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Altalános és pilisi adatok 
a jóléti erdőgazdálkodás múltjáról 

A jóléti erdőgazdálkodás nem új je
lenség. Legfeljebb az ezerarcú, ezer 
hasznú erdő jelen korunkban előtérbe 
kerülő és egyre keresettebbé váló 
„mellékterméke". 

A szemlélődő, összefüggéseket ke
reső ember korán észrevette az erdő 
immateriális - tehát nem dologi, pénz
ben ki nem fejezhető - áldásait. Ennek 
első irodalmi megnyilvánulását az ale
xandriai Theokritosnál (szül. 300.) ta
láljuk. Az erdők, ligetek, tágas legelők, 
amelyeket jelenetei hátteréül néhány 
sorral odarajzol, mindmáig hívogató és 
szelid tájak. A környező természetet 
Theokritos fedezte fel az irodalom szá
mára. 

A klasszikus görögöt még nem ér
dekelte a táj, még túlságosan közel 
volt a természethez. Alexandria vi
szont, ahol Theokritos felnőtt korát 
töltötte, tipikus ókori nagyváros. Nincs 
„zöldövezete", csak sivatag veszi kö
rül. A szicíliai származású Theokritos 
a nagyváros rabságában szívesen em
lékezik vissza ifjúkorának erdős tájai
ra. Költészete még ma is magával ra
gadja a városi olvasót. Az erdő, a táj 
szeretete - éppen jelenkorunk bizo
nyítja - inkább nagyvárosi vonás. Az 
után vágyódunk, ami hiányzik, ami 
messzire tűnt az életünkből. 

A kései középkor tudatos erdőszere
tetét, természethez fordulását már szá
mos irodalmi emlék bizonyítja. Gon
doljunk csak például Assisi Szent Fe
renc és legelső rendtársai néhány írá
sára, vagy olvassuk el ilyen szemmel 
Janus Pannonius és Balassi Bálint ter
mészettel kapcsolatos verseit. Ezek 
részletesebb elemzése azonban inkább 
az irodalomtörténet, mint a szakiro
dalom világába tartozik. 

A szoros értelemben vett jóléti er
dőgazdálkodás és a vele oly szorosan 
összefüggő környezet-, illetve termé
szetvédelem a legutóbbi évtizedekben 
indult virágzásnak. Ám tévedés volna 
azt hinni, hogy csak jelen korunk tö
rekvése. Közép-Európában - köze
lebbről a hajdani Osztrák-Magyar Mo
narchia ausztriai területén - Josef 
Schöffelt, Mödling város egykori pol

gármesterét tekinthetjük első úttörőjé
nek. Ő a híres bécsi erdő megmentője 
(1970-ben bélyeget is adtak ki halálá
nak 60. évfordulója alkalmából). Jó
részt neki köszönhető, hogy 1905-ben 
már torvénytervezet készült a környe
zet-, illetve természetvédelem érdeké
ben. 1912-ben több természetvédelmi 
jellegű egyesület megalakulásáról tu
dósítanak bennünket a korabeli lapok. 
1913-ban már folyóiratuk is jelent 
meg. 1914-ben pedig a „Hongondozási 
Egyesület" keretén belül Termé
szetvédelmi Szakállomást állítottak fel. 

Az I. világháború után újra működ
ni kezdett számos egyesület, és 1922-
ben végül is megalakult a Termé
szetvédelmi Szövetség. Az első konfe
renciáját 1923-ban tartotta Innsbruck
ban. A II. világháború megszakította 
ennek tevékenységét, ám már 1947-
ben újra megtarthatta a háború utáni 
első tanácskozását. A szövetség alapel
ve világszerte megszívlelendő, sőt az 
egyedül járható út: 

„Az ifjúsággal megkedveltetni a ter
mészetben és a természettel való 
életet. A természeti élményeken ke
resztül rámutatni az összefüggések
re és a természetes egyensúly jelen
tőségére. Napjainkban, amikor az 
ember már képes megzavarni ezt az 
egyensúlyt, és környezetén keresz
tül saját életét is veszélyezteti, el-
odázhatatlanul szükséges, hogy 
minden állampolgár már fiatal korá
ban megismerje a természet össze
függéseit: függetlenül attól, hogy 
később milyen pályán fog tevékeny
kedni." 

