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Előszó

Ötven éve annak, hogy a Buda-környéki erdőterületek 

egységes kezelése érdekében, 1961-ben létrehozták a 

Budavidéki Állami Erdő- és Vadgazdaságot. A kezdetben 

általános erdő- protokollvadászati, később kibővült

feladatkörrel, együtt nőtt a gazdálkodással érintett területe is. 

Az erdészetnyi nagyságból végül a külső Budai-hegységet, a 

Gerecsét, a Pilist, a Gödöllői-dombságot kisebb-nagyobb 

arányban érintő, sajátos gazdasággá alakult.

A Budavidéki AEVG felvázolt múltja, a szakmai történetében 

írásos -  például az 1961. évi erdőtörvénynek megfelelő 

elemekre ugyanúgy épült, mint az esetenkénti, nem feltétlen 

írásos rendelkezésekre. Gazdálkodásában az ún. tervutasításos 

rendszer egyre -  mai argóval -  ’lájtosabb’ szintjeiről, az 1968 

után alkalmazható mechanizmus sikeres működtetésével 

emelkedett feljebb. Munkájában, az 1970-es években 

kibontakozott 'közjóléti’ erdőkezelési szemléletet, valamint 

erősödő természetvédelmi törekvéseket egyaránt 

meggyökereztette. Az 1980-as évek közepére népgazdasági 

szinten kialakult gazdasági jelenségek egyes elemei, ugyancsak 

részei lettek a helyi gazdálkodásnak.

Az eltelt ötven év summája, benne a ’Budavidék’ emberöltőnyi 

része, a volt erdészeti dolgozók, az érintett települések, a hátra 

hagyott vagyon sorsán, minőségén, a mindenkori 

'szóbeszéden’ is mérhető. Az e sorokat olvasó egykori 

munkatársak, a leszármazottaik, vagy egyszerűen, a ’csak’ 

érdeklődők tudják a leghitelesebb értékelést megfogalmazni, 

remélhető, hogy az olvasottak közben felidézett, nem nagyon 

régi emlékképek segítségével is.

Az a felvetés, hogy meg kellene írni a Budavidéki AEVG 

történetét is teljes egészében, addig, amíg vannak emlékezők, 

Tollner Györgytől, a Budavidéki AEVG nyugalmazott 

igazgatójától származik. Megkapott a bölcs gondolat! A
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biztatást 2008 tavaszán 'széljegyzetben’ kaptam. A megjelenés 

relatív lassúságáért a ’gyorsuló idő’ és az anyagi fedezet 

előteremtésének nehézségei tehetők felelőssé.

A kéziratot a volt és jelenlegi kollégák írásos vagy szóbeli 

közléseiből, fellelhető napi dokumentumokból, jegyzetekből 

állítottam össze, és nem levéltári adatokból. A fontosnak tartott 

emlékeik lettek az építő elemek. Előfordul mégis, hogy pl. nem 

szerepel valaki a dolgozók névsorában, mert emlékezünk bár 

rá, de a vezetékneve ’nem ugrik be’ Név nélkül idézem fel 

ezernyi fizikai dolgozó munkatársunk emlékét. Volt olyan eset 

, amikor két, hivatalosnak mondható okirat, azonos eseményt 

más-más időpontra tett, stb. Néhány helyen átvettem egy-egy 

bekezdést az A Pilisi Parkerdő c. kéziratból (Parkerdő Zrt. 

2008), a ma dolgozó volt budavidékis erdészetek 

bemutatásához.

Sokunknak a felnőtté válás nehéz időszakától kezdve, szinte a 

teljes aktív pályánk Budához, Budakeszihez, másoknak 

Gödöllőhöz, de az erdészethez kötődik. Mindenhez és 

mindenkihez ezeken a tájakon. Nem tudtam szó nélkül hagyni 

az emlékeket. Ez nem dicsőség, ámde a csöndes felejtés vétek 

lett volna.

2010. tavasz

A szerző


