
egy 200 db-ot. Az állatok takarmányo-
zását, tartását a biotenyésztés szigorú
szabályainak betartásával végzik és így
a végterméket magasabb értékesítési
áron tudják eladni.

Amint láthatjuk, az ártéri élõhelyeken
teljes körû az erdõ- és a mezõgazdálko-
dás integrációja, amelynek alapelve a
szakszerû, költségtakarékos gazdálkodás.

Több erdõtelepítést megtekintettünk,
amely mintája lehet az ártéren folyó er-

dõtelepítéseknek. Az telepítések minta-
szerûen ápoltak voltak. Az ártéri körül-
mények között erre nagy szükség is van,
mert egy ápolás elmaradása estén akár
40 cm növedékveszteség is keletkezhet.

Gyönyörködtünk a Tisza holtágában
megtelepedõ ezernyi tavirózsában is.

A jól megszervezett tanulmányutat a
mezõgazdasági ágazat központjának,
kiszolgáló épületeinek és a tehenészet
megtekintésével zártuk.

A látottakat a jóízûen elkészített
ebéd elfogyasztása után értékeltük.

Schmotzer András általános alelnök
zárszavában kiemelte a HCS példaérté-
kû munkáját, és örömét fejezte ki, hogy
a tagok között több kolléga rendelkezik
rangos OEE kitüntetéssel.

Köszönjük Luzsi Józsefnek és kollé-
gáinak ezt a jól megszervezett, tartal-
mas bemutatkozást.

Dr. Somogyvári Vilmos

Az Országos Erdészeti Egyesület Er-
dõk a közjóért és a Közönségkap-
csolatok szakosztálya közös rendez-
vényt tartott Budakalász térségében

2008. június 17-én a Budakalászi Fa-
luházban és a környezõ erdõkben ren-
dezte az OEE Erdõk a közjóért és a Kö-
zönségkapcsolatok szakosztálya kihe-
lyezett együttes ülését. 

Az összejövetel elsõ részében a részt-
vevõk meghallgatták dr. Lánszki Imre
ökológus elõadását: „Õs-Buda helyének
pontosítása a Pilisben” címmel, majd te-
repi bejárás következett Õs-Buda létesít-
ményeinek feltételezett helyein.

Megengedhetõ-e az amatõr kutata-
tóknak a magyar történelem vizsgálata?
– teszi föl a kérdést nemcsak a kutató,
hanem Bakay Kornél professzor is a
második ezredfordulón megjelent „Az
Árpádok országa” címû, egyik legjelen-
tõsebb könyvében. 

Majd így folytatja: „A leghatározot-
tabb igennel kell válaszolnunk. Ám ah-
hoz, hogy valóban az elérhetõ legna-
gyobb mértékben megalapozott legyen
a feltevésünk, együtt kell dolgoznia a
kiképzett régésznek, a források nyelvét

valóban jól értõ történésznek, a lelõhe-
lyet kiválóan ismerõ természetjárónak
és a geológusnak.”

Az ökológus így vallott kutatásainak
kezdetérõl: „Egyik természetjáró utam
során a Nagy-Kevély keleti oldalának
elõterében húzódó »nevesincs« hegyen
– mely 276 méteren van a tenger szintje
felett – a helyben kitermelt és alakított
kövek mellett emberi kéz által formált,
más geológiai szerkezetû, más földrajzi
környezetbõl odakerült, a természetes-
tõl lényegesen eltérõ alakzatokat talál-
tam. Víznyerõ hely a hegytetõn, tiszta
vízzel az aszályos idõszak után? Mi le-
hetett itt? Nem lehetett egyszerû kõbá-
nya, hisz összerakott, épített formák, fa-
ragott kövek tûntek elõ, a feketefenyõ-
vel betelepített hegyoldalban és hegyte-
tõn, a bozóttal benõtt lejtõkön külsõ és
belsõ falak, utak, belsõ terek és föld-
alatti járatok mutatkoztak.  

Lánszki Imre légi felvételek, régi tér-
képek és metszetek egybevetésével lát-
ványosan mutatta be a hallgatóságnak
Õs-Buda, illetve Alba Regale vélhetõ el-
helyezkedését. Legfontosabb forrásá-
nak talán Anonymus Gesta Hungaror-
um címû mûvét tartja.

114 régi térkép összehasonlító elem-
zésével jutott arra a megállapításra,
hogy az egykori Székesfehérvár, Alba
Regia nem a mai helyén, hanem a Pilis-
ben helyezkedett el. 

Ezek alapján állapítja meg, hogy: „Sors
rendelte bizonyíték-kereséseim alapján
azt állítom, hogy krónikásaink Õs-Buda-
várra vonatkozó szavai hitelesek, beazo-
nosíthatóak, a fennmaradt metszeteket jó
térszemlélettel, helyismerettel és térinfor-
matikai modellezésekkel pontosan értel-
mezni lehet az általam megjelölt helyre a
vár, kolostor, templom, királyi fürdõ, tele-
pülés, temetkezési hely együttest.”

De amíg nincs meg minden kétséget
kizáróan a honfoglaló, honalapító vezé-
rek lakhelye, földi nyugvóhelye, addig
kötelességünk a kutatás – állítja az öko-
lógus kutató.

Az elõadást követõen a kutató vála-
szolt az újságírók kérdéseire. Ez idõ alatt
mindkét szakosztály titkárválasztást tar-
tott, s a lemondott korábbi tikárok helyé-
re az Erdõk a közjóért szakosztály új tit-
kárnak Horváthné Sándor Erzsébetet, il-
letve a Közönségkapcsolatok szakosz-
tály Kovácsevics Pált választotta. 

A terepi bejárás során elõször egy
ókori szarkofágot tekintettünk meg,
ahol a feltárt hamu elemzése több ezer
éves eredetet igazolt. A következõ hely-
szín egy olyan objektum volt, amelynek
feltárása során föld alatti vízvezetékre
bukkantak, illetve emberi kéz által létre-
hozott építmény nyomai fedezhetõk föl.
Egy másik terepi alakzat víztározóként
azonosítható. Végül arra a helyre veze-
tett az utunk, ahol a feltételezések sze-
rint Attila és esetleg Árpád sírja található.

Megfontolandó a helyileg illetékes
erdõgazdasági társaság számára, hogy
fölvegye a kapcsolatot Lánszki Imrével,
mielõtt a Duna-Ipoly Nemzeti Park teszi
látogatott látványossággá a zrt. terüle-
tén föltalált érdekességeket.

Zétényi Zoltán

Õs-Buda nyomában a Pilisben
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