Amikor az 1867. évi kiegyezést kö
vető politikai-gazdasági-társadalmi 
fellendülés idején a turistamozgalom 
kezdetét vette Budapest székesfőváros 
környékén, az erdők többcélú haszno
sítása és ennek keretében tidülőértékük 
céltudatos fejlesztése még ismeretlen 
fogalom volt. A kifejezetten pihenési, 
kirándulási célt szolgáló városi erdők 
kialakulóban voltak ugyan már akkor 
(Budapest, Sopron, Kőszeg, Pécs és 

Debrecen), de a városok határán túl el
terülő erdőkben még semmiféle jóléti
turisztikai berendezést sem találunk. 

Pilisünk azonban - ezt a lokálpatri
óta büszkeségével állíthatjuk - kivétel 
volt. Dobogókő és környéke - a hazai 
természetjárás bölcsője - ugyanis ak
kor még a közalapítványi erdőbirto-
kokhoz tartozott, amelynek legfőbb 
kezelője a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter, más szóval a kultuszminisz
ter volt. Ezt a hivatalt a szóban lévő 
időben gróf Csáky Albin töltötte be, 
aki maga is lelkes híve volt az akkor 
kibontakozó turistamozgalomnak. Sze
mélyes támogatásának is köszönhető, 
hogy 104 éve, 1888 decemberében 
megalakulhatott az első fővárosi turis
taszervezet. Ennek közvetlen előzmé
nyei - megint csak jogos büszkesé
günkre - röviden az alábbiak: 

1888. szeptember 23-án (egyes for
rások szerint 24-én) dr. Téry Ödön. 
dr. Thirring Gusztáv és társaik Do
bogókőről lejövet hosszasan megpi
hentek a pilisszentkereszti Klast-
romkert forrásánál, és itt elbeszél
gettek a helyi közigazgatási és tár
sadalmi vezetőkkel. Itt és ekkor tör
tént, hogy - áthatva a táj szépségé
től - elhatározták egy Budapesten 
székelő, a középhegységi turistásko-
dással foglalkozó egyesület megala
kítását. Ez még ugyanezen év de
cemberében meg is történt. A pi
lisszentkereszti Klastromkert, illet
ve a benne fakadó Klastromkúl így 
nevezetes turistatörténeti esemény 
színhelyévé vált, amit a későbbiek
ben kőoszlopra állított emléktáblá
val is megjelöltek (a Klastromkút 
korhű felújítása és környezetrende
zése folyó évi feladatunk). 

Az egyesület kezdetben nem volt 
önálló. Megszületésekor a magyaror
szági Kárpát Egyesület Budapesti Osz
tálya lett a hivatalos neve. De három 
év múlva, függetlenné válva az előbbi
től, Magyar Turista Egyesület néven 
önálló jogi személyként még nagyobb 
lendülettel folytatja munkáját. 



A gyorsan virágzásnak induló turis
tamozgalom - ma „társadalmi nyo
másnak" nevezzük a jelenséget - tá
mogatására már a következő" évben 
megjelent az 1889. évi 19 701 számú, 
ún. turistarendelet. Ebben a már emlí
tett gróf Csáky Albin kultuszminiszter 
egyebek között engedélyezi, hogy 

„...a turistaegyesület 
a/ az uradalmi (erdő)-tisztek hozzá

járulásával a kérdéses útjelzéseket 
megkezdhesse és az útmutatókat felál
líthassa, 

b/ a (Pilisszentlélek) mexikói erdő
őri laknál egy vendégszoba turisták ré
szére berendeztessék..., 

c/ a pilismaróthi erdőben lévő Hoff-
mann-kunyhó a turisták részére meg
nyittassák s e czélból az egyesület ré
szére két kulcs kiszolgáltassák, 

dl a mexikói, pilisszentkereszti, pi-
lisszentlászlői és sikárosi erdőőri lak
ban levő erdőőrök az esetleg hozzájuk 
betérő turistákat méltányos árak mel
lett élelemmel és éjjeli szállással ellát
hassák stb." 

