
BUDAKESZI ERDÉSZETI JELENTŐSÉGE

Apatóczky István

1. A SZÁZADVÉG ERDÉSZETE BUDAKESZIN

A Budai-hegységet gyakran járók jól tudják, hogy ezen a vidéken 
az uralkodó szél északnyugat felől fújja be a friss levegőt a községek
be. A Budapesthez simuló, völgybe húzódó Budakeszi környéki erdők 
emiatt is különös jelentőséggel bírnak.

A Vörös-hegy, a Fekete-hegyek, a Kis-Kopasz, a Biai-hegy és a 
Csíki-hegyek összefüggő zöldje koszorúként övezi az ősrégi telepü
lést. Nem túl régen nevezetes elődök szívhatták tele tüdejüket itt a 
kristálytiszta levegővel. A nagyközség nevével jelzett több mint kéte
zer hektár erdő évszázadokon át a mindenkori uralkodó jólétét szolgál
ta. „Tilalmazott koronauradalmi erdő! - Idegeneknek belépni TILOS!”
- hirdette a tábla a koronás fők kiváltságát. Az Úrbéres utca neve pe
dig a névtelenekre, a jobbágyság megszűnése után még száznál is több 
évig ható erdőhasználati viszonyokra utal.

Az egykor jórészt tüzelőfa-ellátásra, legeltetésre és vadászatra 
használt erdőket a kocsánytalan tölgy és a cser fafajok uralták, közöt
tük is a gyengébb minőséget adó saijak. A módszeres erdőgazdálkodás 
első nyoma az 1880-ban készített üzemterv, amely szabályozta az 
erdőhasználatot, a fakitermelések, ezek nyomán az erdőfelújítások 
rendjét, az erdőből származó számos más Jószág” hasznosulását. A 
századelőn a környező erdők kezelését irányító erdőhivatal Visegrá- 
don működött, és csak az első világháború után került Budakeszire. 
Igazgatási szempontból először Óbudához tartozott.

A Budakeszi-erdőben és a környező birtokokon különböző súllyal, 
szakszerűséggel folyt a vadgazdálkodás. A múltba tekintő elemzések 
általában elhanyagoltnak minősítik, pedig a „Szarvas-árok”, az „Őz
völgy”, a „Vaddisznós” helynevek a nyilvánvaló vadbőség tanúi. 
A szaktörténet írója egyedül a határos torbágyi erdőben, a volt 
Mettemich-birtokon említ eredményes vadtenyésztést és vadtartást.
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Maga a vadászat minden bizonnyal elterjedt szokás volt mind a koro
na-, mind a magánuradalomban. Feltehető, hogy a Hosszúhajtás hely
név ezt a tartalmat őrzi.

Az 1989-ben, a megszüntetése évében, 34 ezer hektár erdőterüle
ten gazdálkodó Budavidéki Állami Erdő- és Vadgazdaság a központja 
és néhány termelő üzeme révén közvetlenül is része volt a nagyközség 
XX. század végi életének. Az erdőgazdasági központnak 1961 óta 
adott otthont az 1942-43-ban, klasszicizáló stílusban épített kastély, 
eredeti funkciója szerint: mezőgazdasági kísérleti intézet. A nagyköz
ség erdejét közvetlenül kezelő mindenkori Budakeszi Erdészet hivata
la működött a Fekete-hegyi erdészházban (ma már használaton kívül 
áll), a mai Erdő utca 113-ban, a fentebbi kastély emeletén, a „Kísérleti 
telep” egyik volt lakásában (jelenleg is), majd a Pátyi úti telephelyen. 
A gép- és bányaüzemet, köszörűkőüzemet eleinte külön irányító mű
szaki erdészet, az Erdő utcát kivéve, szintén bejárta a felsorolt telepe
ket, illetve fafeldolgozó- és szolgáltató üzemként a Pátyi úton funkci
onált. És talán nem csak a cifraság kedvéért, de 1976 és 1989 között 
ún. vadgazdálkodási erdészet szakosodott az erdőgazdálkodástól 
egyébként csak nagy áron elkülöníthető tevékenységekre. A kezdetben 
mintegy 7-8000 hektáros, költségvetési rendszerű gazdaság, 1967-68- 
ban (másfél évig HM irányítás mellett) Telki ÁEVG néven (előbb a 
Bajnai Erdészettel és más erdészetek néhány erdészkerületével bővít- 
ve)a kétszeresére, majd 1976-ban ismét az eredeti néven (a Gödöllői 
Állami Erdő- és Vadgazdasággal összevonva /!?/), a végleges nagysá
gúra növekedett. Az indirekt gazdasági irányítás bevezetésével jellem
zően nyereségérdekeit vállalati gazdálkodásra tért át az erdőgazdaság, 
figyelemmel a célként meghatározott feladataira: a magas színvonalú 
vadászati szolgáltatások mellett a szakszerű erdőgazdálkodás folytatá
sára. Az alapítást meghatározó szándék mellett az évek múlásával 
jelentős hangsúlyt kapott az erdők hármas funkciójának mind teljesebb 
érvényesülése: a termelésben az alapcélok szakszerű és gazdaságos 
megvalósítása, az egységes szervezetre alapozva a tájegységek kiter
jedt védelme, végül mindezek szintézisével, a jelentkező közjóléti 
igényekhez igazodva, az üdülés, a kikapcsolódás lehetőségeinek meg
teremtése, fejlesztése.

