
A téglási Angolkert 
V A R G A I M R E 

A hajdúhadházi erdészet Angolkert elnevezésű kerületét a Természetvédelmi 
Tanács 1952. évben védetté nyilvánította. Ez a kerületünk a Nyírség változato
san sík és buckás homokján áll. Faállománya erdészeti szempontból rendkívül 
értékes. 

A terület Téglás községtől északnyugati irányba, Hajdú-Bihar és Szabolcs-
Szatmár megye határán fekszik. Összterülete 417,17 ha. Ebből védett 131,16 ha. 
Az Angolkert története a ma is fellelhető írások és szájhagyományok szerint a 
középkorig vezethető vissza. 

Téglás község határa a Tiszántúl nagy részével együtt eredetileg Hunyadi 
János erdélyi vajda birtoka volt, majd a későbbi századokban különböző sza
bolcsi nemesek jobbágyai éltek ezen a vidéken. 

1. ábra. Az erdő nyugati peremterületére erdeifenyves 
került 

II. József uralkodása idején Bekk Pál földmérő, aki a tokaji evangélikus lel
kész fia volt, a császár parancsára a Tiszántúlon nagy kiterjedésű földméréseket 
végzett. Munkájáért II. Józseftől kb. 10 000 kh földet kapott. Ez a földbirtok Bö-
köny községtől Büdszentmihályig (mai nevén Tiszavas vári) terjedt és ebben fog-



lalt helyet a mai Angolkert is. Bekk Pál a birtok megszerzése után a mai Bö-
köny községben telepedett le és mint előnevet a „Bökönyi" nevet vette fel. 

Bökönyi Bekk Pál leányát: Zsuzsanna Paulinát a Hajdúhadházon állomá
sozó osztrák ulános ezred főhadnagya, név szerint gróf Degenfeld Schönburg 
Imre 1838. június hó 23-án (a téglási ref. egyház anyakönyve szerint) feleségül 
vette. Feleségével hozományként kapta a birtok egy részét, amelyen nagy kiter
jedésű, főként tölgyerdők álltak. Ezek az erdők a Körtvélyes, Kendergaz, Balás-
kert, Szénarét, Kállai-sűrű, Mogyorós és Kiserdő népi elnevezésű területeken 
helyezkedtek el. 

2. ábra. A szárazabb homokra erdeifenyő kerül 

Ezek a területek némi összefüggésben álltak a mai Angolkerttel. A tölgye
sek tarra vágását az 1900-as évek elején kezdték el a mai Angolkert északi ol
dalán fekvő Kendergaz és körtvélyesi területeken, és 1930-ban a mai Angolkert 
déli oldalán elterült Kiserdő elnevezésű területen fejezték be, ahol kb. 15 kh-as 
területen szépen fejlődött, 50—60 éves erdeifenyves állt. Ezt az erdeifenyvest 
— letarolt őstölgyes helyén — 1880 táján telepítették. A szétszórt erdők letárolá
sával egyidőben a téglási területen kialakították a mező- és erdőgazdasági komp
lexumokat. Utóbbi az Angolkert és Téglás-Ligeti erdőkből áll. 

' A mai Angolkert kialakítását 1890 táján Degenfeld Imre fia: Gusztáv kezd
te el. Az őshonos tölgyesek tisztásaira és a kastély parkjába platánokat, lucot és 
duglászokat, továbbá vörösfenyőt és tulipánfákat telepíttetett. Az erdő nyugati 
peremterületére erdeifenyves került. 

A téglási birtokot 1905 táján Degenfeld Gusztáv fia: Pál örökölte. Lénye
gében ekkor kezdődött meg az erdőnek angolparkká történő átalakítása. 1905-
től 1920-ig Halusa és Rákosi nevű erdészek végezték a kastély parkjának és a 
park mellett elterülő erdő- és mezőgazdasági területek parkká történő átalakítá
sát. A végleges kialakítást az erdő területén Kulics Győző erdész végezte, a par
kosítást pedig a kastély körül Turján Pál kertész. 



Kulics Győző erdész 1921-től haláláig — 1943-ig — volt az uradalom szolgá
latában. Ebben az időben élte az Angolkert a fénykorát. Az 1930-as évek elején 
a már régebben betelepített duglászok, jegenyék és lucok, továbbá hikorik és 
feketediók, valamint hársak, vöröstölgyek és nyírek az őshonos tölgyesek között 
egyedenként és kisebb csoportokban szemet gyönyörködtetően díszlettek. Ezek
kel egyidőben keletkeztek az utak, erdei ösvények és tisztások, valamint a vad 
részére kialakított vízlelő helyek, amelyek sohasem viselték magukon a mester
kéltséget, a környezetbe mindig harmonikusan beilleszkedtek. 