Mindezek meg is valósultak a gya
korlatban. 

ad.a/ Elsőként kiépült a jelzett turis-
taút-hálózat. Dr. Thirring Gusztáv 
1900. évi Budapest környéke c. útika
lauza már harminc (!) turistajelzéssel 
ellátott útvonalat tárgyal a pilisi és a 
budai hegyekben, amelyek legnagyobb 
része ma is használatos. Részletes fel
sorolásuktól hely hiányában eltekin
tünk. 

ad.b/ A mexikói vendégszobát a tu
risták ténylegesen igénybevették. Erről 
a fennmaradt vendégkönyv tanúsko
dik. 

ad.c/ A Hoffmann-kunyhó felavatá
sa után az egyik kulcs az egyesület bu
dapesti helyiségében átvehető volt, 
amint ezt dr. Thirring Gusztáv fent 
említett útikalauzában olvashatjuk. 

ad.d/ Az erdőőrök által nyújtott 
szolgáltatásokról az iménti útikalauz
ban többek között ez áll: (a sikárosi) 
„János István erdőőr az ellátásról is jól 
gondoskodik, a MTE (Magyar Turista 
Egyesület) konzervraktárt tart itt 
(fenn). 

Az említett turistarendelet b. pontja 
elrendeli még, hogy „az 1890. évben 
Pilis-Szent-Kereszt község határában 
fekvő Dobogókő közvetlen közelében 
egy egyszerű menedékkunyhó uradal
mi költségen felépíttessék". Ennek 
megtörténtéről nincs dokumentumunk. 

Feltehetőleg ez azonos a dr. Thirring-
féle útikalauz által említett Malva-
kunyhóval, amely a Pilismarót Disz-
nósárok felső részében, a Hárommező
rét közelében állt, és Csupor István 
közalapítványi erdőmester feleségéről, 
Hoffmann Malvinról nyerte a nevét. 
Az igényeket mindenesetre nem elégít
hette ki, mert az 1898. évben felépült a 
dobogókői fa menedékház. 

Arról is gondoskodott az egyesület 
- illetve akkor még csak a Budapesti 
Osztály - , hogy a kirándulni vágyók
nak megfelelő útikalauz is álljon ren
delkezésére. Még 1889-ben kiadják a 
„Kirándulók kalauza a Budapest-
Szent-Endre vasút mentén" c. köny
vecskét. 

Erről a korabeli Turisták Lapjában 
(mert már folyóiratuk is volt az 
újonnan szervezett termé
szetjáróknak!) ezt olvassuk: „Tar
talmazza a Szent-Endrei vasút állo
másairól thető összes kirándulások 
leírását, a nyári menetrendet és egy 
átnézetes térképet. Ára 10 krajcár. 
Kapható a Szent-Endrei vasút állo
másain, a kalauzoknál, valamint 
Budapesten Károlyi György papír
kereskedésében (V. Dorottya u. 
10.)". 

Még ugyanezen évben megjelenik -
ugyancsak a Budapesti Osztály kiadá
sában - a kitűnő térképész, Koguto-
wicz Manó által szerkesztett első turis
tatérkép. Pontos címe: „Budapest kör
nyékének térképe turisták használatá
ra". Méretaránya 1:50 000 volt, és öt
szöröst!) színnyomattal készült. így ír 
róla a Turisták Lapja: 

„Ezen térkép, mely kizárólag kirán
dulók, turisták s utazók igényeinek 
szem előtt tartásával készült, felöle
li Budapest környékének azon ré
szeit, melyek a turistaság szempont
jából fontosak és érdekesek... Tar
talmazza a turistákat és kiránduló
kat érdeklő összes részleteket, az 
összes közlekedési vonalakat s a tu-
ristautakat, feltünteti továbbá a Ma
gyarországi Kárpát Egyesület Buda
pesti Osztálya által eszközölt összes 
útjelzéseket s minden egyéb tudni
valót, amire turistának szüksége 
van. Ezenkívül magyarázó szöveg
gel van ellátva, mely az összes ki
rándulások leírását adja, végül pe
dig a főváros környékén létező 

összes közlekedési vállalatok me
netrendéit tartalmazza." 