A megnövekedett hozamterület, a nyereségérdekeltség, a termelési 
szerkezet változása (szaktudás, motorizáció, innováció) alapvető vál
tozásokat eredményezett a termékek sorában is. Az erdőből közvetle
nül értékesített fatermékek (tűzifa, bányászati anyagok stb.) mellett 
jelentős mennyiségű fürészipari feldolgozásra is alkalmas faanyag
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termelődött, lehetőséget nyújtva a magasabb színvonalú értékesülésre. 
S habár a jelenlegi községi erdőkben is több mint kétötödnyi a cser 
aránya, a gondosabb választékolás, más községek erdeiből beszállítás, 
valamint kiegészítésként vásárolt fatermékek feldolgozása adott alapot 
a helyi faipari ágazat létrehozására, folyamatos fejlesztésére. 1970 és 
1989 között kiemelésre érdemes vezértermékek voltak: a „bőrfa”, mint 
a cipőgyártás segédanyaga, valamint a „BHG-ládák” mint csomagoló 
anyagok.

Az erdőkből kinyert faanyag, egyszersmind az erdők újratermelése, 
újrateremtése, az erdőtenyészet számára alkalmas földterületek bete
lepítése tervszerűen folyt és folyik Budakeszi határában is. A Nap
hegy oldalában, a Vörös-hegyen, vagy a Kincses-árokban növekedő 
fiatalosok a jövő generációk boldogulásának letéteményesei.

Budakeszi határa más természeti forrásokból is lehetőséget adott a 
gazdálkodás bővítésére. A sokáig háton batyuzott, közismert súroló- 
por, a VIM alapanyaga nem más volt, mint szétporladt dolomit. Az 
északnyugati községhatárban a hetvenes évek közepéig több tízezer 
tonna kőport jövesztett a bányaüzem. A környezetvédelmi szempontok 
mérlegelése vezetett a bánya visszafejlesztéséhez és megszüntetésé
hez. Ma a környék egyik legkülönösebb látványossága a magára ma
radt, a szeszélyes környezeti hatásoktól alakított bányafal. A Páty felé 
húzódó községhatár másfajta kőzetet kínált megmunkálásra. A jelleg
zetes homokkő kimondottan alkalmas fémszerszámok köszörülésére, 
fenésére. A háztartási célokra készített „natúr” és „kalász” kaszakötői, 
a cipész szerszámok élezésére való fenőkövön át a húsipari kövekig, 
vagy a különféle burkolati kövekig, a termékek számos fajtája került ki 
Budakesziről.

Az erdőgazdálkodás speciális ágazata, a vadgazdálkodás úttörő 
feladatot kapott a vidék vadállományának gondozásában, fejlesztésé
ben. A hazánkban honos valamennyi emlős nagyvadfaj része a kör
nyék erdei életközösségének. Mint más hazai tájakon, itt is betelepített 
a muflon. Az erdők vadeltartó-képességének szintje évtizedeken át 
megkövetelte, hogy a kijelölt üzem a protokoll igényelte vadmennyi
ség ellátására, némiképp az erdők kíméletére, jelentős területen vadta
karmányt termeljen. Külön figyelmet fordítottak a vadászat igényeire, 
egyúttal a környező mezőgazdasági területek vadkár elleni védelmére, 
ennek eredménye a több ezer hektáros erdőtömbök ma is látható, 
funkcionáló kerítése (1970-75 között épültek). A nem kevés ráfordítás 
a hozam oldalán is megmutatkozott: rendszerint gazdag teríték, kiváló 
trófeák sokasága minősítette a gondoskodást. Labilitás azonban kelet
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kezett a felszín alatt, mégpedig az erdei életközösség növényi régiójá
ban. A számottevő vadkár miatt (is) kitolódott az erdőfelújítások szint
ideje, kedvezőtlenül változott a termőhelyi potenciál kihasználása, 
anyagilag külön terhet róva a gazdálkodóra.

A Budakeszi határában tenyésző erdők termelési és különféle jóléti 
funkciója a 70-es évekig elkülönült. 1978-tól a nagyközség erdői mint
egy felerészben (a budakeszi-telki közúttól északra) a Budai Tájvédelmi 
Körzethez tartoznak, ahol a természetvédelmi hatóság a legkülönfélébb 
értékek és a termelő-, ismeretteijesztő munkák összhangját vigyázza. A 
most 40. születésnapját ünneplő Erzsébet-majori erdészeti arborétum, a 
Pászty-pihenő évszázados mamutfenyői, vagy a Bodzás-árok példázza a 
flórára és a faunára egyaránt kiterjedő gondoskodást

A nagyközség arculatát közvetlenül is befolyásoló és az erdőgaz
daság által szervezett munka (más községeket is érintő, lelkes munká
jára emlékezve, álljon itt Dávid Sándor erdőmémök neve), a község
fásítás, immár 25 éve vonta be a lakosságot a lakókörnyezet esztétikus 
formálásába. Az ifjúkoron túljutott növények, csoportok, megkapó 
díszei az utcáknak, tereknek.