3. ábra. Idős erdeifenyők között áll a téglási vadászház 

Pontosan 60 fafaj, 18 cserjeféle és 15 fajta jellegzetes lágyszárú növény volt 
még az 1940-es évek derekán is található. Ezek értékelésével külön leírásban le
hetne foglalkozni. Sajnos az oly ritka fafajok, mint a duglász, a jegenyefenyő és 
a lucfenyő, amelyek fejlődésükben megközelítették a hegyvidékieket, a háborús 
és az utána következő egyéb kártevések miatt napjainkban már nem találhatók. 
Hasonló sorsra jutott a cserjék és lágyszárúak egy része is. 

Az utóbbi 10 évben sok történt a megmaradt állományok, egzotikus fa
egyedek, facsoportok megóvása, ápolása és gondozása, a terület bővítése terén. 

Az 1950. évben az angolkerti kerület területe 208,78 ha volt, jelenleg 
417,17 ha. A bővült terület fafaja elsősorban az akác és a nyár, utóbbi területén 



foglal helyet a K G S T nyárkísérlet is. A szárazabb homokra erdeifenyő került. 
A z erdősítések területén a századforduló idején őstölgyesek álltak (Körtvélyesi 
erdők), újratelepítésük tervezése során azonban már tekintetbe vettük a nép
gazdaság követelményeit és a gyorsabban növő fafajokat választottuk. 

A z Angolker t park formájú visszaállítása nehézségekbe ütközne, nehezen 
is volna indokolható. Egy megközelí tő állapot aránylag könnyen lenne létre
hozható, ha a 6. b , 7. b és 8. h erdőrészletek aikácállományai, amelyek terü
lete 27,06 ha, átlagos kora 26 év, kitermelést nyernének. A termőhely f igyelembe 
vétele mellett a kitermelt akác helyett vöröstölgy, nyír, hárs, simafenyő és k o 
csányostölgy foltokat, facsoportokat, és utat szegélyező vadgesztenye fasorokat 
lehetne telepíteni, amelyek szépen beilleszkednének a kerület természetvédelmi 
területébe. Cserjék telepítése felesleges. 

A z ál lományok fafajonkénti, összehasonlító értékelésével külön leírásban 
lehetne foglalkozni. 

Nemzetközi magcsere 
H A B K A I L A J O S 

Hat éve múlt, hogy az Erdészeti Tudományos Intézet szervezetten bekap
csolódott a nemzetközi magcsere akcióba. A z akció lebonyolítását az ERTI rác
kevei magvizsgáló laboratóriuma végezte, majd 1966-tól az Intézet sárvári K í 
sérleti Állomása. 

Ha visszapillantunk az elmúlt hat évre, elmondhatjuk, nem volt hiábavaló 
munka amit végeztek, mert arborétumaink fajtagazdagabbak lettek. De szépen 
növekedett c ímjegyzékünk száma is, főleg külföldi' intézmények címével . 

A gyűjtő kollektíva szervezetében és tagjaiban is némi változás történt. 
A z 1966-os Index Seminum-unk anyagának összegyűjtésében az Erdészeti és 
Faipari Egyetem botanikuskertjétől Barabits Elemér, a soproni Tanulmányi 
Erdőgazdaságtól dr. Csapody István, a budakeszi arborétumtól Galambos Gás
pár, a gödöllői arborétumtól Csányi Sándor, a kámoni arborétumtól Pulay 
László, a Szombathelyi Állami Erdőgazdaság jeli arborétumától Boros Frigyes 
volt segítségünkre. Külön meg kell említeni dr. Kopecky Ferenc segítségét, 
aminek révén a bajti országos nyár és fűz fajtagyűjtemény anyagának rendelke
zésünkre bocsátásával gazdagíthattuk jegyzékünket . Ezúton is köszönjük segít
ségüket és egyben kérjük, hogy a j ö v ő b e n is ugyanolyan lelkesedéssel és segítő
készséggel támogassák a nemzetközi magcsere ügyét. 

A z 1966. évi Index Semimum-unk. 414 fajt, illetve származékot tartalma
zott, amelyből a nyár 76, a fűz 6 volt . 

Jegyzékünket 346 külföldi és 35 hazai intézmény és arborétum címére küld
tük el, 136-tal több külföldi címre, mint a bekapcsolódás első évében. Ezzel 
szemben mi 155 külföldi és 9 hazai jegyzéket kaptunk. Itt is emelkedés van, 
mert az első évben csak 48 helyről kaptunk Index Seminum-ot . 

A csere kapcsán 98 külföldi intézmény küldött igénylést, amelyből 91 igé
nyét tudtuk kielégíteni 1161 magmintával és 39 dugványmintával . A hazai 13 
igénylőnek is 202 magmintát és 12 dugványmintát küldtünk. 

Igen örvendetes, hogy a jegyzékünkben szereplő fajták iránt nagy vol t az 
érdeklődés. A 332 fajta magból 309-et, a 76 fajta nyárból 22-t, és a 6 fajta fűz
bő l mind a 6-ból kértek mintát. Sajnos az igényt egyes fajtákból nem tudtuk 
kielégíteni a begyűjtött mag kis mennyisége miatt, valamint amiatt, h o g y az 
igények későn érkeztek. 