A szervezett fővárosi turistatársada
lom első jelentősebb alkotása - a meg
alakulás 10. évfordulóján - a Dobogó
kőn felépüli fa menedékház. Ez volt a 
pilisi - Budapest környéki -hegyek el
ső turistaotthona. Nagymértékben já
rult hozzá nemcsak a pilisi, hanem az 
országos turistamozgalom fejlődésé
hez is. A telket Prokop Géza pilis
szentkereszti főerdész és felesége -
mindketten a turizmus lelkes támoga
tói - ajándékozták. A fa a Közalapít
ványi Erdőgondnokság adománya volt. 
Tervezője Pfinn József építészmérnök 
(1861-1935), aki díjazás nélkül, önzet
lenül dolgozott (ő tervezte egyébként a 
tátrai Öttó melletti menedékházat is, és 
ugyancsak tőle származik a dobogókői 
Téry-emlékmű tervezete is). Az építési 
költség - felszerelés nélkül - 4352 ko
ronát tett ki. A kétszobás, 14 hálóhe
lyes menedékházban létesült a törté
nelmi Magyarország első hegycsúcsi 
meteorológiai állomása. A házavató 
1898. június 5-én történt, és báró Eöt
vös Lorándról - az egyesület központi 
elnökéről - nevezték el. Eötvös korá
nak haladó szellemű politikusa, kiváló 
tudós és aktív hegymászó (magashegyi 
turista) volt. Az avatáson elhangzott 
szavairól így emlékezik meg a korabe
li beszámoló: 

„Egyszerű, meleg, szívhez szóló 
hangon beszélt. Különösen azt 
emelte ki, hogy a megemlékezés 
ugyan mindig és minden formában 
jólesik, de rendkívül hálás a mai 
megemlékezésért. E menedékházat 
- amely az ő nevét viseli - igazi, 
őszinte barátai emelték, akik vele 
egy gondolkodásúak. Másrészt a 
hajlék nem díszes palota, hanem 
egyszerű faalkotmány, a felírás is 
egyszerű rajta, idővel le fog onnan 
kopni. A házikó is elkorhad s az 
emléknek csak emléke fog megma
radni, és éppen ez az, ami a legjob
ban tetszik neki." 

A házikó azonban nem korhadt el. 
Jó karban és változatlan formában élte 
át mind a ai napig a hosszú évtizede
ket, 1963-ban a Magyar Termé
szetbarát Szövetség kérésére műemlék 
jellegűvé nyilvánította az Országos 
Műemléki Felügyelőség. Jelenleg tu
ristamúzeum. 
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Kik fedezték fel elsőként 
a pilisi erdők üdülőértékét? 

A pilisi erdők nem anyagi természetű ajándékainak első 
tudatos keresői, illetve élvezői kétségtelenül a remeték vol
tak. Ki a remete? - Olyan befelé fordult, csendet és egye
düllétet sóvárgó ember, aki vallásos érzéstől is indíttatva le
mond a kényelemről, családi életről, rangról és gazdagság
ról. Tudatosan vállalja a természettel és a természetben valő 
egyszerű és kemény életformát. Magányos völgyet vagy fél
reeső barlangot keres fel állandó lakhelyéül, ahol kizárólag 
a munkának, a szemlélődésnek és az imádságnak él. Nap
közben keményen dolgozik: erdőt irt, az irtásterületen meg
termeli szegényes ennivalóját, kosarat fon, gombát gyűjt, 
gyógynövényt keres. így biztosítja szerény megélhetését. Ő 
az első „állandó erdei munkás". Hajnalban és alkonyatkor -
amikor még jobban megnő a csend az erdőn - felszítja a 
már csak éppen pislákoló tüzet, előveszi bibliáját, olvas, ír, 
imádozik, könyvet fordít vagy másol, és el-eltűnődik az ég, 
a föld meg az élet nagy, nehéz titkain. Övé a csend: napja
ink legnagyobb hiánycikke. Békéssé és nyugodttá teszi a 
magány: ma is ezért megyünk az erdőbe. 

