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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,
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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.
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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.
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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)
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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
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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)

124



- 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.

135



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.

142



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

145



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

150



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)


