményeképpen az erdőbirtokossági 
erdőkben a gazdálkodás a régi rendre állt vissza. Az állami 
kezelés ugyan továbbra is az állami erdőgazdaságok feladata 
maradt, az erdőbirtokosságok azonban kétféle kezelés között 
választhattak. Éspedig az egyszerű, amely a klasszikus állami 
kezeléssel egyezett meg, vagy a kiterjedt, amely minden 
erdőgazdasági tervező és végrehajtó munkát az állami 
erdőgazdaság feladatává tett. Baranya megye 344
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erdőbirtokossági társulata közül mindössze 11 választotta a 
kiterjedt kezelést, a többi az egyszerű kezelés mellett döntött, 
annak ellenére, hogy ezért évenként és kataszteri holdanként 
(0,5755 ha) 5 Ft-tal többet: 45 Ft-ot kellett az erdőgazdaság 
részére fizetniök. Ez az állapot azonban nem tartott sokáig.

A „mezőgazdaság szocialista átszervezésének” nevezett, a 
magántulajdon erőszakos megszűntetésének folyamata alatt 
lépett életbe az „erdőkről és a vadgazdálkodásról” szóló 
1961. évi VII. törvény, amely a többek között az 
erdőbirtokossági erdők további sorsáról (megszűntetéséről) 
intézkedett. A törvény végrehajtását Baranya megyében a 
Pécsi Erdőrendezési Kirendeltség személyzete, a végleges 
felszámolást az illetékes járás mezőgazdasági osztályának 
felszámoló csoportja végezte. A felszámolás eredményeként a 
14 154,38 ha erdőbirtokossági erdőterületből 10 050,11 hektár 
Tsz tulajdonba, 816,82 hektár Tsz bérleménybe, 1542, 29 
hektár állami tulajdonba és 1745,16 hektár állami bérleménybe 
került. Ezek a bérlemények az évek folyamán eredeti jellegüket 
elvesztették, és állami, illetve Tsz tulajdonná váltak.
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Kimutatás

a Baranya megye mezőgazdasági termelőszövetkezeteknek 
juttatott volt erdőbirtokossági erdőkről

Termelőszövetkezet neve Erdőterülete ha

1. Abaliget „Petőfi” 246,79
2. Almamellék „Hajnalcsillag” 50,25
3. Áta „Virágzó élet” 4,63
4. Bakonya „Béke” 66,18
5. Baksa „Ezüstkalász” 87,61
6. Baranyahídvég „Közös Út” 107,16
7. Baranyajenő „Rákóczi” 89,78
8. Belvárdgyula „Közös Út” 259,72
9. Berkesd „Kossuth” 166,81
lO.Bicsérd „Aranymező” 92,55
11 .Bikái „Szabadság” 
12.Boda „Új Élet”

93,98
132,72

13.Bodolyabér „Aranykalász” 121,18
14.Bográdmindszent 49,31
15.Bogdása 47,19
lő.Bóly „Kossuth” 87,33
17.Borjád „Új Élet” 86,31
18.Botykapeterd „Hajnalcsillag” 58,10
19.Bükkösd 204,24
20.Csányoszró „Összetartás” 157,67
21.Dencsháza „Március 15” 18,24
22.Diósviszló „Kossuth” 160,86
23.Drávafok „Új Esztendő” 28,26
24.Drávakeresztur „Új Élet” 23,88
25.Drávaszabolcs „Dózsa” 94,96
26.Drávasztára „Déli Őrszem” 22,36
27.Egerágy „Gyöngyvirág” 128,83
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28.Egyházasharaszti „Jó Barát” 17,75
29.Egyházaskozár „Haladás” 115,94
30.Felsőmindszent „Ady Endre” 167,24
31.Felsőszentmárton „Zrínyi” 36,14
32.Garé „Közös Akarat” 25,56
33.Gerde „Béke” 14,81
34.Gerényes „Béke” 89,64
35.Gödrekeresztúr „Béke” 104,13
36.Görcsöny „Új Március” 122,48
37.Gyöngyfa „Petőfi” 24,76
38.Hegyszentmárton „Új Kalász” 76,91
39.Hetvehely „Egyetértés” 41,03
40.Hidas „Jószerencsét” 98,75
41 .Hímesháza „Petőfi” 28,44
42.Hosszúhetény „Zengő Gyöngye” 428,14
43.1bafa „Petőfi” 185,67
44.Kákics „Ormánság II” 36,03
45.Kapospula „Ezüst Kalász” 31,46
46.Kaposszekcső „Kossuth” 79,90
47.Kastélyosdombó „Népakarat” 42,38
48.Kátoly „Új Élet” 30,56
49.Kémes „Közös Út” 126,94
50.Kétújfalu „Vörös Csillag” 50,60
51 .Kisdér „Összetartás” 16,90
52.Kisharsány „II. Rákóczi Ferenc” 164,58
53.Kisnyárád „Új Hajnal” 13,77
54.Komló „Mecsek Gyöngye” 63,21
55.Kovácshida „Egyetértés” 21,69
56.Kozármislény „Új Tavasz” 53,93
57.Kővágószöllős „Vörös Szikla” 171,62
58.Kővágótöttös „Hegyalja” 61,28
59.Lakócsa „Március 15” 58,81
60.Liget „Béke” 51,85
ól.Lothárd „Búzakalász” 45,53
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62.Mágocs „Béke” 82,26
63.Magyarbóly „Tartós Béke” 19,17
64.Magyaregregy „Mecsekvölgye” 167,98
65.Magyarhertelend „Aranykalász” 91,05
66.Magyarszék „Egyetértés” 87,80
67.Magyartelek „Vörös Október” 120,81
68.Majs „Táncsics” 127,96
69.Markóc „Kossuth” 14,45
70.Matty „Jószerencsét” 12,13
71.Máza „Jószerencsét” 30,27
72.Mecseknádasd „Bercsényi Miklós” 71,64
73.Mekényes „Biztos Jövő” 61,60
74.Mozsgó „Zrínyi” 92,60
75.Nagyárpád „Alkotmány” 40,11
76.Nagydobsza „Búzakalász” 66,36
77.Nagyhajmás „Béke” 31,34
78.Nagykozár „Bogádi Virágzó” 153,00
79.Nagymányok „Jószerencsét” 34,00
80.Nagynyárád „Kossuth” 95,80
8 l.Nagypeterd „Március 15” 100,77
82.Nemeske „Új Március” 32,34
83.0csárd „Győzelem” 62,08
84.0korág „Ókor Gyöngye” 22,69
85.Pécs „Mecsek Gyöngye” 17,99
86.Pécs-Málom „Rákóczi” 26,70
87.Pécsszabolcs „Szabad Föld” 14,40
88.Pécsudvard „Aranykalász” 2,87
89.Pécsvárad „Egyesült Dózsa” 172,34
90.Pellérd „Új Barázda” 47,48
91.Pogány „Tavasz” 30,85
92.Püspöklak „Egyesült Dózsa” 144,26
93.Rózsafa „Kossuth” 67,78
94. Sásd „Buzakalász” 126,78
95.Sellye „Ormánság” 144,32
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96.Siklós „Bolgár-Magyar Testvériség” 52,78
97.Siklósbodony „Aranykalász” 4,45
98.Sumony „Petőfi” 18,99
99.Szabadszentkirály „Új Élet” 229,39
lOO.Szalánta „Hunyadi” 79,49
101. Szászvár „Új Barázda” 367,54
102.Szatina „Hegy alj a” 54,48
103.Szava „Egyetértés” 47,28
104. Szederkény „Karasica Gyöngye” 43,33
105.Szemely „Damjanich” 43,11
lOó.Szentborbás „Béke” 7,94
107.Szentdénes „Egyetértés” 56,34
108.Szentlőrinc „Úttörő” 160,85
109.Szigetvár „Zrínyi” 100,22
1 lO.Szörény „Zrínyi” 21,93
111 .Tormás „Virágzó” 93,81
112.Tótújfalu „Határőr” 38,14
113.Tótújfalu „Drávamenti Egyetértés” 24,64
114.Töttös „Szabadság” 41,58
115.Turony „Tenkesalja” 104,40
1 ló.Újpetre „Petőfi” 213,56
117.Vajszló „Zöldmező” 132,99
118.Váralja „Alkotmány” 84,12
119.Vásárosdombó „Aranykalász” 72,11
120 .Vasas „ Jószerencsét-Búzakalász” 180,15
121.Vejti „Rákóczi” 203,70
122.Véménd „Egyesület Lenin” 249,96
123.Villány „Új Alkotmány” 127,06
124.Villánykövesd „Új Élet” 30,58
125.Vókány „Új Élet” 74,58
126.Zádor „Petőfi” 50,36
127.Zaláta „Petőfi” 50,21
128.Mecsekjánosi „Mecsek Gyöngye” 7,65
Összesen: 10 866,93
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Összesítő kimutatás 
az erdőbirtokossági társulati erdők erdészetenkénti 

felszámolásáról

A kezelő Az erdőbirtokossági és a legeltetési társulati
erdészet neve erdők

Összes Állami Tsz Egyéni tulajdonba
területe tulajdonba kezelésbe Állami Tsz

bérleménybe
került

h e k t á r
1 .Bólyi 2522,90 224,12 1724,66 396,27 177,85
2.Vajszlói 1811,12 88,04 1416,31 95,71 211,06
3.Sellyei 1170,17 41,00 1000,33 92,19 36,65
4.Pécsi 776,30 85,77 567,60 101,22 21,71
5.Hetvehely 1419,97 102,89 1061,86 241,46 13,76
ó.Alsó-
kövesdi 869,70 108,88 632,09 110,45 18,28
7.Sasréti 731,00 79,95 510,93 107,22 32,90
8.Kisvaszarii 938,07 92,96 681,43 101,51 62,17
9.Árpádtető 850,07 133,95 460,03 232,63 23,46
lO.Kárászi 1353,53 198,23 911,05 86,73 157,52
11 .Pécs-
váradi 1711,55 386,50 1083,82 179,77 61,46
Összesen: 14154,38 1542,29 10050,11 1745,16 816,82

Az erdőbirtokossági társulatok felszámolása után a 
termelőszövetkezetek erdőgazdálkodását és az országfásítást a 
25/1964. OEF. (Országos Erdészeti Főigazgatóság) utasítása 
alapján a Mecseki Állami Erdőgazdaság szakmailag irányította. 
Ezt a munkát kezdetben az erdőgazdaság szakmai irányítási 
csoportja, majd a feladat kiteljesedésével a szakmai irányító 
erdészete, Pécs székhellyel végezte. Az optimális

76



munkavégzés érdekében Baranya megye járásainak 
megfelelően a megye területét hat műszaki vezetői körzetre: 
Pécs, Szigetvár, Sásd, Pécsvárad, Mohács, Siklós és húsz 
erdészkerületre osztották fel. Ez biztosította a 
termelőszövetkezetek erdőgazdálkodásának megfelelő szakmai 
indulását. A termelőszövetkezetek saját erdészek 
alkalmazásával igyekeztek az erdőgazdaság gyámkodásától 
megszabadulni és önálló gazdálkodást folytatni. Ez a tény s 
az, hogy erdőfelügyelőség felállításával a termelőszövetkezeti 
erdők szakmai felügyelete és irányítása az erdőfelügyelők 
feladata lett, a szakmai irányító erdészet munkája 1970-re 
feleslegessé vált. A termelőszövetkezetek erdőgazdasága mind 
szakmailag, mind jövedelmezőség szempontjából általában 
megfelelő volt. Elősegítette ezt az is, hogy a mezőgazdaságilag 
hasznosíthatatlan területeik beerdősítéséhez (erdőtelepítés) a 
szükséges költséget az erdőfelügyelőségen át az állami 
költségvetés biztosította. 1970-1990 között a 
termelőszövetkezetek Baranya megyében mintegy 19 000 ha 
erdőtelepítést végeztek.

Ugyanez a húsz esztendő a Mecseki Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság számára is sok sikert hozott. Gazdálkodásának 
eredményei alapján az ország erdőgazdaságainak az élvonalába 
tartozott. Kisebb belső átszervezésekkel, a kereskedelmi 
hálózat külföldre is történő kiterjesztésével igyekeztek a 
gazdálkodásukat még eredményesebbé tenni.

így érte az erdőgazdálkodást az 1990. évi rendszerváltozás, 
amely mind az állami, mind a termelőszövetkezetek 
erdőgazdálkodását alapjaiban megváltoztatta. Az 1991. évi 25- 
ös és az 1993. évi 2-es, a privatizálással kapcsolatos törvények 
másképpen érintették az állami és másképpen a 
termelőszövetkezeti erdőket. Az állami erdőkből csak egy, a 
miniszter által meghatározott területnagyság került 
privatizálásra, a többi állami tulajdonban maradt. A Mecseki 
Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság erdeiből 12,3%-ot kellett
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magántulajdonba adásra kijelölni (7096,8 ha), ugyanakkor 
privatizálás alá kerültek a nagyobb fűrész- és fafeldolgozó 
üzemek.

Az egyes erdészetek privatizálás utáni területei:

Árpádtető 6868,2
Hetvehely 7400,1
Kárász 5686,4
I. Együtt 19754,7

Kisvaszar 3733,3
Pécsvárad 6651,9
Sásd 5403,7
II. Együtt 15788,9

Sellye 7519,3
Szigetvár 4807,8
Vajszló 6428,8
III.Együtt 18755,9
Összesen (I+II+III) 54299,5

Az erdőgazdaság összterület-vesztesége:
61396,3 - 54299,5 = 7096,8 hektár, 11,56%.

A Mecseki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság 1993-ban 
Mecseki Erdészeti Részvénytársasággá alakult, s mint ilyen a 
Pénzügyminisztérium hatásköre, közvetlenül a Kincstári 
Vagyonkezelő Szervezeti Igazgatóság alá tartozik, amely
1996-tól közvetlenül fogja a gazdálkodását ellenőrizni. A 
privatizálással érintett termelőszövetkezeteknél Baranya 
megyében összesen 9600 hektár erdőterület került 
magántulajdonba adásra kijelölésre, a többi erdőterületet a
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A Mecseki Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság erdejének a privatizálással érintett területi
változása

Erdészet Erdő- Egyéb Összes Első Második Együtt Marad
t e r ü l e t alkalommal kijelölve

erdő egyéb erdő erdő egyéb erdő egyéb
t e r ü l e t
h e k t á r

Arpádtetői 6678,4 386,2 7064,6 126,3 70,1 196,4 6482,0 386,2
Hetvehelyi 7092,2 418,8 7511,0 110,9 - 110,9 6981,3 418,8
Kárászi 6075,4 258,4 6333,8 276,4 14,0 557,0 833,4 14,0 5242,0 244,4
Kisvaszari 5990,2 84,8 6075,0 304,3 3,6 2033,8 2338,1 3,6 3652,1 81,2
Pécsváradi 8239,3 420,3 8659,6 613,5 2,8 1391,4 2004,9 2,8 6234,4 417,5
Sásdi 5082,0 393,1 5475,1 37,5 0,4 33,5 71,0 0,4 5011,0 392,7
Sellyei 6865,6 943,5 7809,1 71,4 218,4 289,8 575,8 43,5
Szigetvári 456,2 48,7 4894,9 87,1 - - 87,1 - 4369,1 438,7
yajszlói 7084,6 488,6 7573,2 425,2 3,7 715,5 1140,7 3,7 5943,9 484,9
Összesen: 57563,9 3832,4 61396,3 2052,6 24,5 5019,7 7072,3 24,5 50491,6 3807,9



termelőszövetkezetek tagjai, nyugdíjasai között kell a 
termelőszövetkezetben eltöltött munkaidő és beosztás szerint 
szétosztani, azaz „nevesíteni” Ez az 1995. év végéig Baranya 
megyében mindössze 2500 hektáron történt meg, mert a 
„Földkiosztó Bizottságok” pénzhiány okozta működő
képtelensége miatt teljesen leállt.