A pilisi erdők vadregényes völgyeikkel, hallgatag sziklá
ikkal és barlangjaikkal valósággal vonzották a középkor vé
ge felé a remetéket. Számukat illetően megközelítőleg sincs 
pontos értesülésünk. Az a körülmény azonban, hogy Özséb 

rí ;  1 
Báthori László 
barlangja előtt 
A barlang előtt ültem elmerengve. 
Lassan leszálll az esi. 
Éreztem, a távolban hogy nyüzsög 
Gigászi hangyabolyként Budapest. 
S láttam a Csendet még nagyobbra nőni. 
És a hiúság vására fölé 
Aranyszegélyes szemfedelet szőni. 
S láttam: a régholt remetének lába 
Hogyan kél versenyre az esti széllel. 
És a hangyabohjl hogy tapossa széjjel... 
Ültem a barlang elölt elmerengve. 
Itt ülhetett ő ötszáz év előtt. 
Húsz hosszú éven át 
A pálosrendi remete-barát. 
Öreg betűit rótta, egyre rótta. 
Magyarra fordítván a bibliát. 
Csillaghulláson tán tűnődött néha. 
De nem bántotta kétség, vak remény. 
Mellette volt és vele volt az Isten -
És boldogabb volt biztosan, mint én. 

Reményik Sándor 

esztergomi kanonok (=püspöki tanácsadó) 1250 táján a mai 
Kesztölcs-Klastrompusztán összegyűjti és az ún. pálos szer
zetesrendbe tömöríti őket, meglehetősen sok pilisi remetére 
enged következtetni. 

A pálos rend - az egyetlen magyar alapítású szerzeteskö
zösség - történetéről és kialakulásáról részletesen beszámol 
Gyöngyössy Gergely pálos rendfőnök 1520 körül összeállí
tott okleveles adatgyűjtése, illetve az 1530 táján írt „Vitae 
Fratrum" (A szerzetestestvérek élete) című kéziratos rend
története. Ezt teszi teljessé Eggerer András ugyancsak pálos 
szerzetes 1663-ban nyomtatásban is megjelent írása. Ebből 
megtudjuk, hogy a mohácsi vészig (1526) csak a Parkerdő
gazdaság jelenlegi területén tíz(!) pálos kolostor alapítása 
követte az Özséb által életre hívott klastrompusztai anyahá
zat. Ezek a következők: a pilisszentléleki, esztergomi, barát-
kúti(?) (Esztergom), pilismaróti, dömösi, visegrádi, kékesi 
(Pilisszentlászló), (a mai) Liszenko-telepi (Pomáz) és a bu
daszentlőrinci rendház. (E legutóbbi a mai Budapesti Erdé
szet területén lévő - feltárás és konzerválás alatt álló - rom
mező.) Ma nincs annyi szerződéses háza a NATOURS Uta
zási Irodának, mint amennyi kolostort épített a hajdani re
metékből alakított szerzetesrend ugyanitt. 

A fehér kámzsás, hallgatag barátok szorgalmas emberek 
voltak. Egyrészük szőlő- és gyümölcstermesztéssel foglal
kozott. Iparosaik között számos kiváló csizmadiát, építő
mestert, kovácsot, kőfaragót, szabót, szűcsöt sőt (ólomcsö
ves!) vízvezetékszerelőt is találunk. Más részük betűfestés
ben, festészetben, fordításban, kódexírásban, könyvmásolás
ban, orgonaépítésben és szobrászatban jeleskedett. Fennma
radt művészi fafaragásaik Európa-szerte ismertek és híresek. 
Nincs középkor végi magyar iparfejlődés, tudomány és mű
vészet a pálosok nélkül! 

Kultúrtörténeti szempontból Báthori László pálos rendtag 
említése kívánkozik ide. Ő a Budapesti Erdészet területén 
lévő Hárshegyi- vagy Báthori-barlangban az 1400-as évek 
derekán 20 esztendei munkával elsőként fordította magyarra 
a teljes bibliát. Műve Mátyás király híres Corvinái között 
kapott megtisztelő helyet, majd osztozott legtöbbjük sorsá
ban: az elkallódásban. Báthori László egyébként az orvostu
dományban is járatos volt. Az erdélyi Reményik Sándor 
versben is megörökítette személyét és életművét. A vers ki
tűnő bepillantást enged az erdőn élő remete sajátos lelkivi
lágába. 

