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A 2000. évben nemcsak a Pártoló Tagok
Tanácsa járt Franciaországban, hanem
négy tagot delegált az Egyesület szep-
tember 18–24. közti viszontlátogatásra:
dr. Balázs Istvánt, Bús Máriát, dr. S.
Nagy Lászlót, Támba Miklóst.
Kinntartózkodásunk alatt társegyesüle-
teink (SNICEF–CGC) vendégei voltunk.
Látogatásunkra az Egyesület vendége-
ként 1999-ben Magyarországon járt
francia kollégák meghívása folytán ke-
rült sor.

Benyomásaink kiegészítik Ormos
Balázs fôtitkárnak az Erdészeti Lapok
2000. októberi számában felvázolt ta-
pasztalatait.

Az erdôk közjóléti 
funkciója a legfontosabb

Számunkra úgy tûnt, hogy a francia ál-
lamerdészet legfontosabb feladata az
erdôk védelmi és közjóléti funkciójá-
nak biztosítása. Jó példa volt erre a
Rambouillet-i Erdészet területén a Pá-
rizs környéki parkerdôk bemutatása.
Jellemzô a magas fokú feltártság, egysé-
ges informálás, terelés körforgalmak-
kal, útszûkítésekkel stb. A fahasználati
beavatkozások tájképi következménye-
it számítógépes modellen tervezik meg,
s csak azután döntenek végrehajtásáról.
Láttunk egy Párizs környéki 250 hektá-
ros vadasparkot nagyszerû ragadozó-
madár bemutatóval. Ugyanitt erdei is-
kola, vadbemutató is mûködött.

Az elmúlt év decemberében pusztító
vihar a Párizs környéki erdôket is érin-
tette. Vihartörött erdeifenyves kárfel-
számoló termelését tekintettük meg az
erdészet területén. A törött lékeket dön-
tô-daraboló-rakásoló processzorral el-
látott traktorral termelték. A foltokat
nem erdôsítik, lombfafajok magjának
beszóródását várják. Ennek jelei látha-
tók is már: rövidtávon a nyír, hosszú tá-
von a kocsányos tölgy hódít majd tért.

A Magas-Provance mediterrán terü-
letein, melyekrôl az elmúlt évszázadok
során a legeltetés, tüzelés miatt kiirtot-
ták az erdôt, 1870-tôl kezdtek a kopá-
rok befásítására fenyveseket ültetni. A
fenyvesek között az egykori moly-
hostölgy-állományok hatalmas, elhaló
emlékfái rejtôznek. A lágy szárú, cserje-
szint, második fás szint feltûnôen
fajgazdag, a fenyô védelmében fejlôdik,

épül az eredeti erdôtársulás, halad a
szukcesszió. Az elhagyott erdészházak-
ban, az erdei munkások, juhászok egy-
kori szállásaiban pihenôházakat alakít
ki az ONF (ONF = Office National des
Forets = Nemzeti Erdôhivatal = az
összes állami és közösségi erdôt kezelô
egyetlen szervezet).

A pihenôházak (mini gite) hálózatát
katalógusban ajánlják. Az általunk meg-
tekintett házban víz (forrásvíz odave-
zetve), villany, edények, jégszekrény,
hálózsákos alvási lehetôség volt. A vil-
lanyt és a vízemelést napkollektorok
biztosítják. Cél az épületek tájba illesz-
tése (kô és fa), szennyvíz-semlegesítés,
tûzveszély elkerülése (külsô hússütôk).
Az ide vezetô utak sorompókkal lezár-
tak, hogy az üdülôket ne háborgassák.

Kísérôink elmondták, de egyébként
is érzékelhetô volt, hogy a kedvezôtlen
adottságú mediterrán vidéken az erdész
a táj és a lakosság felzárkóztatásában
kulcsszereplô, fontos kapcsolattartó, in-
formáló, segítô szerepe van.

