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Decemberben az I. világháborút meg-
járt „katonahallgató” társaival több va-
súti szerelvénnyel, fegyveres kísérettel
szállították Budapestre a „Fõiskolát” az
1919. január 2-án Selmecbányára érke-
zett, elsõ megszálló csapatok elõl. Ugyanõ
1965-ben, 50 évvel ezelõtt (70 éves ko-
rában) sikeresen védte meg a Magyar
Tudományos Akadémián Az erdõgaz-
dálkodás és a vadgazdálkodás egybe-
hangolása hegy- és dombvidéki nagy-
vadas vadászterületeken címen készí-
tett kandidátusi értekezését. Ez a két
kerek évforduló, valamint az, hogy édes-
apám a Helyi Csoportunknak alapító
tagja (az OEE-nek 1920-tól volt tagja),
az Erdõmûvelési Szakosztálynak pedig
szintén alapító tagja és vezetõje is volt;
továbbá az a körülmény, hogy tudomá-
nyos értekezésének alapjait szakmai
pályafutásának meghatározó szakasza
és helyszíne, a Bajnai Erdészet (benne a
gyarmatpusztai történelmi vadaskert)
jelentette, késztettek arra az elhatáro-
zásra, hogy ez évi tanulmányutunkat a
Pilisi Parkerdõ Zrt. Bajnai Erdészetének
a területére szervezzük.

Tanulmányutunk május 6-án az OEE
régiós együttmûködés keretében való-
sult meg, 25 tagtársunk részvételével.
Rendezvényünket megtisztelte jelenlété-
vel Zambó Péter, a Pilisi Parkerdõ Zrt.
vezérigazgatója, az OEE elnöke is, aki tá-
jékoztatott egyesületünk tevékenységé-
rõl és a Pilisi Parkerdõ Zrt. mûködésérõl. 

Kiemelten szólt a 2014 decemberé-
ben keletkezett rendkívüli mértékû er-
dõkárokkal kapcsolatos helyreállítási
erõfeszítéseikrõl. Ezt követõen Tóth
Zoltán erdészetvezetõ és munkatársai
ismertették meg a résztvevõket a Bajnai
Erdészetnél folytatott erdõgazdálkodás-
sal, vadgazdálkodással és közjóléti te-
vékenységgel. A terepi bejárás során
láthattunk sikeres átalakító üzemmód-
ban kezelt erdõrészleteket; Pusztama-
róton megnéztük a kirándulóközpont-

ban létesített történelmi emlékmûvet,
és megismerhettük a gyarmatpusztai
vadaskertet, és benne az egyedülálló,
több mint 120 éves (éppen virágzó)
vadgesztenye-ültetvényt. Ugyanitt kap-
tunk tájékoztatást a nemkívánatos inva-
zív fafajok (elsõsorban a bálványfa) el-
távolításának új módszerérõl (törzsin-
jektálás). A vadaskert fõbejárata mellet-
ti dombon található Sándor-Metternich
temetési kápolnát szintén megtekint-
hettük.

A szakmai programok félidejében
nyílt lehetõségem arra, hogy a Bajnai
Erdészet régmúltjáról édesapámtól ka-
pott ismereteimet megosszam a kollé-
gákkal, ezáltal személyére és ottani te-
vékenységére is emlékezve.

Gróf Sándor Móric (1805–1878), az
„Ördöglovas” gazdag reformkori fõûr (a
budavári Sándor-palotának is egykori
tulajdonosa) föld- és erdõbirtokai Baj-
na, Sárisáp, Nagysáp, Gyermely, Szo-

mor, Herceghalom, Bia községek határai-
ban terültek el. A Sándor család köz-
pontja Bajna volt, a ma is meglévõ, de
még felújítás alatt álló nagykastélyban.
Sándor Móric 1835-ben feleségül vette
Metternich herceg, osztrák kancellár lá-
nyát. Unokájuk, Metternich-Sándor
Klementina hercegnõ (1870–1963) – aki
nem ment férjhez – volt az uradalom
utolsó tulajdonosa. Az uradalom gaz-
dálkodását, az üzemegységekben irá-
nyító tisztikar felett az (agrárdominan-
ciájú) ún. „jószágkormányzat” koordi-
nálta. Az erdészet viszont (a vadászatot,

a mezõgazdasági területeken folytatott
vadgazdálkodást is beleértve) bizonyos
autonómiát élvezett. 