A rendet 1786-ban feloszlatta II. József. Bár a múlt szá
zad közepétől ismét szabadon működhettek, de magyar föl
dön nem tudtak még egyszer végérvényesen gyökeret verni. 
(1988 óta ismét vannak Magyarországon pálosok. A szerk.) 
A rend súlypontja Csehszlovákia és főleg Lengyelország te
rületére tevődött át, de Portugáliában, Amerikában, sőt legú
jabban Ausztráliában is van tudomásunk működésükről. 
Tagjai mind a mai napig erdős-hegyes tájakon élnek, csor
bítatlanul megőrizve pilisi remete-elődeik ősi ragaszkodását 
ahhoz a csendhez és külső-belső békességhez, amelyet 
egyedül csak az erdő adhat. 



MIÉRT MAS 
dr. Szodfridt István: Erdészeti termőhelyismeret-tan 
című könyve, mint a korábbi, hasonló tárgyú mű
vek? 

Elsősorban szemléletmódjában. Az anyag a ma kor
szerűnek tekintett és joggal elvárható ökoszisztéma
szemlélet szerint készült. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy a szerző a termőhelyet az alkalmazott ökológia 
színtereként mutatja be. 

Ezen az egész könyvet átható gondolkodásmódon 
kívül újdonság még a vízbevételi források részletes 
ismertetése. 

A m ű alapvetően két nagyobb egységre tagolható: 
az első rész az általános talajtani ismeretekkel fog
lalkozik, a második kifejezetten az erdőt, az erdő
gazdálkodást érintő tudnivalókat tartalmazza. Ez 
utóbbi fő fejezetei a következők: 

A hazai erdészeti termőhelytípusok rendszere 
Termőhely-térképezés 
Erdők által borított talajok fizikai és kémiai 
állapotának javítása 
Talajpusztulás 
A fafajok termőhelyi igénye 

A könyv tervezett terjedelme kb. 320 oldal, kb. 20 
ábrával. 
Tervezett ára: 1200 Ft. 
Megjelenik: 1994 szeptemberében. 

M E Z Ő G A Z D A KIADÓ 
1882 Budapest, Ff. 26. 

MEGRENDELÉS 

Postaköltséget és csomagolási költséget a kiadó nem 
szánul föl! 
Megrendelem az Erdészeti termőhelyismeret-tan cí
mű könyvet példányban. 
Tudomásul veszem, hogy a megrendelt könyve(ke)t 
utánvéttel kapom. 

A megrendelő neve: 

Pontos c íme (irányítószámmal): 

Dátum: 

K I T É R D E K E L 

—CSŐRE PAL—I 
A M A G Y A R 
V A D Á S Z A T 
T Ö R T É N E T E 

M-J 

Biztos, hogy sokunkat. Dr. Csőre Pált, a mű szerzőjét 
több évtizedes szakmai tudása és gyakorlati tapasz
talata segítette, hogy ezt a honfoglalás előtti időktől 
napjainkig ívelő anyagot összeállítsa. 
A különböző' korszakok folyton változó vadállománya, 
az idő haladtával meg-megújuló vadászati módok, az 
egyre korszerűsödő vadászfegyverek, a vadgazdálko
dás, vadaskertek és a vadászati kultúra, valamint ezek 
kölcsönös egymásra hatása alkotják a könyv gerincét. 
A könyv tervezett terjedelme kb. 260 oldal, 
kb. 70 fekete-fehér ábrával és 8 színes fényképpel. 
Tervezett ára: 1.500,- Ft 
Megjelenik: 1994. második félévében. 

ZZZ3 

MEZŐ 
1882 Budapest, Pf.:26. 

MEGRENDELÉS 

Postaköltségei és csomagolási költséget a kiadó nem számol föl! 

Megrendelem A magyar vadászat története című 

könyvet pld-ban. 
Tudomásul veszem, hogy a megrendelt könyve(ke)t 
utánvéttel kapom. 
A megrendelő neve: 

Pontos címe (irányítószámmal): 

Dátum: 
aláírás (bélyegző) 

7777777777 