A változatos erdőkömyezet nem csupán a község lakóinak privi
légiuma. Az itt évszázada folyó tüdőgyógyászati, majd szakosodó 
szanatóriumi, rehabilitációs gyógykezelés, rengeteg idegent ismertetett 
meg a sajátos hangulatú környezettel. A nyári, főként hétvégi „telkes”- 
invázión túl, a közjóléti fejlesztéseknek is köszönhetően, a hetvenes 
évektől fokozatosan nőtt a turistaforgalom. Az 1972-től Vörös-hegyi 
parkerdőnek ismert erdőterületen, az országban elsőként, erdei vadas
parkot létesített az erdőgazdaság 1979-ben, a Budakeszi Erdészet 
munkatársainak kivitelezésében. A Nemzetközi Gyermekév alkalmá
ból megnyitott parkot a természet jobb megismerésére, kellő tiszteleté
re és védelmére fogékony ifjúság azóta is kitüntető gyakorisággal 
látogatja. Közben egészséges mozgással frissíti fel a heti munka során 
igénybe vett szervezetét. Aki pedig messzebbre tekint a nagyközség 
határánál, jól jelzett utakon indulhat Nagykovácsi, Telki vagy Páty 
erdőinek a felfedezésére, a szomszédos János-hegy megmászására.

Erdőjárásunk végén álljanak itt azoknak a kiterjedt munkahelyek
nek, erdészkerületeknek a nevei, amelyekben a mai budakeszi öreg 
erdők névtelen teremtői, erdészelődeink, nap nap után munkálkodtak: 
Szarvas-árok, Vadaspark (Vörös-hegy), János-hegy, Vaddisznós, 
Körtvélyes, Arborétum. A ma itt dolgozó szakemberek munkája nyo
mán minden bizonnyal tovább gazdagodik a természeti környezet és 
hozzájárul Budakeszi lakóinak boldogulásához.
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2. VOLT EGYSZER EGY KÍSÉRLETI TELEP 
BUDAKESZIN

Budakeszi község határában, jó három kilométerre a községtől, a 
„Jenei” út mentén, a második világháború utolsó szakasza idején, 
kastélyszerű épület alapozásával kezdődött a háború utáni erdészeti 
kutatás egyik bázisának előélete. A főépület terve a Budakeszi Magyar 
Királyi és Koronauradalmi Erdőhivatal munkája, a felelős építőmester 
Starz János, budakeszi polgár. A „Jenei” út déli oldalán, a valamikori 
csikólegelő fagyzugos, egyébiránt viszont kiváló környezeti adottsá
gokkal szolgáló lankáján az eredeti szándék a Magyar Királyi Mező- 
gazdasági Kísérleti Telep létrehozása volt. Ennek megfelelően készül
tek el a főépülettel szemközti oldalon a gazdasági épületek és sze
mélyzeti lakások.

El kell tehát oszlatni azt a gyakran felszínre kerülő tévhitet, hogy a 
főépületet, vendéglátási céllal, Horthy Miklós építtette. A visszaemlé
kezések szerint eredendően a ma is látható timpanon díszítette a bejá
rati oszlopsort, alul a felirattal: A TUDOMÁNY AZ ÉLETET SZOL
GÁLJA. Másrészt az eredeti alaprajzokon feltüntetett helyiségfunkci
ók mindenképpen a kutatással hozhatók összefüggésbe. Az vitatható 
azonban, hogy eredetileg is állategészségügyi kutatásokra szánták-e, 
mert a telep ivóvízellátása kezdetben mindössze kutakra és ciszternák
ra alapozódott.

A telep tervezésében, mint a Budakeszi Erdőhivatal akkori vezető
je, felelősen működött közre Ijjász (May) Ervin okleveles erdőmémök, 
aki 1926-ban végzett a Magyar Királyi Bányamémöki és Erdőmémöki 
Főiskolán Sopronban. (Hosszabb ideig dolgozott az Erdészeti Kísérleti 
Intézetben, publikált az „Erdészeti Kísérletekében és az „Erdészeti 
Lapok”-ban, főként meteorológiai tárgyú írásokat. 1945-ben Dél- 
Amerikába ment, a 60-as években a bogotai egyetemen, később a 
valdiviai egyetemen tanított, nyugdíjazásáig. Valószínű, hogy Chilé
ben hunyt el.) Beosztott munkatársai elmondására hivatkozva egy 
kortárs erdész rabiátus természetű embernek írta le.

A telep később gyakorolt funkciója 1947-től jegyezhető. A máso
dik világháború után, 1947-ig az Erdészeti Kutató Intézet nem műkö
dött. 1947-ben Dr. Bokor Rezsőt, a főiskola erdőhasználattani tan
székének professzorát bízták meg a kutatóintézet soproni székhelyű 
újjászervezésével. Munkája segítéséhez egy fő kutató és egy fő admi
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nisztrátor felvételét engedélyezték. Előbbi posztra Dr. Bokor Rezső 
Szász Tibort választotta, aki addig segéd-erdőmémökként irányította a 
fahasználati és a vadászati munkákat a Kőszegi Erdőgondnokságnál.

A kutatóintézetben az újjáépítéshez szükséges faanyag kitermelé
sének a megtervezése és -szervezése, a műszaki előfeltételek megte
remtése is feladat volt, egyebek között a megfelelő szerszámok kikísér
letezésétől a gyártáson át a munkásképzésig. A kiterjedt kapcsolattar
tást kívánó feladat eredményes koordinálása érdekében a Magyar 
Állami Erdőgazdasági Üzemek (MÁLLERD) a fővárosba helyezte az 
ergonómiai kutatók kis csoportját. Kutatóhelyként a Mezőgazdasági 
Kísérletügyi Központ által az ERTI-nek (Erdészeti Tudományos Inté
zetnek) átadott, megelőzően az Állategészségügyi Kutató Intézet hasz
nálatában volt Budakeszi Kísérleti Telepet választották. Az állategész
ségügyiek visszakozásának talán legfőbb oka a kevés ivóvíz volt. 
Választási motiváció volt a korábbi kincstári tulajdon is. (Ennek tényét 
a bejárati kapuoszlop belső oldalán elhelyezett, vésett kőtábla őrzi.)