A Baranya megyei termelőszövetkezetek helyzete az 1995.
év végén

T ermelőszövetkezet Erdő Felszámolás Felszámolva Csőd
neve területe alatt eljárás

h e k t á r
1. „Ezüstkalász” Baksa 273 273
2. „Közös Út” Baranyahídvég 288
3. „Közös Út” Belvárdgyula 683
4. ,JDózsa” Beremend 97
5. ,Aranymező” Bicsérd 342
6. „Zengő Gyöngye” Bogád 1613
7. „Új Kalász”Bogádmindszent 151 151
8. „Kossuth” Boly 168
9. „Új Élet” Borjád 128
10. „Összetartás” Csányoszró 330 330
11. „Kossuth” Diósviszló 452 452
12.„Buzakalász” Dobsza 394 394
13.„Új Esztendő” Drávafok 621
14.„Dózsa” Drávaszabolcs 384
15.,JDrávagyöngye”Drávasztára 110
16. „Kossuth” Dunafalva 388
17.„Dunagyöngye”Drávaszekcső 492
18.„Jóbarát” Egyházasharaszti 263 263
19.„Haladás” Egyházaskozár 1426 1426
20.„Zrínyi” Felsőszentmárton 371
21.„Dózsa” Gerezsdlak 681
22.,3éke” Gödre 1760
23.„Mecsekvölgye” Görcsöny 520
24.,Egyetértés” Hetvehely 372 372
25.„Mecsekkapu” Hidas 732 732
26.„Petőfi” Hímesháza 466 466
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27.„Új Élet” Kátoly 332
28.„Közös Út” Kémes” 295 295
29.„Vörös Csillag” Kétújfalu 464
30.„Egyetértés” Kovácshida 208 
31 .„Vörös Szikla’>Kővágószőlős 490
32.„Béke Őre” Lippó 31
33.„Egyetértés” Magyarszék 1283 1283
34.„Vörös Október”Magyartelek 242
35. „Kossuth” Majs 382
36.„Béke” Mágocs 928 928
37.,Ady” Miridszentgodisa 820
38.„Új Barázda” Mohács 517
39.„Zrínyi” Mozsgó 1354
40.„Új Élet”Pécs-Reménypuszta 232 
41 .„Zengő Alja” Pécsvárad 594
42. „Egyetértés” Rózsafa 565
43. „Búzakalász” Sásd 2021
44.„Ormánság” Sellye 551 551
45.„Magyar-Bolgár Testvériség”

Siklós 568
46..3,ke Őre” Somberek 178
47.„Béke” Szabadszentkirály 292
48.„Béke” Szajk 662
49.,hunyadi” Szalánta 664 
50.„Karasica Gyöngye”

Szederkény 282 282
51 .„Búzakalász” Szentlászló 932
52.„Úttörő” Szentlőrinc 859
53.„Zrínyi” Szigetvár 324
54.„Petőfí” Újpetres 1240 1240
55.,Zöldmező” Vajszló 226
56.,Rákóczi” Vejti 656 656
57.„Lenin” Véménd 590 590
58.„Új Alkotmány’Villány 927
Összesen: 33214 5552 1834 3298

A termelőszövetkezeti erdők sorsának végleges 
rendeződése még évekig elhúzódhat.

Az erdőtől és az erdőgazdálkodástól el nem választható a 
vadgazdálkodás. 1945-ig a vadászati jog a földingatlan
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tulajdonosát illette. Az erdőbirtokosok a vadászatot vagy 
maguk gyakorolták, vagy azt bérbe adták. A bérleti 
szerződésekben rendszerint olyan feltételeket szabtak, amelyek 
az erdő és a vad egyensúlyát, az erdő megmaradását, a vad 
óvását és a vérfelfrissítést biztosították.

1945-ben a 4660/1945.ME.sz. rendelettel a vadászati jog az 
államra szállt, a vadat „gazdátlan dolognak” (rés nulliusnak), és 
mint ilyet, társadalmi tulajdonnak tekintették. A rendelet 
alapján Baranya vármegyét már 1945-ben 27 nagyvadas és 100 
apróvadas vadászterületre osztották fel. 1950-ben az 
erdőgazdasági vadászterületeken kívüliek tanácsi felügyelet alá 
kerültek.

Baranya megyében az állami vadászterületek 
(rezervátumok) kiterjedése mintegy 48000 hektár volt: 
Alsókövesdi 7554 ha-os, a Sasréti 5027 ha-os, a Sellyei 
15622 ha-os, a Vajszlói 12757 ha-os és a Véméndi 7986 ha-os 
kiterjedéssel. A Mecseki Erdészeti Részvénytársaság öt 
rezervátumában az 1994. évben kilövésre került 734 db 
szarvas, 25 db dám, 429 őz, 712 db vaddisznó. Az 
erdőgazdálkodás további célja az erdő és a vad egyensúlyának 
biztosítása.

1955-től a nyugati vadászok felfedezhették a 
magyarországi vadgazdálkodás nagy eredményeit, a 
szolgáltatások viszonylag kedvező árait, s az évek folyamán 
felépített új vadászházak kényelmét és nyugalmát. Baranya 
megye egyik legértékesebb szarvastrófeáját 1968-ban ejtették 
el, amelyet 247,14 nemzetközi ponttal értékelték. Elejtése 
Sasréten történt.

Mind az erdőgazdálkodás, mind a vadgazdálkodás további 
irányát a következő évek törvényei fogják meghatározni.
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2. meGéklet

A Gödöllői Erzsébet-park területváltozásai 1898-1996 között



A Gödöllői Erzsébet-park története és leírása*

Jeney László - Krassay László

1. Bevezetés

Az Erzsébet királyné emlékére létrehozott kertművészeti 
alkotások közül az egyik legszebb a Gödöllői Erzsébet-park, 
amelyet 1898-ban alapítottak. A közel egy évszázad alatt az 
eredeti terület és a növényállomány jelentősen megváltozott. A 
park területét többször megcsonkították. A megmaradt 
területen föld alatti és föld feletti közműveket helyeztek el. A 
növényzet pusztult és pusztították. A park ma elhanyagolt 
állapotban van. A gondozatlanságot leginkább tövön száradt 
cserjék és fák, földön heverő törzsek jelzik.
Az évszázados park jelentősége azonban több szempontból 
kiemelkedő:

Emlékhely. Történelmi-biológiai örökség, amely a 
magyar történelem egyik legkiválóbb, szeretetreméltó 
személyiségének, Erzsébet királynénak alakját segít megőrizni.

Kertművészeti alkotás, amely lepusztult állapotban van 
ugyan, de még felismerhetők az igényesen tervezett tájképi kert 
elemei.

Dendrológiai gyűjtemény, amelyben több mint 150 
cserje- és fafaj található.

- Sajátos ökoszisztéma. Növényi és állati életközösségek
nek az ember által jelentősen befolyásolt élőhelye.

♦Részlet a szerzők A Gödöllői Erzsébet-park leírása, fejlesztési 
és fenntartási terve. 1997-2000 (Gödöllő, 1997) című munká
jából.
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- Növényállománnyal fedett terület, amely fontos eleme a 
város zöldfelületi rendszerének. Meghatározó része a várost 
ÉNy-DK irányban átszelő zöld folyosónak, amely a Haraszti- 
erdőtömböt az Erzsébet-park, Felsőpark, Alsópark, Fácános 
növényzettel borított területein át a Máriabesnyő-Szárítópuszta 
vonaltól Valkó felé kiterjedt erdőséggel kapcsolja össze.

Zöldterület; területfelhasználási egységbe tartozó 
közpark, amely korlátozás nélkül látogatható.

Védett terület, amelyet az Országos Természetvédelmi 
Tanács a 919/58. számú határozatával, 1958.évi hatállyal 
nyilvánított ki.
A park fontos szerepet tölt be a Gödöllőn élők és az 
idelátogatók szellemi és fizikai életében. Elsősorban azért, mert 

elősegíti a történelmi tudatformálást és a lokálpatrióta 
szellemiség erősítését,

- esztétikai élményt nyújt,
- szabadtéri demonstrációs eszközként felhasználható az 

oktatásban és a természetszeretetre nevelésben,
- hozzájárul a város egészséges levegőjének biztosításához,
- mérsékli az üzemi zajt, amely a GANZ Schlumberger Kft. 

területéről ered és
- kedvező feltételeket kínál a pihenésre és felüdülésre.

Az évszázados park jelentőségére és szerepére tekintettel 
Gödöllő Város Önkormányzata 1996-ban elhatározta, hogy a 
centenáriumra a területet rendezi, a volt Városi Kertészetet 
újból a parkhoz csatolja, az úthálózatot kialakítja, megkezdi a 
szükséges növénycseréket és a park valamennyi építőelemének 
állagmegóvásáról gondoskodik. Az elhatározás nyomán, Dr. 
Gémesi György polgármester úr felkérésére született meg ez a 
dolgozat, amelyben a Gödöllői Erzsébet-park jelenlegi állapotát 
mutattuk be és az 1997-2000 között megvalósítandó fejlesztési 
feladatokat, valamint a park fenntartásának alapvető 
követelményeit foglaltuk össze.
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2. Célkitűzés

A munka megkezdésekor az alábbi célkitűzéseket fogalmaztuk 
meg:

A. A Gödöllői Erzsébet-park vizsgálata és átfogó leírása
- a park történetének bemutatása
- a termőhely jellemzése
- a növényállomány felmérése és leírása
- a park műalkotásainak és műszaki létesítményeinek 
leírása
- a park állapotának értékelése.

B. A Gödöllői Erzsébet-park fejlesztési és fenntartási 
(tanulmány) tervének elkészítése

- a területfelhasználás tervezése a rekonstrukció 
lehetőségeinek és korlátainak figyelembe vételével
- az 1997-2000 között elvégzendő legszükségesebb 
park- és erdőművelési munkák tervezése
- az 1997-2000 között elvégzendő legszükségesebb 
műszaki munkák tervezése
- a fejlesztés ütemtervének elkészítése
- a rendbehozott, felújított park szintentartásához 
nélkülözhetetlen munkaműveletek tervezése.

3. Anyag és módszer

A. A Gödöllői Erzsébet-park minél átfogóbb leírása érdekében 
tanulmányoztuk

- a vonatkozó irodalmat,
- a Gödöllői Városháza irattárában fellelhető anyagot,
- a Gödöllői Agrártudományi Egyetem 450 sz. 
meteorológiai állomásának adatait,
- a Városi Múzeum dokumentumait,
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- a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban 1996-ban 
rendezett, Ráde Károly életét bemutató kiállítás 
anyagát,
- a Városi Földhivatal térképeit és nyilvántartását,
- a GANZ Schlumberger Kft. közműtérképeit,
- a Földmérési Intézetből (továbbiakban: FÖMI) 
beszerzett légifényképeket.

Sajnos nem sikerült nyomára bukkanni a park eredeti 
tervrajrának és növényjegyzékének. Előkerült azonban a 
parktervet ábrázoló, M s  1:2880 méretarányú fénykép, amely 
nagy valószínűséggel az eredeti tervrajzról készült. A 
területváltozások meghatározásához ezt a fényképet használtuk. 
Az eredeti tervet azonban nem az M s  1:2880 méretarányú 
fénykép, hanem az Erzsébet királyné emlékfái című könyvben 
(közli Földművelésügyi Miniszter, 1899) megjelent ismeretlen 
méretarányú, de igényesen kidolgozott rajz alapján mutattuk 
be.

A létesítéskor telepített növényfajokat hivatkozás alapján 
(Vargáné, 1967) ismertük meg.
A jelenlegi növényállomány faj összetételének meghatározását, 
állapotának jellemzését, valamint a műszaki létesítmények 
leírását a park szisztematikus bejárása során végeztük el. A 
legidősebb és legnagyobb fák, valamint a kiválasztott 
facsoportok dendrometriai jellemzőit helyszíni mérések alapján 
határoztuk meg. A mellmagassági átmérőt cm pontossággal, a 
famagasságot és a koronavetület átmérőjét dm pontossággal 
mértük. A megismert dokumentumok és a helyszíni vizsgálatok 
eredményei alapján értékeltük a park jelenlegi állapotát.

B. A Gödöllői Erzsébet-park fejlesztési és fenntartási tervét az
1997-2000 között elvégzendő, legszükségesebb munkák 
figyelembe vételével állítottuk össze. A területfelhasználás 
tervezésénél tényként vettük számításba a Gödöllő 645 hrsz.-ú,

88



volt Városi Kertészet területének a parkhoz történő 
visszacsatolását.

A park létesítésekor telepített és a korábbi időszakból 
származó fákat, valamint egyéb értékes fa- és cserjecsoportokat 
megőrizve terveztük meg a park úthálózatát és beosztását, 
amelyhez felhasználtuk a feltételezhetően eredeti tervrajzról 
készült M s  1:2880 méretarányú fényképet és az M s  1:2000 
méretarányú légifényképeket (FÖMI,1992). A tervezés során a 
rekonstruálható utakat figyelembe vettük.

Parkrészletenként határoztuk meg a park- és erdőművelési, 
valamint a szükséges műszaki munkákat. A park 
fejlesztésének ütemezését munkaműveletenként terveztük. 
Végül pedig a rendbehozott, felújított park szintentartásának 
alapvető követelményeit szakmai gyakorlat és ajánlások 
alapján foglaltuk össze.

4. A Gödöllői Erzsébet-park leírása

4.1. Általános adatok

A Gödöllői Erzsébet-park Pest megyében, Gödöllő ÉNy-i 
részén helyezkedik el. Gyalog és gépkocsival az időjárástól 
függetlenül megközelíthető, A főbejárat előtt kb. tíz 
személygépkocsi parkolására van lehetőség. A park 
legfontosabb átalános jellemzői:

- Helyrajzi száma: Gödöllő 640/1.
- Területe: 21,6675 ha (a 640/2 hrsz.ú Kálvária 
nélkül).
- Művelési ága: kivett.
- Területének alakja: szabálytalan sokszög.
- Területének felszíne: kisebb részen sík, nagyobb ré
szen dombos, a DNy-i és az ÉK-i kitettségű enyhe lej
tők az ÉNy-DK irányú hosszanti völgy felé esnek.
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1. táblázat

A Gödöllői Erzsébet-parkot határoló földrészletek 1996-ban

Sorsz. Helyra zi szám Művelési ág Megjegyzés
1. Gödöllő 646 út
2. Gödöllő 646 beépítetlen terület volt Városi Kertészet
3. Gödöllő 644 sporttelep volt Lőtér
4. Gödöllő 643 sporttelep Football pályák
5. Gödöllő 642 óvoda 6. sz-ú logopédiával
6. Gödöllő 648 Táncsics Mihály utca
7. Gödöllő 640/2 emlékmű Kálvária
8. Gödöllő 6858 HÉV Budapest-Gödöllő vonal
9. Gödöllő 641 üzem GANZ-Schlumberger Kft
10. Gödöllő 064 erdő
11. Gödöllő 063 út
12. Gödöllő 043 erdő



- Szomszédos ingatlanok: lásd az 1. táblázatot.
- Tulajdonosa: Gödöllő Város Önkormányzata.
- Kezelője: Gödöllő Város Önkormányzata.
- Jelenlegi használati módja: korlátozás nélkül 
látogatható közpark.
- Látogatottsága: főleg gödöllői lakosok által használt 
park. A nem Gödöllőről érkezők aránya kb. 14 % a 
látogatók összes létszámához viszonyítva (Mihályi, 
1996 felmérése szerint).
- Látogatás gyakorisága: legtöbben hetente 1-2 órára 
keresik fel a parkot (Mihályi, 1996 felmérése szerint).