Erdôgazdálkodás magas 
hegyvidéken

A Grande Chartreuse az Alpok egyik
mészkô hegycsoportja. 1000 m tenger-
szint feletti magasságban 1040 óta van
egy kolostor, ahol gyógyfüvekbôl állít-
ják elô a chartreuse likôrt. Az éves csa-
padék a hegységben 2000 mm, az éves
középhômérséklet 6–7 °C. Jegenyefe-
nyô, lucfenyô, bükk, hegyi juhar, korai
juhar elegyes állományait 110–120 éves
vágásfordulóban kezelik. Mivel nagyon
jó az ágfeltisztulás, igen jó minôségû a
fa. Legmagasabb ára a hangszerfának
alkalmas hegyijuhar-rönköknek van: 20
ezer frank/m3.

A kora középkori kolostor környeze-
tében 100 hektár erdôt III. Napóleon
idejében (1852–1870) örök erdônek ki-
jelöltek (csak a kidôlt fákat termelik ki).
Ma 46 méter magas, 100–120 cm átmé-
rôjû faóriások ôrzik a szerzetesek és az
erdôt szeretô, tisztelô elôdök emlékét.

Tölgygazdálkodás a 
Beaune-i Erdészetnél

Vályogos szövetû, pszeudoglejes talajo-
kon, változó vízhatás mellett gyertyá-
nos-kocsánytalan tölgyesek tenyész-
nek, valódi középerdô erdôalakban.
200 éves, felújítás alatt lévô állományt

tekintettünk meg. 20–45 év a felújítási
ciklus. Elsôként a gyertyánt szedik ki,
majd a bontások során 50–60 idôs töl-
gyet hagynak egy hektáron. A tölgyeket
egészségi állapotuk szerint termelik ki.
Makktermés minden évben van, s még
a hektáronkénti 40 fa is tudja biztosítani
a felújulást. Az állomány alatt szükség
esetén alkalmaznak vegyszeres gyomir-
tást. Fiatal sûrûségekben ápolósávokat
vágnak (5 méterenként 1,5 méter szé-
leset, ezekrôl beavatkozva biztosítják a
gyertyánnal és nyírrel szemben a tölgy
elônyét). Mesterséges erdôsítést a felújí-
tásokban nem kell alkalmazni.

Növedékfokozó gyérítési korú (100
év körüli) gyertyános-tölgyesben V-fa
jelölést láttunk. Gyérítéskor kiveszik a
rossz alakú tölgyek mellett a gyertyán
felét, 25 év múlva a második felét, s az-
tán döntenek, fenntartják-e az állo-
mányt 200 éves koráig. A vadlétszám
emelkedôben, de egyáltalán nem ve-
szélyezteti az erdô felújítását.

Mont-Ventoux-hegység 
Atlasz-cédrus állományai

Nyugat felé haladva nagy élmény volt
megtekinteni Franciaország egyetlen li-
banoni cédrusállományát a Szent-
Michel l’Observatoire elnevezésû he-
lyen. A Buffe Dalmas grófi család ôse
1865-ben hozott Libanonból egy céd-
rustobozt. Az abból származó hét faóri-
ás (átlagmagasságuk 36 méter, átlagát-
mérô 110 cm) ôrzi a család szolid kasté-
lyát. Az ezek természetes újulataként el-
terjedt cédrusállomány hatalmas fatér-
fogatú (900 m3/ha, körlap 55 m3, átlag-
magasság 28 m, törzsszám 800–850
db/ha, az uralkodó fák 2,5–5 m3 fatérfo-
gatúak). A környezô molyhos tölgyesek
alatt több hektáron erôteljesen újul a
szél által terjedô magvú cédrus.