A telep átvétele 1949. augusztus 1-jén történt, Kerpely Antal igaz
gató adta át az átvételt tevékenyen intéző Roller Kálmánnak. Roller a 
telep vezetésével 1951. augusztusáig Sziklai Oszkárt bízta meg, akinek 
az első hetekben a szántóterület, az épületek, tehenek és lovak átvé
telét, valamint a személyzet átállítását kellett intéznie. Az addigi sop
roni intézet az ÉRTI kísérleti állomása, a budakeszi telep pedig annak 
kísérleti telepe lett. Néhány éven keresztül az állatkísérletek és a 
gyógynövénykutatások még színesítették az erdészeti tudomány palet
táját.

Györfíy Barna, a Genetikai Intézet akkori igazgatója is átkerült er
dészeti „irányítás” alá. Kezdetben nagyon gyanakodva figyelte az 
erdészek kibontakozó kutatómunkáját, az idő múlásával azonban na
gyon jó emberi és munkakapcsolat alakult ki közöttük. Ennek egyik - 
ma még romos - bizonyítéka az 1950-ben, az erdészeti nemesítési 
munkát segítő üvegház építése volt. Györffy professzor beszélgetések 
alkalmával és cikkekben próbálta ellensúlyozni az akkor „hódító” 
Micsurin-, Liszenko-elméleteket.

A hazánkban első munkafiziológiai laboratórium a telepen létesült, 
a mostani étterem épületében. A méréseken alapuló szerszámkialakí
tás, szerszámkészítés a helyi műhelyekben történt (füjtatós kovácsmű
hely). A kísérleti szerszámok, technológiák kipróbálására a Börzsöny
ből szerződtetett munkásokat alkalmaztak. Közülük is ki kell emelni 
az itt nyugdíjas korukig dolgozó Dudok Jánost, Kalácska Lajost és

114



feleségüket. Becsülettel vették ki a részüket a munkaegészségügyi, 
élelmezés- és táplálkozástudományi, honvédegészségügyi intézetek 
számára is végzett energiaveszteségi kutatómunkából.

1952 és 54 között - szovjet mintára - a részleget szervezetileg a 
Faipari Kutató Intézethez (FAKI) helyezték, a telephelyváltoztatása 
nélkül. A kísérleti telep vezetésével a Sopronból áthelyezett Dr. Bokor 
Rezsőt bízták meg. Dr. Bokor Rezső és az addig fahasználattal foglal
kozó (!), a fahasználati csoportból kivált Kopecky Ferenc ekkor 
kezdte el a nyámemesítési és az akác mikorriza kísérleteket. A FAKI- 
kutatások befejezésével (a résztvevők közül Barlai Ervin vállalt úttörő 
feladatokat), az ’ 56-os események után, Szász Tibor a Budakeszi Kí
sérleti Erdészet kísérletvezetőjével, Galambos Gáspárral, gépi fagyárt- 
mánytermelési technológiai kísérleteket, fahasználati kutatás keretében 
pedig az erdőművelés követelményeihez igazodó módszerek kidolgo
zását kezdték meg, tovább mélyítve az ebbéli műszaki ismereteket. Az 
erdészeti gépesítés gyors szélesedése az ERTI-ben szervezett műszaki 
fejlesztési osztályon tette lehetővé a kutatómunka folytatását. A Buda
keszi Kísérleti Erdészet létrehozásával egyidejűleg Szász Tibor vezette 
a telepet. A nyámemesítés Kopecky Ferenc és Dr. Bokor Rezső kuta
tásával Sárváron, illetve Sopronban folytatódott.

Az ’ 56-os eseményeket követően került a telepre, Dr. Bokor Rezső 
helyére, Majer Antal, mint az ÉRTI erdőművelési osztályvezetője. 
Majer 1953-tól a Bakonyban, kísérleti erdészetvezetőként megismerte 
az ottani bükk, a gyertyános-tölgyes faállományokat, itt viszont beke
rült a magyar középhegység száraz tölgyeseinek övébe. Találkozott 
ezek termőhelyi és növénytársulási kapcsolatával, erdőművelési prob
lémáival. Itt alakult ki benne véglegesen, hogy ennek a három ténye
zőnek az értékelésére alkalmazott növénytársulástant; az erdőtipoló
giát kell megalkotni és bevezetni. Az Északi-középhegység és az Al
föld erdeiben szerzett további tapasztalatai emelték az addigi ismere
teket országos szintűre. Az itteni, arra alkalmas erdőkben bejáró ösvé
nyek kijelölésével, talajvizsgálattal, növénytársulás-felvétellel, a faál
lomány értékelésével és erdőművelési teendők bemutatásával alapoz
ták meg a főmérnöki, majd erdőművelői továbbképzéseket, s az átfogó 
kutatómunka tette lehetővé, a később megjelentetett táji erdőművelés 
„zöld” könyveinek előzményeként, az „Erdő- és termőhelytipológiai 
útmutató” kiadását.

Az erdőnevelés, főleg a gyérítések alkották a kutatómunka másik 
ágát. Az itteni cseres-tölgyesekben gyérítési, tisztítási kísérleti terüle
teket alakítottak ki, többnyire négyfajta beavatkozásra méretezetten.
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Hosszú időtartamú kísérletezésre szánt, esetenként 4 x 0,25 hektár 
területű állományok voltak, ahol egyenkénti felvétel, értékelés biztosí
totta a stabil adatsort, korrekt elemzést.