4.2. A park története

Erzsébet királyné erőszakos halála (Genf, 1898. szeptember 
10.) után néhány héttel Darányi Ignác földművelésügyi 
miniszter a 71544/1/1-a számú levelében többek között azt írta: 
„Én bizalommal intézem azt a kérést a magyar társadalomhoz, 
hogy dicsőült Királynénk emlékezetére emlékfákat ültessünk!” 
(közli Földművelésügyi Miniszter, 1899)
A felhívás nyomán az országban több mint hárommillió fát 
telepítettek és több mint száz (Ripka, 1901) ligetet, parkot 
hoztak létre, amelyek közül a legimpozánsabb volt a Gödöllői 
Erzsébet-park.
Pirkner Ernő erdőmester, a Gödöllői Erdőhivatal vezetője, a 
koronauradalom területén több lehetséges hely szint jelölt ki, 
amelyek a földművelésügyi miniszterhez írt, 2098/1898 számú 
leveléből (Pirkner, 1898) azonosíthatók.
Az általa javasolt területek Gödöllő mai állapotának 
megfelelően az alábbiak voltak:

- 1. sz. terület a Kálvária és a Haraszti erdő között
- II. sz. terület a Tűzoltóság és a Palotakert HÉV 
megálló környékén

- III. sz. terület a Biotechnológiai Kutatóközpont körül.
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Említett levelében Pirkner Ernő legkedvezőbbnek ítélte a 
nagyobb részben mezőgazdasági művelés alatt álló, kisebb 
részben erdősült I. sz. területet, amelynek kiterjedése 39,9 kh 
(22,9610 ha) volt. A parkot ezen a helyen létesítették. A 
munkálatokat 1898 novemberében, Ráde Károly fővárosi 
főkertész terve alapján kezdték el. A területet 2005 m 
hosszban, 1,75 magas léckerítéssel vették körül, 
terepegyengetést végeztek és a bejárattól kezdődően 20 m 
széles, 240 m hosszú, egyenes, négyes krími hárs (Tilia x 
euchlora) fasort létesítettek. 1899-ben, tavasszal és ősszel 
mintegy 48.000 db cserjét, lombos és tűlevelű fát ültettek el 
(közli Földművelésügyi Miniszter, 1899). „... A parkhoz az 
ország valamennyi kincstári erdőhatósága küldött fa- és 
cserjecsemetéket” (Borovszky,1910. II. 92. o.). Kitisztították 
(parkerdő jellegűvé alakították) a területhez tartozó tölgyerdőt, 
kiépítették az úthálózatot és a locsolóvíz-hálózatot, valamint 
megkezdték a sziklacsoport összeállítását (közli 
Földművelésügyi Miniszter, 1899). A park térbeli rendjét úgy 
formálták, a növényeket úgy csoportosították, hogy a 
sziklacsoport központi helyzetét hangsúlyozzák. A 
térkompozícióban fontos szerepet játszottak volna a 
mesterségesen kialakított halmok és völgyek, de ezt a 
kivitelezésnél nem vették figyelembe (Ráde, 1899). A 
parképítés munkálatai 1900-ban fejeződtek be (Ráde, 1900). A 
létesítést követő állapotváltozásokról a rendelkezésre álló 
dokumentumok alapján megközelítően pontos képet tudunk 
alkotni.

1900-as évek
1901-ben leplezték le Erzsébet királyné szobrát, amely 

akkor „ repkénnyel befutott, mohos sziklacsoport előtt, a 
domb tövében, pompás pázsitköröndben ” állt (Ripka, 1901
47.o.). Az ünnepségen részt vett I. Ferenc József és a királyi 
család több tagja is. Darányi Ignác mondott emlékbeszédet. A 
park területét ekkor már 52 kh-nak (29,9241 ha) említették
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(Ripka, 1901). Korabeli térkép alapján látható, hogy a Ráde 
Károly által eredetileg tervezett területhez ÉNy-on nagyobb 
erdőrészt, valószínűleg gyertyános-tölgyes állományt csatoltak 
hozzá. A park kiterjedése ekkor volt a legnagyobb, bár később 
ugyanerről a területről mint 53 kh-as (30,4996 ha) egységről 
írtak (Borovszky, 1910). A földnyilvántartási adatok hiányában 
csak feltételezhető, hogy a különbség kerekítésből származik.

1910-es évek
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye monográfiájában mint 

nagyszabású alkotást említik a Gödöllői Erdőhivatal 
kezelésében lévő Erzsébet-parkot ( Borovszky, 1910). A 
Budapest-Gödöllő közötti HÉV vonalának építése miatt 
módosították a park DNy-i határvonalát.

1920-as évek
1926-ban a község a Táncsics Mihály utcai parkrészben 

tribünnel ellátott sportpályát építtetett (Ürmössyné,1927). A 
dendrológia szakosztály tanulmányi kirándulása során 
elismeréssel szemlélték többek között az Abies cephalonica 
var. reginae-amaliae és a Chamaecyparis pisifera ‘Filifera’ 
gyönyörű példányait. (Ma már hiányoznak a parkból). A 
sziklacsoportot ekkor a Juniperus sabina var. prostrata és a var. 
tamariscifolia elterebélyesedett foltjai borították. (Magyar, 
1927). Az 1920-as évektől a park kezelését a szervezeti 
átalakulás következtében, az állami és koronauradalmi javak 
kezelésével megbízott Gödöllői Erdőigazgatóság végezte.

1930-as évek
A park az egyik legfontosabb helyszíne volt az 1933-ban 

megrendezett IV.Világjamboreenak, amelyen 54 nemzet, 
26.000 cserkésze vett részt (Bodnár, 1980). A parkot magas 
rangú vendégek látogatták meg. A sziklacsoport közelében volt 
elhelyezve Lord Baden Powellnak, a világ fócserkészének a 
sátra. A korabeli térképek tanúsága szerint a területen 
táboroztak az angol, lengyel, magyar, norvég, svájci és portugál 
csapatok, rendezett körülmények között.
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1940-es évek
Az évtized első éveiben „Gödöllő rövid kalauzaiban 

leírtak alapján ápolt, igényes területre következtethetünk. 
„Gödöllő különös előnye, hogy nagykiterjedésű parkok állnak 
lakóinak rendelkezésére: a festői szépségű Erzsébet-park, hol 
Nagymagyaroszág minden fanemét megtaláljuk...” (A gödöllői 
református egyház kiadványa, kb. 1942). A háború után 
azonban a gazdátlanság és a pusztítás évei következtek. 
Folyamatosan súlyos károk érték a parkot. Kerítését 
széthordták. Legeltettek és homokot bányásztak a területen. 
Egyes részeit szemétlerakóhelynek használták. A hársfákat 
megcsonkították. Díszítőlomb nyerése céljából, a feketefenyő 
és erdeifenyő kivételével az összes fenyőfélét 15-16 m 
magasságig felnyesték, csúcsaikat levágták. „Karhosszúságú 
száraz ágcsonkok meredeztek a törzseken, amelyek kiszáradtak 
és ki kellett vágni őket” (Vargáné, 1967). Nagy kárt okoztak a 
falopások is. A park sorsát azonban az a döntés pecsételte meg, 
amelynek következtében „A Ganz Árammérőgyár 1949 január 
elsejével Gödöllői telephelyű vállalattá vált” (Koroknai, 1975.
87.o.). Telephely céljára az Erzsébet-parkból több mint 7 ha 
területet vettek igénybe. A növényállomány ismét csökkent. Az 
új határvonalak az igényesen megtervezett íves úthálózatot 
szétszabdalták, a maradék park bejárhatóságát jelentősen 
módosították. 1949-ben megkezdődött az építkezés. A park 
számára megsemmisítő csapást jelentő eseményeket a gyár 
történetét összefoglaló könyvben is szemléletesen mutatták be. 
„A súlyos terhet szállító teherautók .... az Erzsébet-parkon 
keresztül érkeztek és annyira felvágták a vizes talajt, hogy 
végül beleragadtak. a szovjet parancsnokság hemyótalpas 
vontatókat küldött segítségül, azok húzták a kátyúba rekedt 
autókat a kirakodás helyére” (Cseri, 1990 körül 68.o.).

1950-es évek
A Ganz Árammérőgyárat 1950 szeptemberében helyezték 

üzembe. A gyár felépítése az ipar szempontjából jelentős volt,
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de működése a park állapotának további romlásához járult 
hozzá. 1953-ban a gyár óvodájának telepítése céljából 
sajátítottak ki újabb területet. Folyamatosan különböző 
közműveket helyeztek el a parkban. Az Erzsébet királyné 
szobrot talapzatáról ledöntötték (Jávorka, 1959.). 1958-ban 
enyhülni látszott a park iránti engesztelhetetlenség. Az 
Országos Természetvédelmi Tanács 919/58. számú 
határozatával megyei jelentőségű védett területté nyilvánította 
az egyidejűleg 5 ha akácerdővel megnövelt, összesen 24 ha-os 
földrészletet. A II. világháború utáni eseményeket tekintve 
tévedés az a megállapítás, amely a község zöldterületi 
rendezésével foglalkozó diplomatervben olvasható: „Ez a park 
telepítéstől napjainkig szinte változatlanul áll ” (Tassi,1959 
28. o.). A diplomaterv egyébként értékes dokumentuma a 
korabeli állapotnak.

1960-as évek
A háború után az állami tulajdonú parkot a Községi 

Tanács, 1966-tól, a várossá nyilvánítás évétől pedig a Gödöllői 
Városi Tanács kezelte. A védetté nyilvánítás (1958) után a 
Gödöllői Állami Erdőgazdaság végezte el a parkfelújítási 
munkákat. A parkot ismét bekerítették, útjait, sétányait 
felújították. Vezető kertészt alkalmaztak, akinek hozzáértő 
munkája nyomán a fás növények faj- és egyedszáma 
gyarapodott. (Vargáné 1967). Áz erdőműveléstan neves 
professzora, Majer Antal (1968) a park (és a Gödöllői 
Arborétum, valamint a Fóti Somlyóhegy) gondozását sürgette. 
Varga Imréné (1967) diplomaterv feladatként elkészítette a 
park kezelési és fejlesztési tervét. Az értékes munkában a 
szerző részletes talajvizsgálatokon alapuló talajtérképet, a 
növényzetről állapottérképet és 282 növényfajt (alfajt, 
változatot, kultivart) tartalmazó növényjegyzéket közölt. 
Meghatározta továbbá a park kezelési és fejlesztési irányelveit, 
valamint a részletes tennivalókat. A megcsonkított, de életben 
maradt fák értékelése során többek között a Chamaecyparis
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lawsoniana és a Larix sp. erős regenerálódásáról számolt be 
(Vargáné, 1967). A diplomatervben közölt, 1966-ból származó 
fényképen látható, hogy az Erzsébet királyné szobor ismét a 
helyén van.

1970-es évek
Pápai Gábor erdőmémök tervet készített az 5 ha-os 

akácerdő parkerdővé alakítása céljából, amely azonban nem 
valósult meg. A park kezelését, részleges felújítását a 
Gödöllői Városgazdálkodási Vállalat, pénz hiányában, eseti 
jelleggel végezte. A Gödöllői Városháza dokumentumai arról 
tanúskodnak, hogy ebben az évtizedben a közművek 
(távfűtővezeték, erősáramú földkábel stb.) létesítése és cseréje 
miatt többször bolygatták a parkot. Az óvoda bővítése céljából 
pedig a már védett területet is csökkentették. A kerítést 
ötletszerűen helyezték el. Az óvoda park felé eső természetbeni 
határa ma is eltér a jogi állapottól. A természetvédelmi 
hatóságok küzdelme gyakorlatilag hatástalan maradt.

1980-as évek
Egyik legjelentősebb esemény volt 1987-ben az Erzsébet 

királyné születésének 150. évfordulójára rendezett városi 
ünnepség és azt követően a szobor megkoszorúzása, amely a 
parkot ismét reflektorfénybe állította. A Polónyi Péter 
múzeumigazgató által rendezett eseményen neves professzorok 
tartottak előadást. A parkban az osztrák nagykövet a 
tanácselnökkel koszorúzott.

1990-es évek
A park a Vagyonátadó Bizottság 55092-3/93. számú 

határozatával Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonába 
került. A tulajdonosváltozástól függetlenül helyi jelentőségű 
védett terület lett, mert a megyei jelentőségű védett terület 
kategória megszűnt. Az Önkormányzat 1998-ra, az emlékpark 
létesítésének centenáriumára a terület fejlesztését és felújítását 
tervezi.
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A Gödöllői Erzsébet-park közel száz éves történetében 
alapvetően két korszak különíthető el. A létesítéstől a II. 
világháború végéig terjedő időszak, amelyben a Gödöllői 
Erdőhivatal, majd a Gödöllői Erdőigazgatóság által igényesen 
gondozott park kulturált pihenőhely volt a látogatók számára. 
A HÉV létesítése és a sportpálya felépítése miatti 
területcsökkenés a park kompozíciós egységét és funkcióját 
nem változtatta meg.

A II. világháború végétől napjainkig terjedő időszakban 
azonban a park sorozatos területcsonkításnak esett áldozatul. A 
kompozíciós egysége megbomlott, a növényzete részben 
megsemmisült, a levágott és elkerített részek miatt a 
bejárhatóság kényszerűen megszűnt.

Az 1898-1998 között megtörtént és várható 
területváltozásoknak sorozatát a rendelkezésre álló adatok 
alapján a lehető legpontosabban igyekeztünk bemutatni. A 
fellelhető térképek, vázlatok segítségével grafikusan határoztuk 
meg az 1898. és 1901. évi parkterületeket, amelyeket irodalmi 
adatokkal ellenőriztünk. Ezt követően a grafikusan 
meghatározott, a földhivatali nyilvántartás szerinti és az egyéb 
dokumentumokból megismert területváltozások segítségével az 
1901. évi területből vezettük le az 1996. évi parkterületet, 
amely a jelenlegi földhivatali nyilvántartás szerinti értéktől 4 
%-kal kevesebbnek adódott. A területváltozások pontosabb 
levezetésére csak azonos megbízhatóságú adatok esetén lett 
volna lehetőség. Ezzel a módszerrel is megfelelően 
bizonyítható azonban, hogy az 1898. évi területnek 49 %-a, az 
1901. évi területnek pedig 48 %-a elcsatolásra és részben 
beépítésre került.

Gödöllő Város Önkormányzatának döntése következtében 
lehetőség van arra, hogy a centenáriumra a megmaradt park 
megújulva, rendezetten nyújt majd ismét kikapcsolódásra és 
felüdülésre lehetőséget.

97



2. táblázat
A Gödöllői Erzsébet-park területváltozásai 

1898-1996 között

Srsz Megnevezés
Terület Területváltozás Meg

jegyzés

[kh] [ha]
+

[ha] [ha]
az 1898 évi 
terület szá
zalékában 

[%]

az 1901 évi 
terület szá
zalékában 

[%]
1. Terület 1898-ban
1.1. Grafikusan

meghatározva
VAN 42,4

l
<- 24,3950

1.2. FM.M.Kir.Miniszter 
(közli), 1899 szerint

KELL 39,9 -> 22,9610 100

1.3. Eltérés A + 2,5 + 6%
2. Terület 1901-ben
2 .1 . Grafikusan,

meghatározva
VAN 55,5

4,
<r 31,9336

2.2. Borovszky (szerk) ,1910 
szerint

KELL 53,0 -> 30,4996 100

2.3. Eltérés A + 2,5 + 5%
3. Terület 1958-ban
3.1. Országos Természet- 

védelmi Tanács, 1958 
szerint

24,07



2. táblázat folytatása

Srsz Megnevezés
Terület Területváltozás Meg

jegyzés
[kh] [ha]

+
[ha] [ha]

az 1898 évi 
terület szá
zalékában 

_. [%l

az 1901 évi 
terület szá
zalékában 

I%1
4. Területváltozások
4.1. HÉV kisajátítás 

grafikusan meghatározva 
összesen 1910 körül

1,5404
-7 - 5

4.2. Sportpálya
grafikusan meghatározva 
részben 1926-ban

1,9679
9

4.3. Sportpálya Földhivatali 
nyt. szerint 
összesen 1926-tól

3,1276
- 10

4.4. GANZ
grafikusan meghatározva 
részben 1949-től

7,0177
-31 -23

4.5. GANZ
grafikusan meghatározva 
részben 1958-tól

0,0504

4.6. Óvoda
Földhivatali nyt.szerint 
összesen 1953-tól

0,8291
-4 -3



2. táblázat folytatása

Srsz Megnevezés
Terület Területváltozás Meg

jegyzés
[kh] [ha]

+
[ha] [ha]

az 1898 évi 
terűlet szá
zalékában

. . .  [%]

az 1901 évi 
terület szá
zalékában

m
4.7. Lőtér

Földhivatali nyt.szerint 
összesen 1970 körül

- 0,5246 -2

4.8. Kertészet
Földhivatali nyt.szerint 
összesen 1970 körül

- 1,6396 5

4.9. Hozzácsatolt erdőterület, 
Országos Természet- 
védelmi Tanács szerint 
összesen 1958-ban

+ 5,03



2. táblázat folytatása

Srsz Megnevezés
Terület Területváltozás Meg

jegyzés
[kh] [ha]

+
[ha] [ha]

az 1898 évi 
terület szá
zalékában 

Í%1

az 1901 évi 
terület szá
zalékában

[%1
5. Összesen
5.1. 1898. évi terület és 

csökkenése összesen
39,9 -> 22,9610 -11,3551 -49

5.2. 1901. évi terület és 
csökkenése összesen

53,0 30,4996 -14,6790 -48

5.3. 1901. évi terület és az 
összes területváltozás 
1898-1996 között

53,0 -» 30,4996 +5,03 -14,7294

6. Terület 1996-ban
(park és Kálvária területe 
együtt)

6.1. 5.3. pont alapján VAN 20,8002
6.2. Földhivatali nyt. szerint KELL 21,6871
6.3. Eltérés A 0,8869 -4 %
7. Tervezett 

terület 1998-ban
(park, Kálvária és volt 
Városi Kertészet területe 
együtt)
Földhivatali nyt. szerint

23,3267



3. táblázat

A Gödöllői Erzsébet-park kerületváltozásai 
1898-1996 között

Sorsz Megnevezés Kerület
[m]

Megjegyzés

1. Kerület 1898-ban 2.056 M=1:2880 ma. térkép alapján
2. Kerület 1901-ben 2.631 M=1:2880 ma. térkép alapján
3. Kerület 1996-ban (park és Kálvária 

együtt)
2.559 M=1:2880ma. térkép alapján

4. Tervezett 
kerület 1998-ban

(park, Kálvária és volt Városi Kertészet 
együtt)

2.790 M=1:2880ma. térkép alapján



4.3. A termőhely 

4.3.1. Domborzat

A park tengerszint feletti magassága 239-219 m (Bf) között 
változik. A terület a főbejárat-sziklacsoport vonaltól É-ra sík, a 
főbejárat-sziklacsoport vonaltól D-i irányban enyhén lejt. A 
park Haraszti-erdő felé fekvő részein a terület nagyobb része 
D-DNy-i, kisebb hányada pedig É-ÉK-i kitettségű. A 
domborzati viszonyokra jellemző a park teljes hosszában 
elnyúló ÉNy-DK-i irányú, 7-12 m mély, széles, lapos völgy, 
amelynek hossztengelyében mérve 13 m szintkülönbség van.