A Mont-Ventoux-hegység döntôen
kelet-nyugati irányú, ezért az északi és
déli kitettség a legjellemzôbb. Mi a déli
oldal Atlasz-cédrus állományaiban jár-
tunk Bedoin falu határában. A hegység
legmagasabb csúcsa az 1912 méter ma-
gas, kopár Mont-Ventoux. 1860-ban a
már említett mediterrán övezetben jel-
lemzô erdôirtások eredményeképpen a
hegység teljesen fátlan volt. Egy erdészt
visszahelyeztek ide Atlasz-hegységi
szolgálatából, s ô megállapította, hogy a
Mont-Ventoux és az Atlasz-hegység ter-

Útibeszámoló az OEE küldötteinek 
2000. évi franciaországi tanulmányútjáról
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môhelyileg nagymértékben hasonló. Az
Atlasz-hegységbôl kollégái kérésére
küldtek 10 zsák tobozt, melyeket
kiszóratott a hó tetejére. Ebbôl lett az el-
sô 15 hektár cédruserdô, melynek le-
származottja (természetes újulata) az a
több ezer hektár atlasz-cédrus állo-
mány, mely most borítja, díszíti a hegy-
ség oldalát. A lágy szárú és cserjeszint is
gazdagon él a cédrusok alatt, sôt az ere-
deti lombos társulások kísérô fafajai is
fel-felbukkannak: madárcseresznye, ju-
harok, madárberkenye, tiszafa. A bon-
tások eredményeképpen az Atlasz-céd-
rus kefesûrû újul. Az erdôkép barátsá-
gos volt, mert több korosztályú, s úgy

tûnik, nem öli ki maga körül, alól a céd-
rus az ôshonos fafajokat sem.

A Mont-Ventoux-hegység Atlasz-céd-
rus állományaiban utunk segítôje, dr.
Tóth János több évtizedes munkaterüle-
tére értünk. Elsôsorban itt kutattatta az
Avignoni Kísérleti Állomás munkatársa-
ként az atlasz-cédrus virágzásbiológiáját,
növekedésmenetét, faterméstanát.

Az Atlasz-cédrus mellett a magyar
szakemberek segítése, felkarolása is dr.
Tóth János kollégánk életmûvéhez tar-
tozik. Köszönjük neki és Philippe
Vogelnek, valamint kollégáinak, hogy
segítettek nekünk meglátni a francia táj,
francia erdô és a francia nép értékeit.

A Hûvösvölgyi úton haladva, a Fekete
István és Szerb Antal utcák által határolt
bozótos telken egy kôszobrocska emel-
kedik ki a fák közül, kis bronzalakot
foglalva magában. A kapubejáratnál
„Építési terület, balesetveszély. Vagyon-
kezelô a Mûemlékek Állami Gondnok-
sága” felirat látható.

Sokan talán nem is tudják – leg-
alábbis a távolabb lakók –, hogy mit
takar a szobor és a tábla! Fél ezredév-
vel ezelôtt itt állt a híres királyi villa,
amely vadászkastélyként is szolgált.
Fénykorát Zsigmond és Mátyás kirá-
lyok idején élte, több európai király
és uralkodó is megfordult a villában,
fényes fogadások színhelye volt. A
hozzá csatlakozó nyéki vadaskertben
szarvast, vaddisznót, bölényt és med-
vét tartottak. A vadászat lóháton tör-
tént, de falka- és kopóvadászatokat is
tartottak.

A szobrot Mátyás király halálának
500-dik évfordulója alkalmából emel-
ték, a bronzalak a trónon ülô uralkodót
ábrázolja.

Amikor a törökök Budát elfoglalták,
a kastély és a vadaskert pusztulásnak
indult, s évszázadokon keresztül a fele-
dés homályába merült.

Garády Sándor régészeti kutató
1931-ben bukkant a középkori kastély
romjaira, Oláh Miklós és Bonfini Mátyás
leírásai alapján. Megtalálták a vadaskert
falmaradványait is – a kôfal alapjait né-
hány helyen konzerválták –, a Görgényi
út végén egy kôtábla, Mátyás király em-

lékmûve áll, hirdetve a vadaskert emlé-
két.

A II. világháború és Garády Sándor
halála megszakította a romok további
feltárását, majd a 70-es és 80-as évek-
ben folytatták a kutató-feltáró munkát.
Horler Miklós 1987-ben megjelent ta-
nulmánya nagymértékben elômozdítot-
ta a kutatás további folytatását. Az Álla-
mi Mûemlék-helyreállítási és Restaurá-
lási Központ Építési Osztálya 1994-ben
elkészítette a romterület bemutatásának
és építési engedélyezésének tervét. A
kiváló munka dr. Horler Miklós, Németh
Ferenc, Martos Tamás és Kiss József ne-
véhez fûzôdik.