A szerteágazó vizsgálatok alatt szerzett tapasztalatok alapozták 
meg a rontott erdők átalakítása témakörében kezdett kísérleteket. Az 
országosan is tetemes cseres-kocsánytalan tölgyesek elegyedésének 
alapos (gyökérfeltárásos) vizsgálata után rögzítették a helyes állo
mánynevelés szabályait.

A kutatómunka kiemelkedő segítői voltak többek között: néhai 
Tallós Pál, Szodfridt István, Bogyay János. Majer Antal a megszám
lálhatatlan helyen publikált ismeretek mellett 1960-ban, a kísérleti 
telep dolgozójaként védte meg a kandidátusi disszertációját, „A rontott 
erdők feljavítása” címmel.

A telepen viszonylag rövid ideig dolgozó, de jelentős kutatásokat 
megalapozó szakemberek is részei e rövid korszak történetének. 1961- 
ben Dr. Szendrei István elkezdte az izotópos kísérleteket. Egyetemi 
tanári kinevezése után, Karay Gusztáv vegyészmérnök korszerű labo
ratóriumot épített ki. Szalay László kutatóval néhány éven át főként 
faélettani kutatásokat végeztek, az erdőművelési osztály szervezetén 
belül. 1961-ben Dr. Sopp László vette át a kísérletvezetői státuszt. 
Szintén az erdőművelési szervezetben, különféle fafajok fatermési 
tábláinak az elkészítésén dolgozott.

A telephez kötődő egyéb kutatási tevékenységekben (a felsorolás 
előtt kiemelve az emlékezet tökéletlenségét) Járó Zoltán, Huszár End
re és Endréné, Szepesi László, Bánó István, Retkes József, Rakonczay 
Zoltán, Pagony Hubert, Hauer Lajos, Vlaszaty Ödön, Ott János, Szabó 
Sándor, Birck Oszkár, Kiss Rezső, Vicze Ernő, Lengyel György mel
lett, Koltay András, Lőcsey Iván, Harmat Béla, Fritsch Ottó, Pápa 
Ede, Makó József, Kacskovics Mihály, Hír Gyula, Gráfl András töltöt
tek be meghatározó szerepet. A kutatómunka segéderejét Horn Mi
hály, Engler Pál, Engler János (1961-től az itt elhelyezett 1. sz. fény
csapda lelkes kezelője), Rapolder Gergely, Rapolder Márton, Szabó 
József, Molnár József, Hubay Sándor, Balogh István, Schrotty István, 
Halász József, Lányi Ferenc, Molnár László alkották. A telepen talált 
otthonra éveken át Dr. Győrfify Barna professzor, valamint az ERTI- 
ből Bajdó Erzsébet és szülei.

A kísérleti telep és a Budakeszi Kísérleti Erdészet felhőtlen 
együttműködésének üzemi feltételét Hagen Ferenc erdészetvezető, 
Buzer Antal erdőművelési és Tar István fahasználati szakelőadók, 
Bechtold József kerületvezető erdész és munkatársaik teremtették meg.
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A telep működésének utolsó évei két nevezetes, a lakóinak, dolgo
zóinak munkájára még évekig, évtizedekig hatást gyakorló történésre 
emlékeztetnek. Az egyik az 1958 őszén kezdődött Erzsébet-majori 
erdészeti arborétum telepítése. Az érdem elsősorban az alapító Ga
lambos Gáspár erdőmémöké. A mátrai erdőgondnoki szolgálata ide
jén, Rudolf-tanyán már telepített egy gyűjteményt a 30-as években. 
Az itteni mostoha termőhelyen kezdett újabb álma megvalósításához. 
A közel szabályos beosztású arborétumban szigorúan erdészeti mód
szerekkel telepítette és erdősítésként kezelve értékelte a növényeket. 
Az 1980 óta testamentumként őrzött hagyatéka, zárt, erdőszerű neve
lést vár el az utódoktól, de mindenképpen nevelést, ápolást, gondos
kodást, odafigyelést. A nehéz, pénzben szűk években is.

1980-tól Galambos Gáspár csak lélekben van közöttünk. Örökül 
hagyott műve erőt kölcsönöz, a mostoha körülmények között kitartóan 
végzett, szakszerű munka sikerélményével.

Végezetül a 60-as évek elejétől napjainkig, és remélhetően még 
sokáig tartó hosszúlejáratú erdőnevelési és faterméstani kísérletek be
indításáról kell említést tenni. Budakeszin fogalmazódtak meg a Soly- 
mos Rezső vezette osztály munkatársai által felvállalt kutatómunka 
módszerei, innen indult az országos kísérleti hálózat kiépítése. Ma is 
az osztály még aktív dolgozói és segítőik végzik a felmérő és értékelő 
munkát, amelynek eredményei hozzájárultak és hozzájárulnak a hazai 
erdők kezelési, termőképességi paramétereinek jobb megismeréséhez.

Dióhéjban ennyit tesz ki a Budakeszi Kísérleti Telep szűk 15 évé
nek története, mint a hazai erdészeti kutatás egyik láncszeme. Nélküle 
nem teljes a lánc.

Forrás:
-  Dr. Szász Tibor, Dr. Majer Antal, Dr. Szodfndt István, Dr. 