4.3.2. Éghajlat

Az átlagos időjárást a parktól K-i irányban kb. 2,5 km-re lévő, 
450 sz. meteorológiai állomás 1951-1991 között mért adatai 
alapján jellemeztük. Lásd az 1. ábrát. A térség éghajlata 
kontinentális. A 41 év adatai alapján

- az átlagos évi középhőmérséklet: 9,7 C 
(min.: 8,4°C 1980-ban, max.: 10,9°C 1951-ben)
- az átlagos évi csapadékösszeg: 585 mm
(min.: 411 mm 1961-ben, max.: 855 mm 1955-ben)
- az átlagos évi napfénytartam: 1990 óra
(min.: 1684 óra 1991-ben, max.: 2265 óra 1967-ben).

A leghidegebb hónap a január - 2,2°C, a legmelegebb pedig a 
július 20,1 °C átlagos havi középhőmérséklettel. A hőmérséklet 
maximuma a 0°C-ot sem éri el az év 25-35 napján, de 
meghaladja a +25°C értéket az év 55-65 napján. A tavaszi 
felmelegedés gyors, a fagyok gyakoriak. Jellemző a tavaszi 
(május-június) és az őszi (október-november) csapadékcsúcs 
(lásd az 1. ábrát). A napsütéses órák száma decemberben a 
legkevesebb, átlagosan 50 óra, júliusban a legtöbb, átlagosan 
282 óra. A hőmérséklet és a csapadék viszonya július és
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szeptember között hátrányosan alakul. Ez a kb. három hónapos 
időszak a Gaussen-Bagnouls-féle xerotermikus index szerint 
még nem számít ökológiailag száraznak. A Szeljanyinov-féle 
hidrotermikus hányados alapján azonban ekkor a szemihumid 
jelleg válik uralkodóvá (lásd az 1. ábrán a vonalkázott részt), 
amelynek hosszantartó hatása esetén erdősztyepp vegetáció 
alakul ki (Borhidi, 1981 in: Hortobágyi és Simon, 1981 ). A 41 
év átlagadatai a térség makroklimatikus viszonyait jellemzik. A 
rövidebb időszakok időjárását meghatározó tényezők, 
elsősorban a hőmérséklet és a csapadék értékei viszont 
különböző mértékben eltérhetnek az átlagadatoktól. Az 1985- 
1995 közötti 11 év hőmérséklet- és csapadékviszonyainak 
alakulását a 2. és 3. ábrán tüntettük fel. Az ábrák alapján 
megállapítható, hogy a hőmérséklet évi középértéke hét évben 
volt magasabb, a csapadék évi összege pedig hat évben volt 
kevesebb a 41 éves átlagnál. Az 1985-1995 közötti időszakban 
a hőmérséklet évi középértéke átlagosan 4,1 %-kal, 1994-ben
16.5 %-kal meghaladta a 41 éves átlagot. Ugyenezen időszak 
alatt a csapadék évi összege átlagosan 9,8 %-kal, 1992-ben
42.6 %-kal kevesebb volt a 41 év adataiból számított átlagos 
évi csapadékmennyiségnél. A park éghajlatát nemcsak a 
makroklimatikus viszonyok időbeli ingadozása befolyásolja, 
hanem a domborzat is módosítja. A hosszanti völgyben üdébb, 
párásabb viszonyok alakulnak ki. A park D-i szöglete a vasúti 
töltés közelében azonban fagyzugos. A klimatikus tényezők a 
kocsánytalan tölgy és a cser természetes megjelenését segítik 
elő.
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Gödöllő 1951-1991

Tfmz 250m

Hónap

lá b r a  W alter-féle klím adiagram G ödöllőre 1 951-1991 
H = a hőm érséklet havi középértéke
Cs = a csapadék havi m ennyisége 10 °C : 20 mm arányban; 
Cs., = ugyanaz, de az arány 10 °C : 30 mm
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3. ábra A csapadék évi mennyiségének alakulása Gödöllőn 
1985-199S években



4.3.3. Hidrológiai viszonyok

A területen sem állandó, sem időszakos forrás, vízfolyás vagy 
vízfelület nem található. Irodalmi adatok szerint a sziklacsoport 
alatt elhelyezett vízmedencéből kiépített csővezetéken juttattak 
vizet a park egyes részeibe (Ripka, 1901). A Kálvária alatti 
vízmedence azonban, ahová a Pazsaki források vizét 
cserépcsöveken vezették, a Felsőpark öntözésére szolgált 
(Ürmössyné, 1927). Beszámoltak arról is, hogy a park középső 
részén található, a GANZ Árammérőgyár által használt kút 
túlfolyója többletvizet biztosított a hosszanti völgyben 
(Vargáné, 1967). Ma azonban ez a jelenség nem észlelhető.

4.3.4. Talajviszonyok

A talajtípusokat 23 talajgödör részletes helyszíni és 
laboratóriumi vizsgálatával Vargáné (1967) határozta meg. Az 
eredmények alapján M = 1:1000 méretarányú talajtérképet 
szerkesztett. A parkban három genetikai talajtípus fordul elő:

• Csemozjom jellegű homoktalaj (Ch)
A terület ÉK-i részén, a magasabb térszinten három 

foltban található. A park középső részén 70 cm mélységben 
lévő löszön, a többi helyen durva homok alapkőzeten 
képződött.

• Bamaföld - Ramann-féle barna erdőtalaj (Bf)
A sziklacsoporttól ÉK-re eső területrészen 30 cm 

mélységben lévő löszön csonka, erodálódott Bf található. A 
sziklacsoporttól D-DNy irányban a Bf 55-90 cm mélységben 
lévő löszön fejlődött. Á park ÉNy-i részén 70 cm mélységben 
homokos lösz alapkőzet található, amelyen lejtőhordalékkal 
dúsított Bf fordul elő.

• Rozsdabarna erdőtalaj (Br)
Az erdészeti irodalomban önálló talajtípusként 

(Járó, 1962 in: Majer,1962, Járó, 1963) és a Bf altípusaként
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(Szodfridt, 1993) is tárgyalják. A Br a park területén 60-130 cm 
mélyen lévő homok alapkőzeten fejlődött. A park középső 
részén, a völgyfenéken és a sportpálya kerítése közelében lévő 
szelvényekben 90 cm-re agyagréteget is találtak.
A parkban előforduló talajtípusokra általában jellemző, hogy 
nagy vízvezetésűek, de kis víztartó képességgel rendelkeznek. 
Elsősorban a morzsás szerkezetű, vastag humuszos vályogos 
változatok víz- és tápanyaggazdálkodása kedvező. Ezek a 
talajok a legigényesebb fás növényzet fejlődését is képesek 
biztosítani.
A különböző talajtípusok és termőréteg vastagsága szerint 
elkülöníthető változataik mozaikszerűen helyezkednek el. A 
park ÉK-i részén általában a sekély és középmély termőrétegű 
talajok száraz, félszáraz vízgazdálkodási körülményeket 
biztosítanak. A mélyebb, üde talajok főleg a hosszanti 
völgyben alakultak ki.

4.3.5 Növényföldrajzi adottságok

A park a „12. Gödöllői dombvidék” erdőgazdasági táj, ,,12/b 
Sződ-Erdőkertes-Isaszeg homokborítású területek” 
tájrészletébe tartozik. Növény földrajzilag a magyar 
flóratartomány (Pannonicum), Eszaki-Középhegységi 
flóravidéki (Matricum), nógrádi flórajárásának (Neogradense) 
része ( Danszky és Rótt, 1964). Ezen a területen a termőhelyi 
viszonyok összhatására száraz tölgyes-hárserdők, löszpusztai 
tatárjuharos tölgyesek és mezei juharos gyertyános-tölgyesek 
alakultak ki. A Haraszti- és Jakabi-erdők növényföldrajzi 
térképezése során egy korábban nem tanulmányozott társulást 
is felfedeztek. A Dictamno-Tilietum cordatae (Fekete, 1965) 
néven leírt erdőtársulás a park Ény-i területén, a széles lapos 
völgyben található. Az erdőtársulás felső szintjében azonban 
ma már uralomra jutott a gyertyán. A kocsányos és 
kocsánytalan tölgy a hárs felett nem képez zárt felső szintet.
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A fokozódó kontinentális jellegre utal az a tény, hogy a táj 
flórájában az országos aránynál nagyobb százalékban vannak 
jelen az eurázsiai flóraelemek. A flóra elemzése során (Máthé, 
1956 in: Fekete, 1965) az országosnál több mint 10 %-kal 
nagyobb arányt állapítottak meg.
Mintaterületeken végzett vizsgálatok alapján Pilcsik Tünde 
(1987) kertészmérnök-hallgató kimutatta, hogy az erősen 
antropogén hatás alatt álló parkban is a mintaterületek 
átlagában az eurázsiai flóraelemek dominálnak. 32,6 %-os 
arányuk jelentősen meghaladta a magyar flóra legnagyobb 
elemcsoportjának, az eurázsiainak a hazai flóraspektrumban 
képviselt 22,5 %-os (Hortobágyi és Simon, 1981) arányát.

4.4.1. A park növényzete

4.4.1. Állomány leír ás

A park növényállományát őshonos és kultúrfajok (változatok, 
fajták stb.) alkotják. A lágyszárú növényzet természetes úton 
települt. A fa- és cserjeféléket általában telepítették, de jelentős 
részük természetes úton, magról eredt vagy sarjról felverődött. 
Az erdőket mesterséges felújítással létesítették, de 
feltételezhető, hogy a gyertyános-tölgyes esetében természetes 
felújítást alkalmaztak. A Haraszti-erdőtömbben ugyanis már 
1860-ban kigyérített, idős tölgyesben végeztek természetes 
magvetéssel sikeres erdőfelújítást (in: Magyar Erdőszeti Egylet 
Közlönye, 1863).
A növények elhelyezése a főbejárattól a sziklacsoportig teijedő 
területrészen a parképítés szempontjai szerint történt. A fa- és 
cserjeféléket szoliterként, sorosan és csoportosan telepítették. A 
sziklacsoporttól ÉNy-ra, a különböző korszakban elvégzett 
gyérítéssel és növénytelepítéssel parkerdő (Ormos, 1967 és 
Madas, 1972 in: Danszky, 1972) jellegű részeket hoztak létre.
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A parkban a fás növények különböző egyedszámmal vannak 
képviselve. A fák közül csak egy-egy

- Óriás tuja (Thuja plicata)
- Páfrányfenyő (Ginkgo biloba)
- Lepényfa (Gleditsia triacanthos)
- Tulipánfa (Liriodendron tulipifera)
- Francia juhar (Acer monspessulanum) stb. 

található a sziklacsoport kb. 200 m sugarú körzetében.

Néhány egyed képviseli a
- Vörösfenyő (Larix decidua)
- Gyantáscédrus (Calocedrus decurrens)
- Oregoni hamisciprus (Chamaecyparis lawsoniana)
- Vadgesztenye (Aesculus hippocastanum)
- Csörgőfa (Koelreuteria panniculata)
- Sajmeggy (Prunus mahaleb) 
fajokat.

Az alábbi állományalkotó fafajok pedig sok egyeddel vannak 
jelen a parkban:

- Feketefenyő (Pinus nigra)
- Közönséges gyertyán (Carpinus betulus)
- Fehér akác (Robinia pseudoacacia) stb.

A cserjék jelentős része lombbal, virággal vagy terméssel 
díszítő díszcserje, amelyek főleg a sziklacsoporton és annak kb. 
200 m-es körzetében találhatók. Általában csoportosan vannak 
elhelyezve vagy szegélyt alkotnak. Például a

- Gyöngycserje (Exochorda racemosa)
- Kínai lonc (Kolkwitzia amabilis)
- Hóbogyó félék (Symphoricarpos sp.)
- Madárbirs félék (Cotoneaster sp.)
- Lonc félék (Lonicera sp.) stb. 

borítják a sziklacsoport DK-i lejtőjét.

111



A parkerdő jellegű részeken a különböző záródású állományok 
alatt is találhatók telepített, ma már többnyire elöregedett, 
pusztuló díszcserjék. Ilyenek pl. a

- Gyöngyvesző félék (Spiraea sp.)
- Japánbirs (Chaenomeles japonica)
- Jezsámen félék (Philadelphus sp.) stb.

A természetes úton felverődött cserjék közül gyakoriak az
- Ostorménbangita (Vibunum lantana)
- Vesszős fagyai (Ligustrum vulgare)
- Veresgyűrű som (Comus sanguinea)
- Csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus)
- Galagonya félék (Crataegus sp.) stb.

Egyes fajok kivadultak. Például az
- Aranyeső félék (Labumum sp.)

magoncai találhatók a Kálváriától ENy-ra eső területen.
A parkban az állományok alatt gyakori a

- Borostyán (Hedera helix),
amely összefüggő nagy felületeket képezve, ámyéki 
gyeppótlóként egész évben szép látványt nyújt.
A lágyszárú növényzet a termőhelyi adottságoknak 
megfelelően, természetes úton jött létre. A park ÉNy-i felében, 
főleg a hosszanti völgyben késő tavasztól kora őszig 
megtalálható a tölgyesek üde-félszáraz típusát (Majer 
1956,1962,1963) jelző

- Erdei szálkaperje (Brachypodium sylvaticum)
- Csomós ebír (Dactylis glomerata) 

a gyertyános - tölgyesekben gyakori
- Széleslevelű salamonpecsét (Polygonatum latifolium)
- Pelyhes kenderkefu (Galeopsis pubescens) 

és az üde-nedves helyeken tenyésző
- Kisvirágú nenyúljhozzám (Impatiens parviflora)
- Hólyagos habszegfu (Silene vulgáris)

112



A sík és a többnyire D-i kitettségű napos réteken, tisztásokon a 
szárazságot tűrő pusztai növényzet alakult ki. A nyári flóra 
néhány jellemző növénye

- Közönséges cickafark (Achillea collina)
- Fenyérfű (Andropogon ischaemum)
- Farkas kutyatej (Euphorbia cyparissias)
-Tarackbúza (Agropyronrepens)
- Árva rozsnok (Bromus inermis)
- Angolperje (Lolium perenne)
- Korai kakukkfű (Thymus praecox)
- Sima komócsin (Phleum phleoides)
- Komlós lucerna (Medicago lupulina)
- Szikár habszegfű (Silene otites ssp. pseudotites)
- Egyenes pimpó (Potentilla recta)
- Ezüstös pimpó (Potentilla argentea)
- Vajszínű ördögszem (Scabiosa ochroleuca)
- Selymes boglárka (Ranunculus illyricus)
- Madárkeserűfű (Polygonum aviculare)
- Homoki keserűfű (Polygonum arenarium)
- Mezei zsálya (Salvia pratensis)
- Szarvaskerep (Lotus comiculatus)
- Hasznos földitömjén (Pimpinella saxifraga)

Az útszéleken, erdőszegélyeken nyáron gyakoriak az alábbiak
- Orvosi atracél (Anchusa officinalis)
- Bojtorjános tüskemag (Torilis japonica)
- Fekete csucsor (Solanum nigrum)
- Útszéli imola (Centaurea micranthos)
- Közönséges bojtorján (Arctium lappa)
- Erdei gyömbérgyökér (Geum urbanum)
- Keszegsaláta (Lactuca serriola)
- Mezei iringó (Eryngium campestre).