Hazánk készülôdik államiságunk
ezeréves fennállásának megünneplé-
sére. A kormányzat Történelmi Bizott-
ságot hozott létre a nevezetes királyi
városokhoz kapcsolódó történelmi
emlékhelyek rendbehozatalára, hogy
méltóak legyenek a bemutatásra, az
ünneplésre. Ebbe tartozik a budai vár
is, és ehhez csatlakozhatna a buda-
nyéki királyi villa bemutatása is. Eb-
ben kíván közremûködni és támoga-
tást nyújtani az Országos Magyar Va-
dászati Védegylet, a Vadászkamara, a
Vadászati Kulturális Egyesület, az Or-
szágos Erdészeti Egyesület és a Va-
dász Könyvklub Egyesület. A fenti
szervezetek javasolják és támogatják a
királyi villa monográfiájának elkészí-
tését és a Garády Sándor kutatómun-
káját tartalmazó kézirat kiadását, ki-
egészítve a legújabb kutatási és feltá-

rási eredményekkel. Javasoljuk, hogy
a következô években az Állami
Mûemlékfelügyelôség, a Mûemlék-
helyreállítási Osztály az Önkormány-
zat szakmai irányításával, a Helytörté-
neti Egyesület és a lelkes patrióták
közremûködésével a villa romjait és a
történetét a közönség számára is be-
mutathatóvá tegye (a kastély rekonst-
ruált rajzai, leletek, tárgyi emlékek,
fotók, olasz kastélyokkal, Simontor-
nyával, a prágai Belveder-palotával
való kapcsolat).

A kerület ünnepi sorozatába beiktat-
ható lenne egy Mátyás-korabeli vadá-
szat, a vadászatra való felvonulás felele-
venítése: korhû öltözékben lovasok,
solymászok, kürtösök vadászkutyákkal
indulnának a Hûvösvölgybôl a Kondor
és a Görgényi úton (vagy más útvona-
lon) a Vadaskertbe, a hármashatárhegyi
vitorlázótérre. A terület alkalmas lenne
a témához kapcsolódó különbözô ren-
dezvények megtartására is – íjászat,
solymászat, lovasbemutató, sportlövé-
szet stb.

A vadászat egyidôs az emberiség-
gel, sok százezer éven keresztül fon-
tos szerepet játszott az ember életé-
ben, a létfenntartását szolgálta. A vad,
a vadászat átszövi a magyar történel-
met is, az ôsmagyarság is vadászó nép
volt – gondoljunk a Csodaszarvas ere-
detmondájára, a Hunor-Magor legen-
dára, a népregékre, népmesékre. Az
építészetben, a szobrászati alkotások-
ban, a képzômûvészetben, népmûvé-
szetben is gyakran elôfordul a vad áb-
rázolása, a vaddal, a vadászattal kap-
csolatos téma.

Az Árpád-házi királyok idejében
már virágzó vadaskertek mûködtek a
királyi városok, várak közelében, a va-
dászkastélyok páratlan kultúrtörténeti
értékeket tartalmaztak. A buda-nyéki
királyi vadászkastély története is egy
szelet a magyar történelembôl, a va-
dászkastély feltárása és a közönség
elôtti bemutatása nagymértékben járul-
na hozzá a budai kerületek kultúrtörté-
neti értékeinek gyarapításához. Mind-
ezek megvalósításához önzetlen, szé-
les körû együttmûködésre van szükség
a régészek, történészek, lokálpatrióták
és a vadásztársadalom között. Jelent-
kezésüket a 321-4203-as vagy 352-
4203-as telefonszámokon várjuk. A
millennium alkalma ad talán olyan
utolsó lehetôséget, hogy a nemzeti
múltunkat reprezentáló emlékhelyeket
feltárjuk és megóvjuk, hogy fennma-
radjanak az utókor számára is.

Köveskúti György

Vadászati emlékhely lehetne

A buda-nyéki királyi villa
romjai