Solymos Rezső, Bogyay János, Kacskovics Mihály, Fritsch Ottó 
levelei, visszaemlékezései, 1992.

-  Dr. Igmándy Zoltán levele íjjász Ervinről, 1986.

-  Bechtold József visszaemlékezése Ijjász Ervinre, 1992.
-  A kísérleti telep főépületének terve, fénymásolat, 1943.

-  prof. Dr. Oscar Sziklai, Vancouver, visszaemlékezés, 1995.

A szerző ezúton is köszönetét fejezi ki az összefoglalót segítő baráti 
támogatásért.
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3. A BUDAKESZI ERDÉSZETI ARBORÉTUM

Az 1999-ben a 40. évébe lépő budakeszi erdészeti arborétum a benne 
található hazai és exota növényfajok telepítésének, gondozásának és nem 
utolsósorban a bemutatásának eddigi tapasztalatai, az üzemi és általános 
használata kapcsán felveti az összefoglalás és az értékelés szükségességét.

A növénygyűjtemény életének első szakasza 1970 táján telt le, 
amikor 1060 taxon részletes értékelésével az alapító, Galambos Gás
pár (1900-1980) erdőmémök és munkatársai (Gárdonyi Gábor, Albert 
Erzsébet erdőmémökök, Apatóczky István erdésztechnikus), a kezelő 
Telki Állami Erdő- és Vadgazdaság szervezetén belül, felmérték és 
katalogizálták a növényeket. Rögzítették a növénytelepítés és -ápolás 
módszereit és javaslatot tettek a kifejlődött egyedek korrekt meghatá
rozásának időpontjára.

Az arborétum csírája azonban a születését megelőző évtized szak
mai munkájából is épített magába. Az 1949-től a közelben működő 
Erdészeti Tudományos Intézet (ÉRTI) Kísérleti Telepe neves szakem
berei: Sziklai Oszkár, Bokor Rezső, Majer Antal erdőmémökök, a 
teleppel együtt kezelt több tíz hektáros, barna erdőtalajú szántóterüle
ten hagyományos erdőtelepítést kezdeményeztek és kezeltek. A völgyi 
fekvés és a klíma, talán az akkori irányzat is, mint főfafajokat, a ko
csányos tölgyet és az erdeifenyőt favorizálta, mellettük a kocsánytalan 
tölgy, a cser, a vörös tölgy kaptak szerepet. Az első évek után egyre 
jobban érezhető vadkár, főként szarvas okozta rágás következtében, 
eleinte gyorsan növő fenyők (vörösfenyő, duglászfenyő, egyedi véde
lemmel) és juharok, hársak elegyítésével kívánták minél hamarabb 
felhozni az állományt, néhány további év tapasztalata azonban a szak
embereket a terület bekerítésére sarkallta.

Az erdőtelepítés 50 év előtti történései közül említésre érdemes a 
mostani 2/a és b parcella, amelyekben Sziklai Oszkár az ún. Liszenko- 
módszerrel végezte az első kivitelt, erdeifenyő csemeteültetéssel. 
Sziklai Oszkár 1995-ben kedvezőnek ítélte a fenyves nevelését szolgá
ló korábbi belenyúlásokat.

Az 5/a parcella 1960. évi erdősítéséhez Bokor Rezső készítette elő 
az erdeifenyő csemetéket, nitrifikáló gombával oltva be a gyökérzetü
ket. Szintén a talaj javítását és ezáltal a növények fejlődését szolgálta a 
több helyen megtelepült, évelő csillagfurt (Lupinus), napjainkban a 
tisztások szegélyének tavasz végi dísze.

118



Majer Antal munkásságának egyik színtere az arborétum és kör
nyéke volt (1957-61).

Az erdészeti arborétumi funkció első megfogalmazása 1958-ban 
történt. A településeket övező, közjóléti használattal érintett erdők erre 
a célra megfelelő alakjának megvalósításához a szakemberek más-más 
módszert véltek alkalmasnak. A megfelelőnek vélt erdőalakok létre
hozása, vizsgálata érdekében kezdett területet keresni az ÉRTI 1958- 
ban. így kezdődött az erdőtelepítés átalakítása erdőszerűen nevelt 
exota gyűjteménnyé, az Országos Erdészeti Főigazgatóság (OEF) 
jóváhagyása és támogatása mellett, a Budakeszi Erdészet (Hagen Fe
renc erdészetvezető) területén és kivitelezésében, Galambos Gáspár 
kísérleti erdészetvezető irányításával.

A telepített növényfajok nagyobb hányadát a Kámoni arborétum 
adta, kisebb részét a volt Természetvédelmi Hivatal irányította arboré
tumok, parkok, továbbá az erdőgazdaságok, kertészetek csere útján 
vagy eladással biztosították. Az ültetés, a növények folyamatos ápolá
sa, gondozása erdészeti szervezetben (Budapesti Állami Erdőgazda
ság, 1963-tól Budavidéki, majd Telki, 1976-tól ismét Budavidéki 
Állami Erdő- és Vadgazdaság Budakeszi Erdészete /Boratsek Ferenc, 
Szalai Sándor erdészetvezetők/, 1989-től a Pilisi Parkerdőgazdaság 
Telki, majd Budakeszi Erdészete /Molnár István, Keszléri József erdé
szetvezetők/) és az erdősítésekben alkalmazott módszerekkel, gyakori
sággal történt. Vagyis tányéros talajelőkészítés után gödrös, ritkábban 
ékásós ültetés, a gyepvegetáció leküzdéséig évi 1-2 tányéros kapálás 
vagy csak sarlózás. A 60-as évek elején ültetett, rendkívül érzékeny 
példányok jutottak csupán külön öntözővízhez, vödörből vagy lajt- 
kocsiból. Nyilvánvaló, hogy meg kellett küzdeni az eredeti erdősítés 
jól sarjadó fajainak éveken át újra és újra feltörő példányaival is. 
Lehetőség szerint a mechanikus módszereket alkalmaztuk, ritkábban 
került a kezekbe a tormonás pemzli. A nyesedék, a gallyak égetéssel 
semmisültek meg.