Az állományleírás során a jellemző fák és cserjék, valamint az 
erdőtípust jelző, a gyeptársulásokban előforduló és néhány 
gyomnövény felsorolásával nem törekedtünk teljességre,
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csupán a terület flórájának gazdagságát akartuk bemutatni. A 
parkban meghatározó szerepet betöltő fa- és cseijefélék faj- és 
egyedszáma azonban csökkent az elmúlt évtizedekben, és ez a 
tendencia jelenleg is folytatódik. A pusztulást jelzik többek 
között tövön száradt nyárak és kocsányos tölgy hatalmas 
példányai a GANZ Árammérőgyár és az Óvoda kerítése 
mellett. Feltűnő a prionír jellegű nyírek tömeges elhalása az 
egész területen. A Fomes annosus kártétele ismerhető fel a kb. 
100 éves feketefenyvesekben. A körkörösen pusztuló 
állományfoltok fái kidőltek, a földön hevernek. A cserjék közül 
is sok elöregedett, elszáradt.
A pusztulás folyamatának előidézésében véleményünk szerint 
meghatározó szerepe volt az alábbiaknak

- az elmúlt évek kedvezőtlen időjárása (lásd a 2. és 3. 
ábrát),
- a növényápolási és állománynevelési munkák elmaradása,
- az állományszerkezet változása következtében kialakult 
beámyékolás, elnyomás, gyökérkonkurrencia stb.
- a cserjék és a fák természetes elöregedése az adott 
termőhelyen.

4.4.2. A fás növények jegyzéke

A park többszöri szisztematikus bejárása során határoztuk meg 
a fa- és cserjeféléket. Egyetlen növényjegyzék és egy 
M=l:1000 méretarányú .állapottérkép állt rendelkezésünkre, 
amelyek az 1967. április 1-jei állapot dokumentumai (Vargáné 
1967). A park fás növényzete 1967-1997 között jelentősen 
megváltozott. Az 1967-ben leírt 282 fa- és cserjefélének közel 
a fele már nem található meg. A megmaradt és a 30 éves 
időszak alatt betelepített fás növények együtt is csupán 55 %-át 
alkotják az 1967-ben regisztrált faj, változat, fajta stb. számnak.
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Jelenleg a parkban 29 fenyő, 125 lombos fa- és cseijeféle, 
összesen 154 fásnövény található, amelyeknek jegyzékét a 4. 
táblázatban foglaltuk össze.

4.táblázat

A Gödöllői Erzsébet-park fásnövényeinek jegyzéke 
1997. április 15-i állapot szerint

1 2 3 4 5
Sorsz. Tudományos

név
Magyar név Elterjedési

terület
Megj.

FENYŐK
1. Abies alba Mill. Közönséges

jegenyefenyő
Közép és D- 
Európa

2. Abies cephalonica 
Loud.

Görög jegenyefenyő DK-Európa,
Görögország

3. Abies
nordmanniana 
(Steven) Spach

Kaukázusi
jegenyefenyő

Kaukázus, 
Törökország 
ÉK-i része

4. Calocedrus 
decurrens (Torrey) 
Florin

Gyantáscédrus E-Amerika 
Ny-i része

5. Cédrus libani A. 
Richard

Libanoni cédrus Libanon, 
Törökország 
DNy-i része

6. Chamaecyparis 
lawsonia (Murr.) 
Pari.

Oregoni hamisciprus É-Amerika 
Ny-i része: 
Oregon

7. Chamecyparis 
lawsoniana (Murr.) 
Parl.„Glauca”

8. Chamecyparis 
pisifera (Sieb. és 
Zucc.) Endl.

Szavára hamisciprus Japán
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9. Chamecyparis pisi- 
fera (Sieb. és 
Zucc.)
Endl.„Plumosa”

10. Ginkgo biloba L. Páfrányfenyő Kína
11. Juniperus chinensis 

L.
Kínai boróka Kína, Japán

12. Juniperus chinensis 
L. „Pfitzerina”

13. Juniperus 
communis L.

Közönséges boróka É-i mérsékelt 
éghajlati öv

14. Juniperus 
virginiana L.

Virginiai boróka É-Amerika

15. Larix decidua Mill. Európai vörösfenyő Közép-
Európa

16. Picea abies (L.) 
Karst.

Közönséges lucfenyő Európa

17. Pinus wallichiana 
Jackson

Himalájai
selyemfenyő

Himalája

18. Pinus nigra Am. Feketefenyő Közép és 
DK-Európa

19. Pinus ponderosa 
Lawson

Sárgafenyő É-Amerika 
Ny-i része

20. Pinus sylvestris L. Erdeifenyő Európa,
Ázsia

21. Pinus strobus L. Simafenyő É-Amerika 
K-i része

22. Pseudotsuga 
menziesii (Mirbel) 
Franco

Közönséges
duglászfenyő

É-Amerika 
Ny-i része

23. Taxodium 
distichum (L.) 
Rich.

Virginiai
mocsárciprus

USA DK-i 
része

24. Taxus baccata L. Közönséges tiszafa Európa,
Kisázsia

25. Thuja occidentalis 
L.

Nyugati tuja Atlantikus É- 
Amerika

26. Thuja occidentalis 
L. „Aureospica” 
Beiss.

Aranyos nyugati tuja
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27. Thuja occidentalis 
L. „Malonyana” 
Ambrozy

Malonyai tuja

28. Thuja orientalis L. Keleti tuja K-Ázsia: 
Kína, Japán

29. Thuja plicata 
D.Don

Óriástuja É-Amerika 
Ény-i része

LOMBOS FÁK 
ÉS CSERJÉK

30. Acer campestre L. Mezei juhar Európa,
DNy-Ázsia,
É-Afrika

31. Acer
monspessulanum L.

Francia juhar D-Európa,
Ny-Ázsia

32. Acer negundo L. Zöld juhar Atlantikus É- 
Amerika

33. Acer negundo L. 
, ,Auratum” Spáth.

Sárgatarkalevelű 
zöld juhar

34. Acer platanoides L. Korai juhar Európa
35. Acer

pseudoplatanus L.
Hegyi juhar Európa

36. Acer
pseudoplatanus L.
„Atropurpureum”
Spáth.

Vöröslevelű hegyi 
juhar

37. Aesculus 
hippocastanum L.

Közönséges
vadgesztenye

Balkán

38. Ailantus altissima 
Swingle

Bálványfa Kína

39. Amorpha fruticosa 
L.

Gyalogakác É-Amerika 
középső része

40. Berberis julianae 
Schneid.

Júlia-borbolya Közép-Kína

41. Berberis vulgáris L. Közönséges
borbolya

Európa

42. Berberis vulgáris 
L. "Atropurpurea”

43. Betula pendula 
Roth

Közönséges nyír Európa,
Ázsia
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44. Buddleia albiflora 
Hemsl.

Fehér nyári orgona Közép- és 
Ny-Kina

45. Buddleia
altemifolia Maxim

Korai nyári orgona Kína

46. Buddleia davidii 
Franch.

Nagyvirágú nyári 
orgona

Kína

47. Buxus
sempervirens L.

Örökzöld puszpáng DNy-Európa,
É-Afrika

48. Calycanthus 
floridus L.

USA D-i 
része

49. Caragana 
arborescens Lem.

Borsócserje Szibéria,
Mandzsúria

50. Carpinus betulus L. Közönséges gyertyán Európa
51. Castanea sativa 

Mill.
Szelídgesztenye D-Európa

52. Catalpa sp. Szivarfa
53. Celtis occidentalis 

L.
Nyugati ostorfa É-Amerika, 

K-i része
54. Chaenomeles 

japonica Thunb.
Japánbirs Japán

55. Cladrastis lutea 
K.Koch

Amerikai sárgafa USA DK-i 
része

56. Clematis vitaiba L. Erdei iszalag Európa, 
Kaukázus, É- 
Afrika

57. Clematis vitiella L. Olasz iszalag D-Európa,
Kisázsia

58. Colutea x média 
Willd.

Dudafürt

59. Comus alba L. Fehér som Szibériától
Mandzsúriáig
É-Korea

60. Comus más L. Húsos som Közép és D- 
Európa 
Kisázsia, 
Kaukázus

61. Comus sanguinea 
L.

Veresgyűrű som Európa

62. Corylus avellana L. Közönséges
mogyoró

Európa

118



63. Corylus columa L. Török mogyoró DK-Európa,
DNy-Ázsia

64. Corylus maxima 
Mill. „Purpurea”

Vérmogyoró

65. Cotinus coggygria 
Scop.

Cserszömörce D-Európa

66. Cotoneaster 
dammeri Schneid.

Madárbirs faj Közép-Kína

67. Cotoneaster 
franchetti Boiss.

Madárbirs faj Közép-Kína

68. Cotoneaster 
horizontális Decne

Elfekvő madárbirs Ny-Kína,
Szecsuan

69. Cotoneaster 
melanocarpa Lődd.

Fekete madárbirs K-Európa,
Ny-Ázsia,
Mongólia

70. Cotoneaster 
integerrima Med.

Szirti madárbirs Európa,
Ázsia

71. Cotoneaster 
salicifolia Franch.

Fűzlevelű madárbirs Ny-Kína

72. Crataegus 
monogyna Jacq.

Egybibés galagonya Európa

73. Deutzia gracilis 
Sieb. et Zucc.

Gy öngyvirágcserj e 
faj

Japán

74. Deutzia magnifica 
Rehd.

Gyöngyvirágcserje
faj

75. Eleagnus 
angustifolia L.

Keskenylevelű
ezüstfa

Földközi-ten- 
ger vidéke, 
Ny-Ázsia

76. Eleagnus
angustifolia L. var. 
occidentalis (L.) 
Ktze.

Földközi- 
tenger vidéke

77. Euonymus 
europaeus L.

Csíkos kecskerágó Európa, Ny- 
Ázsia

78. Euonymus 
verrucosus Scop.

Bibircses kecskerágó D-Európa,
Ny-Ázsia

79. Fagus sylvatica L. Közönséges bükk Európa
80. Exochorda 

racemosa Rehd.
Nagyvirágú
gyöngycserje

K-Kína
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81. Forsythia x 
intermedia Zab.

82. Forsythia suspensa 
VahL

Aranyfa Kína

83. Fraxinus chinensis 
Roxb.

Kínai kőris Kína

84. Fraxinus excelsior 
L.

Magas kőris Európa

85. Fraxinus excelsior 
L.‘Diversifolia’

Egylevelű kőris

86. Fraxinus excelsior 
L. ‘Pendula’

Szomorú magas 
kőris

87. Gleditsia 
triacanthos L.

Tövises lepényfa É-Amerika

88. Hedera helix L. Borostyán Európa,
Kaukázus

89. Indigofera 
gerardiana Wall.

Indigócserje Himalája

90. Juglans nigra L. Fekete dió É-Amerika 
K-i része

91. Kerria japinica
DC.’Peniflora’
Witte.

Teltvirágú
boglárcserje

92. Koelreuteria
paniculata
Laxmann

Csörgőfa Kína, Korea

93. Kolkwitzia amabilis 
Graebn.

Molyhos kínai lonc Kína

94. Labumum 
anagyroides Med.

Közönséges
aranyeső

Közép és D- 
Európa

95. Laurocerasus 
officinalis Roem.

Babérmeggy Balkán, DK-
Európa,
Kisázsia

96. Ligustrum 
ovalifolium Hassk. 
„Argenteomarginat- 
um

97. Ligustrum vulgare 
L.

Közönséges fagyai Európa, E-
Afrika,
Kisázsia
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98. Ligustrum vulgare 
L. „Chlorocarpum” 
Schelle.

Sárgabogyójú fagyai

99. Liriodendron 
tulipifera L.

Amerikai tulipánfa É-Amerika 
K-i része

100. Lonicera 
fragrantissima 
Lindl. et Paxt.

K-Kína

101. Lonicera standishii 
Jacq. f. lancifolia 
Rehd.

Ny-Kína,
Szecsuán

102 Lonicera tatarica L. Tatár lonc Közép-Ázsia
103. Loranthus 

europaeus Jacq.
Fakín Közép- és D- 

Európa
104. Maclura pomifera

(Rafmesque)
Schneider

Narancseper USA középső 
és D-i része

105. Mahonia
aquifolium Pursh. 
Nutt.

Örökzöld mahónia É-Amerika 
Ny-i része

106. Malus spectabilis 
(Ait) Borkh.

Kína

107. Morus Álba L. 
‘Pendula’ Dipp.

Szomorú eperfa

108. Parthenocissus
pubescens
(Schlechtd.)
Graebn.

É-Amerika

109. Philadelphus 
coronarius L.

Jezsámen Itáliától
Kaukázusig

110. Philadelphus sp.
111. Physocarpus 

bracteatus (Rydb.) 
Rehd.

Hólyagvessző faj

112. Platanus x hybrida 
Brot.

Juharlevelű platán

113. Populus X 
canescens (Ait) P. 
Schmith

Szürke nyár Európa,
Kisázsia
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114. Populus nigra L. 
cv. Italia Celak.

Jegenyenyár Ny-Ázsia

115. Prunus cerasifera 
Ehrh. „Atropurpu- 
reá

Vérszilva

116. Prunus mahaleb 
(L.) Mill.

Sajmeggy Európa,
Kisázsia

117. Prunus padus L. Zselnice meggy Európa, É- 
Ázsia

118. Prunus serotina 
Ehrh.

Kései meggy É-Amerika

119. Prunus spinosa L. Kökény Európa, 
Kisázsia, É- 
Afrika

120. Prunus tenella 
Batsch.

Törpe mandula Közép- 
Európától K- 
Szibériáig

121. Pyracantha 
coccinea Roem.

Tűztövis DK-Kínától
Ny-Kínáig

122. Pyracantha 
coccinea (Roem.) 
„Lalandei”
Lalande.

123. Pyrus pyraster Vadkörte Európa,
Kisázsia

124. Quercus cerris L. Csertölgy Közép- és D-
Európa,
Kisázsia

125. Quercus palustris 
Muench.

Mocsártölgy USA K-i 
része,
Kanada DK-i 
része

126. Quercus petraea 
Liebl.

Kocsánytalan tölgy Európa, Ny- 
Ázsia

127. Quercus pubescens 
Willdenow

Molyhos tölgy Közép- és D- 
Európa, Ny- 
Ázsia

128 Quercus robur L. Kocsányos tölgy Európa, Ny- 
Ázsia
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129. Quercus robur 
L’Fastigiata’.

Piramistölgy

130. Quercus rubra L. Amerikai vörös tölgy É-Amerika 
K-i része

131. Rhamnus 
catharticus L.

Varjútövis benge Európa, Ny- 
Ázsia

132. Rhodotypos 
scandens (Thunb.)

Hószirom Japán,
Közép-Kína

133. Robina hispida L. Piros akác USA DK-i 
része

134. Robinia
pseudoacacia L.

Fehér akác USA K-i 
része

135. Rosa canina L. Gyepűrózsa Európa
136. Rubus fructicosus 

L.
Földi szeder Közép-

Európa
137. Salix alba L. 

‘Vitellina’ Arc.
Sárgavesszejű fehér 
fűz

138. Sambucus nigra L. Fekete bodza Európa, Ny- 
Ázsia, E- 
Afrika

139. Spiraea vanhouttei 
Zab.

Közönséges
gyöngyvessző

Kína

140. Symphoricarpus 
albus var.laevigatus 
Blake.

Hóbogyó USA E-i 
része,
Kanada

141. Syringa vulgáris L. Közönséges orgona DK-Európa
142. Tilia cordata Mill. Kislevelű hárs Európa, Ny- 

Ázsia
143. Tilia platyphyllos 

Scop.
Nagylevelű hárs Közép- és D-

Európa,
DNy-Ázsia

144. Tilia x euchlora 
K.Koch

Krími hárs

145. Ulmus minor Mezei szil Európa,
DNy-Ázsia,
É-Afrika

146. Ulmus minor var. 
suberosa Rhd.

Párás mezei szil Közép-
Európa

147. Vibumum buddlei 
folium Wright

Közép-Kína
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148. Vibumum lantana 
L.

Ostorménfa Európa,
Kisázsia

149. Vibumum opulus 
L.

Kányabangita Európa, É- 
Afrika

150. Vibumum
rhytidophyllum
Hemsl.

Örökzöld bangita Kina

151. Vibumum utile 
Hemsl.

Közép-Kína

152. Viscum album L. Fehér fagyöngy Európa
153. Yukka filamentosa 

L.
Pálmaliliom USA D-i 

része
154. Zelkova sp.

4.4.3.A fák korosztálymegoszlása

A parkban található fákat három korosztályba lehet sorolni:
- a becslés alapján kb. 150 évesek,
- a becslés alapján kb.100 évesek és
- a becslés alapján 50 évnél fiatalabbak csoportjába.

A 100 évnél magasabb kort csak néhány idős
- Kocsányos tölgy (Quercus robur)
- Tögyhibrid (Quercus sp.)
- Közönséges gyertyán (Carpinus betulus)

képviseli. Ők a park legidősebb fái. A XIX. század második 
felében természetes úton felújult vagy telepített példányok, 
amelyek az eredeti gyertyános-tölgyes állomány tanúfái. A 
park ÉNy-i felében, szórtan találhatók. A még élő kocsányos 
tölgy és tölgyhibrid egyedek száma 15 db.
Közel 100 évesek a park létesítésekor telepített fák. Például

- Óriás tuja (Thuja plicata)
-Feketefenyő (Pinusnigra)
- Lepényfa (Gleditsia triacanthos)
- Tulipánfa (Liriodendron tulipifera)
- Krími hárs (Tilia x euchlora)
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- Jegenyenyár (Populus nigra ‘italica’).
Többségük szoliterként vagy sorosan telepítve a park DK-i 
felében található, a feketefenyő facsoportok, állományok 
azonban a park ÉNy-i felében is előfordulnak, főleg a 
magasabb térszinten.
Az 50 évnél fiatalabb korosztályba tartoznak a II. világháború 
után, többségükben az 1960-as években telepített fák. 
Szoliterként vagy csoportosan helyezték el őket a park 
különböző területein. E korosztály néhány 40 év körüli 
képviselője például

- Törökmogyoró (Corylus columa)
- Gyantáscédrus (Calocedrus decurrens)
- Erdeifenyő (Pinus sylvestris)
- Simafenyő (Pinus strobus).

Ebbe a csoportba tartoznak még a hársak, juharok, kőrisek, 
akác, stb. felverődő magoncai és sarjai, a természetes újulat 
léces korú fái, illetve facsemetéi. Hiányoznak azonban a 
parkból a 10-20 évnél fiatalabb, tervszerűen telepített fák.

4.4.4. A legidősebb és a legnagyobb fák

A park legszebb díszei azok a fák, amelyek a viszontagságos 
múlt ellenére idős kort és nagy méreteket értek el. A 
szemrevételezés alapján kiválasztott különleges értéket 
képviselő egyedek kb. 100 évesek, vagy idősebbek. A 
dendrometriailag elemzett egyedek száma 26 db, amelyek 15, a
4.4.5. fejezetben elemzett Tilia x euchlora-val együtt 16 
növényfajt reprezentálnak. Az őshonos fafajok legszebb 
képviselői a park ÉNy-i felében és a DK-rész üde termőhelyein 
találhatók. A telepített kultúrfafajok elsősorban a sziklacsoport 
körül kb. 200 m-es körzetben, különböző termőhelyen állnak.
A park legidősebb fái a kocsányos tölgy, a tölgyhibridek és a 
gyertyán szép példányai kb. 150 évesek. Többségük középmély 
és mély termőrétegű rozsdabarna erdőtalajon, illetve
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lejtőhordalékkal dúsított Ramann-féle barna erdőtalajon 
található.A legvastagabb tölgy mellmagassági átmérője 1996- 
ban 95 cm volt. A legmagasabb tölgy pedig ugyanabban az 
évben 17 m volt. A gyertyán esetében 93 cm és 20 m volt a 
maximális érték 1996-ban.
A legnagyobb méreteket azonban a park D-i szögletében, 
középmély Ramann-féle barna erdőtalajon álló jegenyenyár 
érte el. Egyetlen, kb.100 éves példányának 

tőátmérője: 139 cm 
mellmagassági átmérője: 103 cm 
magassága: 32,4 m
összes fatérfogata: 11,8 m3volt 1995-ben.

A park különböző fafajai közül a legidősebb és a legnagyobb 
egyedek fontosabb dendrometriai adatait az 5. táblázatban 
foglaltuk össze.
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5. táblázat

A legidősebb és a legnagyobb fák fontosabb dendrometriai adatai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 II 10 Ir " 11 — iI 12

Becsült Park Mell Magas Agtiszta Élő Koronavetület
Soraz Fafaj kor rész mag.

átmérő
ság törzs

hossz
korona
hossz

átmérője területe

1996-ban d i l3 H
... M

hí
_ _  lm]

h2
[m]

D e-d
lm]

DK-Ny
[m]

Dm
. [m]

tk
[m2]

Fenyőfélék
1 Pinus nigra 1 0 0 DK 66 20,4 4,9 15,5 12,4 13,3 12,8 129
2 Larix decidua 100 DK 56 19,9 3,1 16,8 9,6 10,0 9,8 75
3 Larix decidua 100 DK 58 23,1 3,1 20,0 10,2 10,3 10,2 82
4 Larix decidua 100 DK 44 16,9 3,9 13,0 8,5 8,8 8,6 58
5 Picea abies 100 DK 49 21,6 10,5 11,1 9,0 9,0 9,0 64
6 Cédrus libani 100 DK 56 16,7 6,3 10,4 6,9 9,2 8,0 50
7 Cédrus libani 100 DK 57 16,9 3,5 13,4 9,0 10,7 9,8 75
8 Chamaecyparis

lawsoniana
100 DK 58 16,2 2,5 13,7 7,7 8,2 8,0 50

9 Thuja plicata 100 DK 52 17,1 5,4 11,7 6,0 6,0 6,0 28



5. táblázat folytatása
1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 10 | 11 | 12

Sorsz Fafaj
Becsült

kor

1996-ban

Park
rész

Mell
mag.

átmérő
di 3
[cm]

Magas
ság

H
[m]

Ágtiszta
törzs
hossz

hí
[m]

Élő
korona
hossz

h2
[m]

Koronavetúlet
átmérője területe

D e-o
[m]

D k-ny

ím]
D * l

rml
tk

ím 2l
Lombos fák

10 Quercus robur 150 ENy 85 15,8 4,6 11,2 16,0 10,0 13,0 133
11 Quercus robur 150 ENy 83 14,7 4,2 10,5 16,0 16,0 16,0 201
12 Quercus robur 150 ÉNy 81 13,2 4,2 9,0 8,0 10,0 9,0 64
13 Quercus robur 150 ENy 73 16,3 4,2 12,1 14,0 12,0 13,0 133
14 Quercus robur 150 ENy 79 16,9 5,5 11,4 10,0 17,0 13,5 143
15 Quercus robur 150 ENy 85 14,2 4,6 9,6 15,0 9,0 12,0 113
16 Quercus robur 150 ENy 92 16,1 3,2 12,9 16,0 13,0 14,5 165
17 Quercus sp. 150 ENy 95 15,6 2,0 13,6 21,0 19,0 20,0 314
18 Carpinus betűi us 150 ENy 65 19,7 1,7 18,0 15,0 15,0 15,0 177
19 Carpinus betulus 150 ENy 93 19,8 2,1 17,7 17,0 20,0 18,5 269
20 Tilia cordata 100 DK 81 25,3 3,9 21,4 18,0 15,0 16,5 214
21 Gleditsia

triacanthos
100 DK 71 25,8 7,7 18,1 14,2 15,2 14,7 170

22 Liriodendron
tulipifera

100 DK 52 20,9 5,9 15,0 10,9 12,6 11,8 109

23 Castanea sativa 100 DK 74 15,9 4,9 11,0 8,9 16,2 12,6 125
24 Populus nigra 

"Italica"
100 DK 103

tőátméró=

139

32,4 11,6 20,8 7,5 8,1 7,8 48

25 Aesculus
hippocastanum

100 DK 69 20,2 - - - - -
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Az egyenes, négyes krími hárs (Tilia x euchlora) fasor fontosabb dendrometriai adatai
6. táblázat

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Srsz Fafaj Becsült

kor
Mellmag.
átmérő

Magasság Agtiszta
törzshossz

Elő korona
hossz

Koronavetület 
külső sugara

Megjegyzés

1995-ben di.3 H hí h2 rí
[év] . . . fö " ! . . K . . .  . . . M [m] [m]

Tilia x euchlora 1. fasor
1.1 97 51 18,3 7,3 11,0 6,5
1.2 44 17,2 7,1 10,1 5,7
1.3 52 17,6 3,7 13,9 7,2
1.4 52 18,4 3,7 14,7 6.2
1.5 52 18,4 4,6 13,8 5,4
1.6 46 17,7 4,9 12,8 5,9
1.7 42 16,5 3,5 13,0 5,9
1.8 48 17,6 3,9 13,7 6,4
1.9 50 18,0 5,1 12,9 7,0
1.10 43 16,5 3,7 12,8 6,2
1.11 45 19,3 4,6 14,7 6,7
1.12 41 17,6 4,4 13,2 6,6
1.13 48 19,3 4,0 15,3 6,2
1.14 48 17,3 3,5 13,8 6,9
1.15 43 17,1 3,5 13,6 6,1
1.16 54 19,1 3,5 15,6 5,6
1.17 51 19,0 4,7 14,3 6,2
1.18 44 18,1 4,0 14,1 5,3
1.19 elszáradt
1.20 44 14,0 3,7 10,3 3,3
1.21 45 16,8 2,6 14,2 5,0
1.22 \ 48 16,5 4,2 12,3 5,0
Számtani középérték 47,2 17,6 4,3 13,3 6,0



6. táblázat folytatása
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Srsz Fafaj Becsült
kor

1995-ben

Mellmag.
átmérő

di.3

Magasság

H

Agtiszta
törzshossz

hí

Elő korona
hossz 

h2

Koronavetület 
külső sugara

n

Megjegyzés

. _lÉXl [cm] [m] .... fen] [m] [m]
Tilia x euchlora 2. fasor

21 V 57 14,1 3,8 10,3 7,2
22 48 17,8 3,0 14,8 6,1
23 46 16,3 3,2 13,1 6,9
2.4 42 14,8 4,1 10,7 4,6
2.5 48 18,4 4,0 14,4 5,5
26 50 17,5 3,7 13,8 4,3
2.7 50 16,4 3,7 12,7 5,2
2.8 48 17,2 4,0 13,2 6,6
29 48 18,1 3,6 14,5 6,8
210 46 17,8 4,2 13,6 5,7
2.11 52 17,9 3,6 14,3 7,2
2.12 53 18,5 3,7 14,8 5,3
2.13 46 18,4 4,6 13,8 5,3
2.14 42 18,4 3,7 14,7 7.0
215 46 17,2 3,3 13,9 5,7
2.16 53 20,7 3,9 16,8 7,5
2.17 46 16,7 3,6 13,1 4,5
218 49 17,0 4,1 12,9 4,8
219 42 16,2 4,0 12,2 4,8
220 44 16,6 3,4 13,2 7,5
221 48 16,6 3,4 13,2 5.9
222 39 14,6 _ 4,4 10,2 3,5
2.23 Nf 42 16,1 2,9 13,2 4,6
Számtani középérték 47,2 17,1 3,7 13,4 5,8



6. táblázat folytatása
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Srsz Fafaj Becsült
kor

Mellmag.
átmérő

Magasság Agtiszta
törzshossz

Elő korona
hossz

u

Koronavetület 
külső sugara

Megjegyzés

1995-ben di.3 H hí
H2

rí
[év] [cm] [m] [m] [m] [m]

Tilia x euchlora 3. fasor
3.1 p7 52 17,0 3,4 13,6 6,2
3.2 49 18,1 4,0 14,1 4,9
3.3 51 16,4 4,0 12,4 4,8
3.4 42 15,5 3,7 11,8 4,1
3.5 46 15,5 3,4 12,1 5,6
3.6 40 14,4 4,5 9,9 3,4
3.7 44 15,2 3,7 11,5 5,3
3.8 45 16,4 2,5 13,9 5,4
3.9 43 17,0 3,8 13,2 4,9
3.10 46 17,8 4,0 13,8 5,2
3.11 46 16,7 4,0 12,7 6,7
3.12 45 15,9 3,8 12,1 4,3
3.13 46 17,3 4,2 13,1 3,8
3.14 47 17,8 4,1 13,7 4,8
3.15 48 18,7 3,4 15,3 6,3
3.16 51 18,1 3,7 14,4 5,6
3.17 hiányzik
3.18 44 17,6 3,0 14,6 2,9
3.19 52 18,7 3,4 15,3 4,6
3.20 44 18,1 3,0 15,1 3,6
3.21 48 19,2 3,0 16,2 5,2
3.22 49 17,0 4,0 13,0 5,9
3.23 N 50 13,6 2,4 11,2 4,0
Számtani középérték 46,7 16,9 3,6 13,3 4,9



6. táblázat folytatása
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Srsz Fafaj Becsült
kor

1995-ben

Mellmag.
átmérő

di.3

Magasság

H

Agtiszta
törzshossz

hí

Élő korona
hossz 

h2

Koronavetület 
külső sugara

n

Megjegyzés

[cm] [ml [m] [m] ____ [m]
Tilia x euchlora 4. fasor

4.1 97 46 16,1 4,0 12,1 5,8
4.2 40 17,8 3,5 14,3 4.9
4.3 42 17,2 3,3 13,9 6,5
4.4 44 15,6 4,4 11,2 6,7
4.5 47 16,4 4,2 12,2 6.2
4.6 44 15,6 4,8 10,8 5,6
4.7 44 17,1 4,4 12,7 6.2
4.8 46 16,7 3,9 12,8 6.9
4.9 44 17,4 4,2 13,2 6.3
4.10 47 18,1 4,6 13,5 5,2
4.11 44 17,4 3,5 13,9 7.8
4.12 48 17,8 4,2 13,6 7.8
4.13 45 17,2 4,0 13,2 5.3
4.14 42 16,4 3,5 12,9 6.4
4.15 44 17,5 3,3 14,2 6.7
4.16 49 19,1 4,6 14,5 5.4
4.17 48 18,4 3,7 14,7 5.1
4.18 48 17,5 3,5 13,0 6.4
4.19 50 18,2 3,9 14,3 6.9
4.20 47 18,9 3,7 15,2 6.3
4.21 ----\ f.----- 46 17,9 4,0 13,9 5.8
4.22 44 16,7 4,0 12,7 4.7
Szamtani középérték 45,4 17,3 4,0 13,3 6,1
Tilia x euchlora 1,2,3,4 fasor 
számtani középértéke 46,6 17,2 3,9 13,3 5,7



4.4.5. Az egyenes, négyes krími hárs (Tilia x euchlora) fasor

A park főbejáratától az Erzsébet királyné szobor és a 
sziklacsoport felé vezet az egyenes, négyes, krími hárs (Tilia x 
euchlora) fasor melyet 1898 őszén telepítettek.
Az eredetileg 20 m széles és 240 m hosszú (közli 
Földművelésügyi Miniszter, 1899) egyenes, négyes fasor, a 
tőtávolságokat és az elrendezést figyelembe véve, 98 db fából 
állt. Az évszám utolsó két számjegyének és a valószínűsíthető 
darabszámnak az egybeesése bizonyára szándékos volt. Ma a 
teljes hossza 220 m, amelyből 212 m-es szakasz esik a 
kerítéseken belülre. Az élő fák száma összesen: 88 db volt 
1995-ben. A fasorok egymással párhuzamosan, 5+10+5 m 
sortávolságban lettek telepítve, de a két szélső sorban a fák 
helyzete fél osztásközzel eltér a két belső sor fáihoz képest. A 
tőtávolság mindegyik fasorban 10 m.
Az egyenes, négyes fasor részben mesterségesen feltöltött, 
száraz talajon áll (Vargáné, 1967). A teljes felvétel alapján 
meghatározott