Az operatív irányítást Galambos Gáspár, a közvetlen munkairányí
tást eleinte Fritsch Ottó erdészeti dolgozó, később megbízott kerületve
zető erdész, utána Kacskovics Mihály erdészeti dolgozó végezte. A nagy 
részben a tenyészeti időszakra korlátozódó feladatokat főként a Telkiből, 
Budajenőről és Perbálról szerződött (időszaki szerződéses) asszonyok 
teljesítették. Ők gondozták a volt „kísérleti telepen” az erdészeti- és 
dísznövény-csemetekertet is. A közvetlen munkairányítás és felügyelet 
esetenként a „Körtvélyes” erdészkerület vezető erdészeinek, Bechtold 
Józsefnek, Junek Mihálynak a feladatát is képezte (kataszter 1972-ből).
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Az első átfogó értékelés szerint a tűlevelűek közül különösen a vö
rösfenyők, a jegenyefenyő-félék közül az Abies nordmanniana, az A. 
cilicica, az A. cephalonica és az A. concolor mutattak jó fejlődést. 
A lucfenyőfélék a Picea pungens és alfajai, továbbá a P. omorika és a 
P. orientalis , valamint a P. abies változatai révén tűntek ki. A hosszú
tűs fenyőfélék közül a Pinus silvestris v. chinensis, a P. nigra v. 
corsicana, a P. heldreichii, a P. peuce, a P. flexilis mutatott többet az 
átlagosnál. A duglászok, a Chamaecyparis-félék, a Juniperusok több
nyire igen jól fejlődtek, a Thuja-félék közül viszont csak egyesek, mint 
pl. a Th. plicata volt ígéretes. A lomblevelűek közül csak a vöröstölgy, 
a kőris-, hárs-, nyír- és mogyorófélék mutattak biztató fejlődést. 
A cserjéket a Cotoneaster-, a Berberis-, a Crataegus-, a Comus- és az 
Eleagnus-félék képviselték a jól fejlődők sorában, együtt a Syringa-, a 
Ligustrum-, a Spiraea- és a Pyracantha-félékkel. Általában jelentősen 
visszamaradtak az alacsony pH-t kedvelő, a fagytól, a szárazságtól 
szenvedő taxonok.

Az arculatában kialakuló arborétum kb. újabb tíz éven át élte a 
következő időszakát. A környező cseresek, cseres-tölgyesek között az 
örökzöldes oázis alaposan felkeltette a „vadászati protokoll” szereplő
inek figyelmét, érdeklődését. A növénygondozás ütemét, lehetőségeit 
időszakonként a vendéglátás szabályozta. Ezzel együtt, az erdészeti 
csemetekert és az üvegház (Kopecky F. - Bokor R. - GyőrfEy B. gene
tikus műve, 1950.) működése révén már hasznosítani lehetett az arbo
rétum biztosította szaporító anyagot. A Dísznövény-termesztési Kutató 
Intézettel kooperációban önálló erdészeti ágazat alakult ki és műkö
dött az üvegház alkalmatlanná válásáig (1980). Az erdészeti erdőmű
velési szakághoz tartozó feladatok Domin József kertész, munka
csapatvezető közvetlen irányításával, Apatóczky István műszaki veze
tő szervezésében és Galambos Gáspár útmutatásai szerint valósultak 
meg a Budakeszi Erdészetnél. Az arborétum 17., 18., 19. tagjai 1979- 
1980-ban nagyrészt saját termesztésű csemeték ültetésével nyerték el a 
mai összetételüket. Ugyancsak meghatározó a saját anyag szerepe, az 
ebben az időszakban lucfenyő karácsonyfa termelést szolgáló 13., 14. 
tag fokozatos átalakításában.

Az arborétum jóléti fejlesztése a vendégfogadásnak alávetve in
dult: díszkapu, a vendéglátó hely közelében véget érő kavicsos út, 
fedett szalonna- és (saját?) pecsenyesütő, fedett társalgó-étkező stb.

1978-ban az arborétum a Budai Tájvédelmi Körzet legdélebbi egy
ségeként lett védett. A védettség egyre inkább tudatosult a környék 
lakóiban is, jótékony hatással a védőkerítés állagára.
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És végül ennek az időszaknak a szomorú zárásaként meg kell em
lékeznünk Galambos Gáspár elhunytéról. 80 évet élt, szinte az utolsó 
napokig rendszeresen figyelve, igazgatva a gyűjtemény sorsát. Ekkor 
az erdőgazdaság vezetőivel állt közvetlen kapcsolatban, talán a készí
tés alatt volt újabb kataszter munkái miatt is. A szakmai irányítást az 
erre kijelölt Gárdonyi Gáborral osztotta meg. Közvetlen munkairányí
tó a gondnokság vezetője, Lőczy János lett 1979-től, a szakmai munka 
tehát - az egyéb teendőknek alárendelten - meglehetősen időszakossá 
vált.