- átlagos mellmagassági átmérője: 46,6 em ± 3,5 cm
- átlagos magassága: 17,2 m ± 1,3 m
- átlagos ágtiszta törzs hossza: 13,3 m ± 0,7 m
- összes fatérfogata: 134,1 m3 volt 1995-ben.
A legnagyobb mellmagassági átmérőt a 2.1 számú, 

legkisebbet pedig a 2.22. számú fánál mértük. Legmagasabb 
volt a 2.16. számú, legalacsonyabb pedig a 3.23. számú egyed. 
Lásd. a 6. táblázatban kivastagítva.
Figyelemre méltó a fasorok átlagos mellmagassági átmérőjének 
csökkenése 47,2 - 45,4 cm-re D-É irányban. Ez valószínűleg a
4. fasor É-i oldalán, a viszonylag közel telepített növényzet és a 
sekélyebb talaj (kb. 30 cm-re már lösz található) hatásának 
következménye.
A 6. és a 7. táblázatban található fontosabb dendrometriai 
adatok alapján mélyebb elemzést nem végeztünk, mert a krími
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hársfák természetes fejlődését a II. világáború utáni években 
durván megzavarták. Régi fényképeken jól láthatóak a letört 
vastag ágak megmaradt csonkjai, valamint a gépjárművek által 
okozott kéreg- és törzssérülések. A hársakra jellemző nagy 
visszaszerzőképesség következtében regenerálódtak ugyan a 
fák koronái, de a cementtel és téglával plombáit, néhány 
esetben kb. 0,2 x 1,0 m felületű üregek tovább mélyültek. A 
rugalmatlan anyag nem tudott idomulni az élő fa 
méretváltozásaihoz. Az egyszer már kezelt üregek korhadása 
folytatódott.
Néhány fánál csúcsszáradást is észleltünk. A koronaszint alsó 
részén, száraz ágak viszonylag ritkábban fordultak elő, mert 
azokat szakemberek évenként eltávolítják. Az általános 
egészségi állapotra jellemző, hogy az összes fa 10-15 %-a 
sérült vagy csúcsszáradt. Az őszi leveleken gyakori a 
korompenész.
Az ország leghíresebb hársfasorai idősebbek és hosszabbak a 
gödöllőinél. A Széchenyi Antal és felesége, Barkóczy 
Zsuzsanna által 1751-1753 között létesített, 2,4 km hosszú, 23 
m széles, eredetileg 645 db kislevelű hársból ( Kopasz, 1978) 
kettős nagycenki fasor kert- és erdőtörténeti kincs.
A Zirci arborétumban 1809-ben létesített, 350 m hosszú 111 
fából álló hársfasor (Kopasz, 1978) különösen értékes.
A Ráde Károly tervei alapján, 1898-ban létesített Gödöllői 
Erzsébet-parkban a jelenleg 220 m hosszú, 20 m széles, 88 db 
krími hársból álló egyenes négyes fasor azonban 
kategóriájában egyedülálló az országban. Egyik legszebb eleme 
a parknak is, amelyben a fasor hársfáinak összeboruló koronái 
hármas boltívet képezve feloldják az architektonikus elem 
merevségét.
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Az egyenes, négyes krími hárs (Tilia x euchlora) fasor 
fatérfogatának meghatározása

7. táblázat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fasor
száma

Fafaj Becsül
t

kor

1995-
ben

Átlagos
mellmag
átmérő

di.3

Eltérés a 
számtani 

középérték 
-tői 

max. 
min.

Átlagos
magas

ság

H

Eltérés a 
számtani 

középértéktől

max.
min.

Átlag
törzs

összes
fa

Átlagos
körlap

G

Átlag
növendék

I

Fák
száma

N
fatérfogata

Vi V
[év] [cm] [m] [m3] [nrí3] [m l [m'Vév] [db]

Tilia x euchlora

97 + 6,8 + 1,7
1. 47,2 - 6,2 17,6 - 3,6 1,59360 33,5 0,17497 0,01643 21

+ 9,8 + 3,6
2. 47,2 - 8,2 17,1 - 3,0 1,55560 35,8 0,17497 0,01604 23

+ 5,3 + 2,3
3. 46,7 - 6,7 16,9 - 3,3 1,50815 33,2 0,17129 0,01555 22

+ 4,6 + 1,8

4. \ f \ f 45,4 - 5,4 17,3 - 1,7 1,45200 31,9 0,16188 0,01497 22
Négyes fasor 

középértéke 46,6
+10,4 

- 7,6 17,2
+ 3,5 

- 3,6 1,52360 0,17055 0,01571
Négyes fasor 

összesen
134,1 88



4.4.6. Néhány fafaj erdészeti értékelése 

Feketefenyó' (Pinus nigra)

A diszperz areájú, szubmediterrán, montán feketefenyő 
Magyarországon honosított fafaj. Szárazságtűrő, meleg- és 
fényigényes. A park területén főleg a magasabb térszintre 
félszáraz, száraz vízgazdálkodású talajokra telepítették, de 
néhány facsoport a széles, lapos völgyben is megtalálható.
Két állományát vizsgáltuk részletesebben. 1995-ben 
törzsenkénti teljes felvételt végeztünk a Kálvária melletti 
feketefenyvesben (továbbiakban 1. terület) és a park ÉNy-i 
harmadában, a völgyben lévő állományban (továbbiakban 2. 
terület).
Az 1. területen sekély csemozjom jellegű homoktalajon, 75 db 
egyedből álló, erősen kigyérült, kb. 100 éves állomány 
található, amelynek záródása 55%. Szálanként néhány 
erdeifenyő és vörösfenyő is előfordul. 16 db fa az elmúlt 
években tövön száradt. A fák többségének törzse egyenes, 
hengeres, átlagosan 6-8 m-ig ágtiszta. A koronák alakja jelzi, 
hogy évek óta csökken az éves magassági növedék. Az 
állomány túltartott. Átlagmagassága csak 0,7 m-rel haladta meg 
az erdőnevelési modelltáblábán (Solymos, 1980 in: Váradi, 
1984) a IV. fatermési osztály véghasználati korú állományára 
megállapított értéket.
A 2. területen mély, rozsdabarna erdőtalajon, 32 db egyedből 
álló, kb.100 évés állomány található, amelynek záródása 70 %. 
Az állományban szálanként néhány gyertyán is előfordul. A 
feketefenyő egyedei között 3 db enyhén görbe, 3 db villás és 1 
db villámsújtotta fa kivételével a fák törzse egyenes, hengeres, 
6-8 m-ig ágtiszta. Viszonylag kis koronával rendelkeznek. Az 
állomány túltartott. Átlagmagassága 1,0 m-rel alatta maradt az 
erdőnevelési modelltáblábán (Solymos, 1980 in: Váradi, 1984) a
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III. fatermési osztály véghasználati korú állományára megadott 
értéknek.
Az 1. területen lévő állomány átlagos mellmagassági átmérője
1,5 cm-rel nagyobb volt, átlagmagassága azonban 2,2 m-rel 
kisebb volt a 2. területen lévő állomány hasonló értékeinél. A 
két átlagérték ellentétes tendenciája következtében a különböző 
talajokon álló feketefenyvesekben az átlagtörzs fatérfogata 
megközelítően azonos maradt. Mindkét területen az átlagos 
átmérőjű és a vékonyabb fák is az uralkodó és kimagasló 
szintbe (Kraft-féle osztályozás, 1884 in: Danszky, 1972) 
jutottak, amelynek valószínűsíthetően legfőbb oka a 
nevelővágások elmaradása. Következménye pedig a rossz 
szerkezetű állomány, amelyben további problémát jelent az 
idős kor miatt fokozódó kiritkulás.
Mindezek ellenére a túltartott, kiritkuló állományokat a 
facsoportokat és a szoliter fákat a parkban betöltött szerepük 
miatt a lehetséges legmagasabb korig fenn kell tartani. A 
következő években várható a biotikus és abiotikus károk 
fokozódása, ezért valószínűleg évente el kell majd távolítani a 
beteg, elszáradt és kidőlt fákat.
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ő. táblázat

A féketefenyő (Pinus nigra) állományok és a simafenyő (Pinus strobus) facsoport
fa térfogatának meghatározása

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sorsz Fafaj Becsült

kor

1996-
ban

Park
rész

Átlagos
mellmag
átmérő

di.3

Eltérés a 
közép- 
értéktől 

max.

min.

Átlagos
magas

ság

H

Eltérés a 
közép
értéktől 

max.

min.

Átlag
törzs

Össze
s
fa

Átlagos
mellmag

körlap

G

Átlag
növendék

I

Törzs
szám

N

fatérfogata

V! | V
[év] [cm] [cm] [m] [m] [m3] [m2] [m3/év] [db]

1. Pinus nigra 100 DK 39,3 + 12,7 18,7 + 4,9 1,37242 102,9 0,12130 0,01524 75

- 13,3 4,5

2. Pinus nigra 100 ÉNy 37,8 - 13,2 20,9 3.5 1,36954 43,8 0,11222 0,01522 32

+ 11,8 + 2.1

3. Pinus strobus 35 ÉNy 25,0 + 9,0 15,0 + 1,4 0,42600 4,7 0,04909 0,01065 11

6,0 - 1 ,2



Simafenyő (Pinus strobus)

Észak-Amerikából származó, hidegtűrő, közepesen 
fényigényes fafaj. A park DNy-i részén, a GANZ 
Árammérőgyár É-i kerítése mellett 11 db fából álló csoportja 
található, amely a gyertyánnal, tölggyel, feketefenyővel 
elegyes állomány része. Ezenkívül a park más részein 
szálankénti elegyben és szoliterként is előfordul néhány egyed. 
A 11 db fából álló rudas korú simafenyő csoport középmély, 
rozsdabarna erdőtalajon, félszáraz vízgazdálkodási 
körülmények között fejlődött. Az eredetileg több egyedből álló 
facsoport fái közül 5 db néhány évvel ezelőtt tövön száradt, 
ami az elmúlt évtized időjárási szélsőségei, illetve 
gombakárosítás (Cronartium ribicola) miatt következett be. A 
facsoport fontosabb dendrometriai adatait is feldolgoztuk. A 
simafenyő szálankénti vagy csoportos elegyítése elsősorban az 
üde talajokon a jövőben is ajánlható.

Európai vörösfenyő (Larix decidua)

Közép-európai, alhavasi fafaj, amely magas hegyvidékek 
hideg, kontinentális területein él. Fény igényes. A parkban a 
sziklacsoport kb. 200 m-es körzetében a különböző korú 
példányok különböző talajokon találhatók. A kb. 100 éves 
egyedeket a II. világháború után megcsonkították, de 
regenerálódtak. Ma a park legidősebb és legnagyobb fái közé 
tartoznak. Lásd az 5. táblázatot. A legszebb példány összes 
fatértogata 2,6 m3 volt 1996-ban. A fiatalabb egyedek is szép 
fejlődésűek. A vörösfenyő azonban nem erre a termőhelyre 
való. További fenntartása a parkban szoliterként vagy kisebb 
facsoportban elsősorban kertészeti értéke miatt indokolt.
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Kocsányos tölgy (Quercus robur)

Európai-kontinentális jellegű, síksági fafaj. Idősebb korban 
erősen fényigényes. A parkban szórtan található, kb. 150 éves 
egyedei főleg középmély és mély termőrétegű rozsdabarna 
erdőtalajon, valamint Ramann-féle barna erdőtalajon állnak. A 
park legidősebb és legnagyobb fái, amelyek a környező fákhoz 
képest általában alacsonyabbak, de hatalmas törzset és 
terebélyes koronát fejlesztettek. Lásd az 5. táblázatot. A park 
Ény-i részén lévő, eredetileg gyertyános-tölgyes állományban a 
gyertyánnal azonos szintben vagy az alatt találhatók. Az 
elgyertyánosodott állomány a falopások és a megfelelő kezelés 
hiánya miatt alakult ki.
A dendrometriailag vizsgált kocsányos tölgy egyedek összes 
fatérfogata 4,9 - 8,7 m3/fa érték között volt 1996-ban.
Az idős példányok közül több tövön száradt az elmúlt években. 
Néhány fán ágszáradást figyeltünk meg. A park D-i, magasabb 
részén a kerítés mellett álló kocsányostölgy lombhullató 
élősködőtől (Loranthus europaeus) szenved.
A kocsányos tölgy az egyik legfontosabb őshonos 
állományalkotó fafaj. A parkban feltétlenül szükséges idős 
egyedeinek megőrzése és fokozott védelme. Az ÉNy-i részen, a 
széles, lapos völgyben található elgyertyánosodott állományban 
pedig a kocsányos tölgy elegyarányát növelni és felsőszintű 
helyzetét biztosítani szükséges az állomány fokozatos 
átalakításával.

Közönséges gyertyán (Carpinus betulus)

Szubatlanti és délkeleti elterjedésű, szubmontán fafaj. Fiatal 
korban ámytűrő. A parkban főleg a középmély és mély 
termőrétegű rozsdabarna erdőtalajon fordul elő. Legidősebb és 
legnagyobb egyedeinek fontosabb dendrometriai adatait az 5. 
táblázat tartalmazza. Legnagyobb példányainak összes
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fatérfogata 1996-ban meghaladta az 5 m3-t. Rajzos fák. Egyes 
esetekben a törzs már 2-3 m magasságban ágakra bomlott. A 
korona szétterülő, félgömb alakú. A gyertyán a parkban 
állományban található. Sűrűbb állományfoltjai alatt gyér 
aljnövényzet alakult ki. A gyertyán egyedei betegségtől nem 
szenvednek, de a koronaszint alsó részén lévő ágak fokozatosan 
elhalnak. A gyertyán őshonos, állományalkotó fafaj, amelyet a 
második szintben kell tartani. A parkban a fokozatos 
állományátalakítás során indokolt kismértékű visszaszorítása, 
de a legszebb példányokat a természetes elhalásig meg kell 
őrizni.

4.5. A park műalkotásai és műszaki létesítményei

4.5.1. A Kálvária

Az Erzsébet-parkban a főbejárattól É-i irányban, kb. 50 m-re 
található az ország egyik legszebb barokk Kálváriája. A 
földhivatali nyilvántartás szerint önálló földrészleten áll, 
amelynek

- helyrajzi száma: Gödöllő 640/2
- területe: 196 m2

Grassalkovich Antal 1771-ben valószínűleg Mayerhoffer 
Jánost bízta meg a Kálvária felépítésével. 1775-ben szentelték 
fel. A letompított sarkú, négyzetes alaprajzú építményre a két 
oldalsó lépcsőn lehet feljutni. Hat szobra közül Mária 
Magdolna és a három kereszt alakjai 1827-ből valók, (Szilágyi, 
1980). Az építmény belsejében eredetileg vörösmárvánnyal 
bélelt, (Faludi, 1995) vízmedencébe cserépcsöveken vezették a 
Pazsaki-források vizét, amelyet a Kastély Felsőparkjának 
öntözésére használtak. (Ürmössyné, 1927). Az 1920-as évek 
végétől az 1990-es évekig négyszer renoválták. A hosszútávú 
állagmegóvás érdekében újabb felújításra lenne szükség.
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Elsősorban a csapadék szakszerű és hatékony elvezetésének 
megoldása sürgető feladat.
A Kálvária az Erzsébet-park létesítése előtt 123 évvel már a 
jelenlegi helyén állt. Ma az értékes építmény a kertművészeti 
alkotással önálló egységet alkot.

4.5.2. Az Erzsébet királyné szobor

A négyes krími hársfasor által szegélyezett sétányokon 
juthatunk az Erzsébet királyné szoborhoz, amely a főbejárattól 
kb. 220 m-re található. A szép emlékmű Róna József (1861- 
1939) alkotása. A művész a századforduló táján több híres, 
nagyméretű emlékművet is készített. Például Savoyai Jenő 
lovasszobra (1899) a budai várban, Zrínyi Miklós szobor 
(1902) Budapesten a Köröndön, stb.
Erzsébet alakjának megörökítésére két tervet készített, 
amelyekből Ferenc József személyesen választotta ki a 
megvalósított változat mintáját (Ripka, 1901). A szobrot 1901- 
ben a király és a királyi család több tagjának jelenlétében 
Darányi Ignác leplezte le ( Gábel,1905).
A közadakozásból létrehozott emlékmű 2,5 m magas 
bronzszobor, amely 3 m magas, három lépcsős, nyolcszög 
keresztmetszetű, zebegényi trachitból készített, a fejrészén 
virágfiizérrel díszített talapzaton áll (Ripka, 1901). Két feliratot 
véstek rá, amelyek ma is olvashatók „Erzsébet királynénk” (a 
talapzat előlapján) „Közadakozásból 1901” (a talapzat 
hátlapján).
A 0,25 m széles kőalapon, 0,5 m magas, 5,0x5,0 m kerületű 
kovácsoltvas kerítés valószínűleg később épült. Egy kb. 1905- 
ből származó felvételen már látható. Jelenleg a kerítés egy 
eleme kb. 1 m-es szakaszon hiányzik.
Az 1950-es években a ledöntött, beolvasztásra szánt szobrot 
gödöllőiek mentették meg. A talapzatán lévő bronzkoszorú
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azonban eltűnt. A szép emlékmű ma is jelkép és fontos eleme a 
közel egy évszázados parknak.

4.5.3. A sziklacsoport

1998 késő őszén kezdték meg valószínűleg Zala György (1858- 
1937) tervei alapján a sziklacsoport építését. A szobrászművész 
által tervezett és készített alkotások közül a leghíresebbek 
például az Ezredéves emlékmű (1898) Budapesten, az Erzsébet 
királyné emlékmű (1920 körül) Budapesten stb.
A sziklacsoport a park legmagasabb, központi részén 4 m 
magas, 8.000 m3 térfogatú mesterséges dombon áll. Alsó 
átmérője 10 m, magassága 9 m, köbtartalma kb. 420 m3, a 
tetején 1 m átmérőjű, fehér mészkőből faragott korona 
található. A dombba süllyesztve 5 m átmérőjű, 2,5 m magas, 
5.00 hl űrtartalmú, vasból készült vízmedencét helyeztek el 
(közli Földművelésügyi Miniszter, 1899), amelyből 
csővezetéken juttatták el a vizet a park távolabbi részeibe 
(Ripka, 1901). Ma úgy érzékelhető, hogy a sziklacsoport kb. 30 
m sugarú, körsétánnyal határolt területen helyezkedik el. 
Szóbeli közlés (Fülöp István, 1997) szerint a jelenleg bejárat és 
vizsgálónyílás nélküli víztároló medence téglapillérekkel és 
boltozattal biztosított üreg, amely a mai állapotában nem 
alkalmas víztárolásra.
A sziklacsoport előrészén antik kőpad, lépcsős feljáró, kis 
terasz és egy kőbe vésett, nagyméretű felirat található: 
„Erzsébet királyné emlékére”
A köveket a történelmi Magyarország négy részéről szállították 
Gödöllőre:

-a Gödöllői Erdőhivatalhoz tartozó Mácsa melletti 
ecskendi,

a Gödöllői Erdőhivatalhoz tartozó Visegrád melletti 
apátkúti és
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a Bustyaházai Erdőhivatalhoz tartozó pudpleszai 
kőbányákból, valamint a

Nagymarosi Erdőgondnoksághoz tartozó fehérhegyi 
erdőrészből (lelenckövek) (közli Földművelésügyi 
Miniszter, 1899).
A sziklacsoport nagy részét jelenleg a sűrű növényzet takarja, a 
koronáról hiányzik a kereszt, az antik kőpad egyes részei 
letörtek. A kövek közül kifolyó pataknak (Ripka, 1901) nyomát 
sem találni, de a kifolyónyílások megvannak. A vízmedencét és 
a csőhálózatot nem használják. Egy-egy hatalmas kő a park 
távolabbi részeiben található. A sziklacsoport azonban a 
jelenlegi állapotában is szép, meghatározó eleme a parknak.

4.5.4. A park felszerelése

Padok

A parkban 18 db pad található, amelyeknek 1/3-át különböző 
mértékben megrongálták. A földbeásott műkőlábazatra 
csavarozott fapallókból álló padokat a sziklacsoport kb. 200 m- 
es körzetében helyezték el.

Szeméttárolók

Számuk jelenleg 10 db. Fából készültek,a környezetbe illenek. 
A park különböző részein éktelenkedő, 50-60 cm magas 
vastartók régebben valószínűleg szintén szeméttároló edények 
tartórudazatai voltak.

Kerítés

A jelenlegi park kerülete 2559 méter. (Grafikusan
meghatározva az M 1:2880 méretarányú térkép alapján)
Részben vas- és betonoszlopokra rögzített, 150 cm magas
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dróthálóval, részben betonelemekből épített (a GANZ 
Árammérőgyárral határos szakaszon) kerítéssel van 
körülkerítve. Több helyen 5-30 m-es folytonossági hiányt 
tapasztaltunk. A park jelenlegi kerületén összesen kb. 400 m 
kerítést leromboltak vagy elvittek.

Kapuk

A parknak 6 bejárata van, amelyek közül 3 helyen található ép 
kapu. A főbejáratnál a négyes krími hársfasor sétányaira nyíló, 
1 m széles egyszárnyú, 4 m széles kétszámyú, 1 m széles 
egyszárnyú, 0,5 m magasságig vaslemezből, fölötte merev 
dróthálóból készített kapukat egybeépítették a merev dróthálós 
vaskerítéssel, amelyet két, egymástól 32 m-re lévő, 0,75 x 0,75 
m-es téglapillér között létesítettek.
Az óvoda melletti bejárat vaskapuja két részből áll. Az 1 m 
széles kiskaput, valamint a 3,4 m széles, kétszámyú nagykaput
0,5 m magasságig vaslemezből készítették. E fölött a keretre 
dróthálót feszítettek.
A sportpályánál 3,6 m széles, kétszámyú, merev, dróthálós 
kapu található.

4.5.5. Az úthálózat

A park létesítésekor kialakított 5 m és 2,75 m széles utak 
(Ráde, 1901) íves, hullámos hálózatának csak maradványai 
vannak meg. A sziklacsoport körül a geometriai formák, az 
íves, hullámos utak még felismerhetők. A park ÉNy-i felében 
azonban az eredeti úthálózatot néhány helyen benőtt 
nyiladékok sejtetik. A jelenleg használt utak, ösvények részben 
az eredeti, részben új nyomvonalakon alakultak ki. A régebben 
épített utakat általában a gyalogos forgalom számára 
stabilizálták. Közlekedésre időjárástól függetlenül alkalmasak. 
Az újabbak általában kitaposott ösvények.
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A fő közlekedési irányok:
- a főbejárat - Haraszti-erdő,
- az óvoda - GANZ Schlumberger Kft.,
- a sportpálya - GANZ Schlumberger Kft. között 
találhatók.

Legforgalmasabb a sziklacsoport környéke, ahol a fővonalak 
keresztezik egymást.

4.5.6. A közművek

Az M=1:500 méretarányú közműtérkép, a Gödöllői 
Városházán és a GANZ Schlumberger Kft-ben rendelkezésre 
álló dokumentumok, valamint a helyszíni bejárás tapasztalatai 
alapján megállapították, hogy a parkban az alábbi közművek 
találhatók:

Vonalas létesítmények a talajfelszín alatt
- erősáramú földkábel,
- víz-,
- szennyvíz-,
- gázvezeték és
- távfűtővezeték (feltételezhetően ma már nem 
használják a gázbevezetés miatt)

Vonalas létesítmények a talajfelszín felett
- telefonvezeték faoszlopokon,
- alacsony feszültségű elektromos vezeték 
faoszlopokon,
- magasfeszültségű elektromos vezeték (rácsos 
szerkezetű acéloszlopokon).

Pontszerű létesítmények 
-1 db hálózati közkút,
-1 db,kb. 8x8 m-es kerítéssel körülvett, a GANZ 
Schlumberger Kft-t ellátó II. számú kút, amelynek 
talpmélysége - 67,00 m, nyugalmi vízszintje -32,36 m,
-10 db beton- vagy acélfedlappal ellátott akna,
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- derítő (az óvoda szennyvízének szikkasztására),
- szivattyúház és 5 m3 -es földalatti víztároló medence 
(az óvodához kerített parkterületen).

A működő közművek többsége a parkban idegen elem. 
Jelenlétük zavaró. Működési hibák esetén a park közvetlenül 
veszélyeztetett. Két helyen is tapasztaltuk, hogy a szennyvíz 
túlfolyt és a talajfelszínen nagy felületet elöntve szikkadt el. A 
közművek jelenlétének zavaró hatását fokozza, hogy a 
karbantartási és felújítási munkák a növényzet bolygatása 
nélkül nem végezhetők el. Az előírt védőtávolságok biztosítása 
miatt pedig elsősorban a fák veszélyeztetettek.
Az ismert nyomvonalú vonalas létesítmények a park területét 
12 helyen metszik át. (Az egymástól néhány méterre 
párhuzamosan elhelyezett közműveket azonos nyomvonalúnak 
vettük.) Különösen súlyos a helyzet a GANZ Schlumberger 
Kft. kerítésének É-i töréspontja és az óvoda közötti sávban.
A nem működő közműveket a parkkal egyidőben építették. A 
sziklacsoport alatti víztároló medencét és a csőhálózatot 
(nyomvonala ma már ismeretlen) a park öntözése céljából 
létesítették.
A közművek szükségességét folyamatosan felül kell vizsgálni. 
Kiváltásukra, megszüntetésükre kell törekedni. A jelenlegi 
földalatti és földfeletti létesítmények közül csak az ivó- és 
locsolóvizet szolgáltató közművek fogadhatók el a park 
tartozékaként. A közműviszonyokat az M=l:2880 méret
arányú vázrajzon mutattuk be.

4.6. A park fenntartása

A több szempontból jelentős parkot a védetté nyilvánítás 
(1958) évét követő egy-másfél évtizedben ápolták 
megközelítően rendszeresen. Abban az időszakban vezető 
kertészt is alkalmaztak, akinek lelkiismeretes munkája 
nagymértékben hozzájárult a II. világháború utáni
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rendezetlenség felszámolásához. A fákat ismét gondozták, a 
park dendrológiai gyűjteményét főleg cserjefélékkel 
gazdagították. Az akkori korlátozott lehetőségek azonban mára 
tovább szűkültek. Jelenleg a rendszeres fenntartás csak a 
sziklacsoport környékén lévő utak tisztántartására és tisztások 
kaszálására korlátozódik. Eseti jelleggel végzik a száraz ágak 
levágását és az elszáradt, veszélyes fák eltávolítását. Szükség 
szerint szállítják el a szemetet, az összegyűjtött kaszálékot és 
ágakat. A munkákat a Városüzemeltető és Szolgáltató 
Intézmény szakemberei végzik. Állandó jelleggel azonban csak
1 fő nyugdíjas munkás, részmunkaidőben dolgozik a parkban. 
A terület tisztán tartását, a nagyobb rendezettséget nyári 
diákfoglalkoztatással és egy-egy napos takarítási akciókkal is 
megpróbálják elősegíteni. Á rendszeres kertészeti és erdészeti 
munkák hiánya azonban a parkban szembetűnő.

4.7. A park veszélyeztetettsége

A II. világháború utáni értékvesztés egyik következménye volt 
a park iránti megbecsülés hiányának kialakulása. A terület 
csökkentésével, a funkcionálisan idegen létesítmények 
elhelyezésével és a növényzet pusztításával nemcsak a 
kertművészeti alkotás elemeiben okoztak kárt, hanem sérült az 
egész kompozíció is, amelynek maradványai jelenleg csak a 
park DK-i felében fedezhetők fel. A közgondolkodás változott 
ugyan az elmúlt évtizedek alatt, és újra rangot kapott a 
történelmi-biológiai örökség, a park azonban jelenleg is 
veszélyeztetett, mert

a rendszeres kertészeti és erdészeti munkák 
elvégzésére nem kerül sor,

- a területen hagyott, elöregedés vagy betegség miatt 
elpusztult törzsek miatt a gomba- és rovarkártétel fokozódhat, 

a nagyvad a Haraszti-erdő felől akadálytalanul
bejöhet,
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a falopás és a felelőtlen rongálások teljes 
megszűntetésére kicsi esély van,

a közművek karbantartása, felújítása, védőpászták 
kialakítás során a növényzetet bolygatják,

- a városfejlesztés során a parkot nem beépíthetetlen 
kertművészeti alkotásként, hanem zöldterületként veszik 
számításba.

4.8. A park állapotának értékelése

Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a park a 
létesítésétől eltelt közel egy évszázad alatt jelentős változásokat 
szenvedett. Általában mennyiségi csökkenés és minőségi 
romlás következett be. Ráde Károly szép alkotásának 
maradványa romos tájképi kert, amely architektonikus 
elemeket is tartalmaz. A park mai állapotára az elhanyagoltság 
jellemző. Elpusztult és pusztuló növényzet, sérült műalkotások, 
megrongált felszerelési tárgyak, a tervszerű úthálózat hiánya 
stb. A romos park DK-i része azonban ma is sejteti az eredeti 
kompozíció hangulatát. Meghatározó elemek az egyenes, 
négyes, krími hársfasor és annak főtengelyében elhelyezett 
szobor és sziklacsoport. A két műalkotás nemcsak a fasort zárja 
le, hanem centrális elhelyezésű is. A szobor egy kb. 90 m 
sugarú körúttal határolt terület origójában áll. A sziklacsoportot 
pedig egy kb. 30 m sugarú körút szegélyezi. A szobor központi 
elhelyezése kiemeli az ábrázolt alak méltóságát és emlékének 
nagyszerűségét. A park DK-i felének ünnepélyessége ÉNy felé 
fokozatosan feloldódik a nagyobb mértékben felhasznált 
természetes tájelemek segítségével. A tájhoz való 
alkalmazkodás már Repton Humprey (1752-1818) óta a 
kerttervezés legfontosabb szempontja volt (Ormos, 1967). Ez 
Ráde Károly alkotásában is felismerhető, mert a 
kompozícióhoz felhasználta a területen lévő tölgyerdőt, 
amelyet a park létesítésekor kitisztítottak (közli
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Földművelésügyi Miniszter, 1899), parkerdő jellegűvé 
alakítottak. A DK-i és ÉNy-i részek kompozíciós egységben 
voltak.
A romos tájképi kert megmaradt elemeit felhasználva lehetőség 
van a rekonstrukció részben történő elvégzésére. A DK-i részen 
az íves, hullámos utak és a körsétányok felújításával, a szobor 
és a sziklacsoport centrális helyzetének hangsúlyozásával 
megőrizhető az eredeti szándék: emléket állítani a magyar 
történelem és a gödöllői múlt egyik megbecsült 
személyiségének. Az ÉNy-i részen a természetes tájhoz való 
alkalmazkodás lehet a helyes célkitűzés. így ismét 
megteremthető az ünnepélyesség és az oldottság ellentéte a 
kompozíciós egységben.
A park teljes rekonstrukciója azonban nem lehetséges. 
Legnagyobb akadálya, hogy a Ráde Károly által tervezett, 
1898. évi terület 49%-át elcsatolták és nagyobb részét 
beépítették. A megmaradt parkrészeken a közművekhez való 
alkalmazkodás jelent problémát. Akadályozza a teljes 
rekonstrukciót az a tény is, hogy a park jelenlegi korszakában 
nagyobb mennyiségű növényt közel azonos időben kellene 
kicserélni, mert korábban a fokozatosságot nem biztosították.
A rekonstrukció a park jelenlegi állapotában tehát csak részben 
végezhető el, annak korlátai vannak.
Gödöllő város önkormányzatának döntése következtében 
remény van arra, hogy a centenáriumra a park a Városi 
Kertészettel megművelt területen, megújulva, rendezetten nyújt 
majd ismét kikapcsolódásra és felüdülésre lehetőséget. A 
tervszerű fejlesztési és felújítási munkák 1997 tavaszán 
elkezdődnek.
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Sarjeredetű idős tölgy (Quercus sp.) a IV.5. parkrészletben 
(Fotó: Papp T.,1997)



Óriástuja (Thuja plicata) a sziklacsoport közelében, az 1.4.
parkrészletben (Fotó: Papp T., 1997)



Túltartott feketefenyő (Pinus nigra) állomány a IV.5. 
parkrészletben. A fák kérgén avartűz nyomai látszanak 
(Fotó: Papp T., 1997)



Az 1771-ben épített barokk Kálvária (Fotó: Papp T., 1997)



Az egyenes, négyes krími hárs (Tilia x euchlora) fasor
1.1. parkrészletben (Fotó: Papp T., 1997)

az



Képek az 1898. évi kiadványból (Földművelésügyi 
miniszter - közli - Erzsébet Királyné Emlékfái)





A sziklacsoport 1997-ben (Fotó: Papp T., 1997)
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