A kezelő erdő- és vadgazdaságot ért különféle irányítási, szervezeti 
változások szerencsére nem okoztak jelentős törést a növényzet fejlő
désében. Az itteni klímára érzékeny példányok mellett volt ugyan 
pusztulás az idejében fel nem szabadított egyedek körében is vagy 
a gondozás hiánya vezetett az egyébként életképes növények pusztu
lásához (pl. cserjék fiatalításának elmaradása). Anyagiakban, a szük
ségesnek ítélt munkák tervezésétől függően, a K-2-1 forrás rendszerint 
biztosította az igényelt támogatást. 1989-ig a szükségesnél mégis jóval 
kisebb területen történt meg az exoták felszabadítása, a szegélyben 
található cserjék fiatalítása vagy az egészségügyi kitermelés. A ’ 80-as 
évek közepén kísérlet történt az időközben teljesen kifejlődött exoták 
meghatározására, szakértők bevonásával, részleges sikerrel.

1988-ban az akkor külső Zöldövezet Tervező Iroda fejlesztési ter
vet készített az arborétum átfogó kezelésére. A terv az átalakulások 
sodrában eltűnt.

1989-ben, rövid előkészület nyomán, hirtelen felszámolták a keze
lő erdő- és vadgazdaságot. A jogutód Pilisi Parkerdőgazdaság (ma 
Parkerdő Rt.), az átszervezett Telki, majd Budakeszi Erdészetnél, 
ismét az erdőművelési ágazathoz sorolva, lehetőséget teremt a folya
matos gondozásra (K-2-1, agrártámogatás).

Az elmúlt 10 évben rendszeressé vált a felszabadító ápolás, a sze
lektálás (jelleg szerint a törzskiválasztó gyérítésekre emlékeztetve), 
valamint az esztétikai kezelés. A 0,3-0,4 hektáros parcellákban a 2-3 
fő exota fejlődése érdekében fokozatosan, helyenként 2-3 évenkénti 
visszatéréssel történik a felszabadítás a nem kívánatos fafajok nyomá
sa alól, vagy a szelektálás segíti az azonos fajok példányainak a tér
nyerését. Rendszeressé vált a törzskönyvi minősítés, előrébb jutott a 
taxonok meghatározása (1997. évi tájékoztató) .

25 évvel az első értékelés után érdekes összevetni az egykori mi
nősítést a jelen ítéletével, esetleg új megállapításokat rögzíteni. A 
vörösfenyő állományok továbbra is kiválóak, az Abieseknél a koráb
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biakhoz sorakozik az A. numidica, ígéretesnek látszik az A. concolor 
‘Violaceae’. A hosszútűs fenyők közül a korábban nem érdemesített 
Pinus strobus és P. wallichiana példányai érdekes sorsot élnek meg. 
Főképpen a P. strobus egyedei értek el átlagon felüli méreteket, talán a 
jó helymegválasztásnak is köszönhetően. A 90-es évek elejétől azon
ban a méretes példányok kezdtek elszáradni, mint az egészségügyi 
vizsgálatok következtették: a túlzottan száraz időszak, és nem bármifé
le más károsítás nyomán. Ugyanakkor a természetes úton, magról kelt 
simafenyő csemetékből újulat növekszik a kontroll kocsányos tölgy 
állomány alatt. Feltétlenül említést érdemel a korábban másnak vélt, 
kifejezetten jól fejlődő Pinus ayacahuite csoport. A duglászok közül a 
‘viridis’ egyes példányai sínylődnek, igaz, méretes nagyságban. A 
lomblevelűek táborát gazdagítják az állományban nevelt Castanea 
sativa fák, vagy a Quercus palustris, a Q. imbricaria csoportok. Nem 
becsülendők le továbbá a klíma, vagy a helyszűke miatt eddig lassan 
növekedő, de életképesnek ítélt, egyes példányait illetően máris impo
záns Cédrusok, Sequoiadendronok, Calocedrusok, Cryptomeriak, 
Tsugak, Caryak stb. sem.

A műszaki berendezések felújítása szintén megtörtént (K-2-1, K- 
2-2 költségvetési forrásokból): 2500 fin kerítés, kapuk, faház, pavilo
nok, kavicsos gerincűt immár teljes hosszban, parkberendezések segí
tik a használatot. 1995 óta ivókút szolgálja az egyelőre csak idősza
konként fogadott vendégek felfrissülését.

1995-ben az ,Arborétumok, gyűjteményes kertek” c. sorozatban a 
Natura Szerkesztőségnél felvétel készült a budakeszi arborétumról. 
A filmet többször sugározta a televízió. 1997-ben a Parkerdő Rt. új 
tájékoztató füzetet jelentetett meg. Napjainkban folyik a szervező 
munka a tenyészeti időszakban rendszeres vendégfogadás érdekében. 
Az anyatelepülés, Budakeszi nagyközség is számít a sajátságos látni
valóra, amikor a hazai és a külhoni vendégek részére programokat állít 
össze.

40 év általában az arborétumok életében rövid időszak. Régen ala
pított külhoni arborétumokban sok esetben száz év is eltelik, amikor 
elérkezik a megnyitás ideje. A budakeszi erdészeti arborétum a saját
ságos kezeléséből, a szükséges szakmai értékelésekből remélt, a terü
leti elhelyezkedéséből fakadó, növekvő érdeklődésnél fogva ennél jó
val előbb törekszik megnyitni a kaput az érdeklődők csoportjai előtt.
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