Az uradalmi erdõhivatal (élén az er-
dõmesterrel) székhelye az 1830-as
évektõl mindig Bajna volt. Egyébként
az uradalom adminisztratív központja
egészen az 1920-as évekig Bécsben
volt, s az írásos ügyvitel pedig német
nyelven rögzült. A nagybirtokon belül
az erdõterület a 19. század elején még
9-10 000, a század végén mintegy 7 000,
míg az 1933-tól érvényes, új üzemterv
készítésekor 5 600 kat. holdat tett ki. Az
erdõterület folyamatos szûkítése mezõ-
gazdasági (szántóföldi) területhasznosí-
tási célokat szolgált. Ennek megfelelõ-
en alakult ez alatt a 100 év alatt az erdé-
szeti szakszemélyzet létszáma. A 19.
század elsõ felében még nyolc erdõtisz-
tet alkalmaztak (egy erdõmestert és hét
pagonyerdészt), 100 évvel késõbb há-
rom erdõtisztet (egy erdõmestert és két

erdõgondnokot). Az erdõtisztek több-
nyire német nyelvterületrõl származtak
ide és szakképesítésüket is ott szerezték
fõiskolai, vagy középiskolai szinten.
1838-ban már volt egy erdõmérnök is
közöttük. (Több mint egy évtizeddel
késõbb a Bajnai Erdõhivatal akkori ve-
zetõje alapító résztvevõje az OEE, illet-
ve az elõdszervezete Esztergomban
összehívott alakuló ülésének.) Minden
erdõtisztnek fogat és/vagy hátasló állt
rendelkezésére az állandó helyszíni irá-
nyítás és ellenõrzés érdekében. Ez jó
szakember-ellátottságot jelentett abban
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A Budapesti FM Helyi Csoport tanulmányútja Bajnán

1895. november 19-én, 120 évvel
ezelõtt született Süttõn édesapám,
dr. Holdampf Gyula okleveles erdõ-
mérnök, aki (miként arról dr. Madas
András emlékiratainak 2014-ben
megjelent elsõ kötetében is megem-
lékezett) 1918. december 31-én
utolsó hallgatóként hagyta el az õsi
diákvárost, Selmecbányát. 
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az idõben, különösen akkor, ha még
hozzávesszük, hogy egy-egy erdész-
(és vadászati) védkerület átlagosan 600
kat. holdat tett ki, így a belterjes kezelés
teljesült. 

Édesapám 1919-ben már a Sopronba
költözött Fõiskolán folytatta tanulmá-
nyait és 1920-ban záradékolt. Az akkori
elõírások szerint csak 1922-ben állam-
vizsgázhatott, így közben, pályakezdõ-
ként már a Metternich-Sándor magánu-
radalom alkalmazásában is állt Bajnán.
Erdõmérnöki oklevelének birtokában a
Zemplén megyei Baskón helyezkedett
el, majd két év múlva a boldogkõváral-
jai Zichy-féle uradalom erdõgondnok-
ságának irányítását vette át. Bajnai volt
fõnökének, Schuppler Károly erdõmes-
ternek a betegágyán kinyilvánított kí-
vánságára és javaslatára 1931. július 1-
jével kinevezték a Bajnai Erdõhivatal
erdõmesterévé. A II. világháború után,
az erdõk állami tulajdonba vételét kö-
vetõen is a helyén maradt, állami erdõ-
tanácsosként, majd 1947-tõl állami fõer-
dõtanácsosként dolgozott egészen
1949-ig.

1932-ben esedékessé vált az uradal-
mi erdõk  új üzemtervének az elkészíté-
se, mert abban az évben járt le a koráb-
bi, amely még német nyelven, az oszt-
rák kamarai hozamszámítás alapján ké-
szült. A II. világháború végéig megvolt
az 1843-ból származó üzemterv, s az at-
tól kezdve tízévenként készített revízi-
ók, illetõleg újabb üzemtervek, térké-
pekkel együtt és sok egyéb okmány, de
mindezek a Bajnán három hónapig tar-
tó harci cselekmények során megsem-
misültek. Azokban az évtizedekben az

uradalom erdeit alkotó cseres-tölgyes
sarjasokból fõleg tûzifát termeltek és azt
csak a vágásszegélyeken történõ kété-
ves raktározás után értékesítették, mert
cser tûzifából csak a kétéves volt piac-
képes. A megszûnt rakodók helyének
erdõsítésével, késõbb spontán módon
is, keletkezett fokozatosan mintegy 700
kat. hold akácos. Idõszerû volt, hogy az
új üzemtervet az 1920. évi 14 500 FM
számú erdõgazdasági üzemtervezési
utasítás szerint készíttesse el az urada-
lom, mert már híre járt annak, hogy ké-
szül az ún. „szabad forgalmú” magáner-
dõkben is üzemtervkészítési kötelezett-
séget elõíró új erdõtörvény tervezete,
továbbá az is közrejátszott a döntésben,
hogy elõször bíztak meg magyar erdõ-
mérnököt az erdõhivatal vezetésével. A
bajnai uradalomhoz tartozó 5 600 kat.
hold erdõbõl a zömében cseres-tölgye-
sekbõl álló nagyobbik részre, 4 600 kat.
holdra 80 éves vágásfordulóval, fokoza-
tos felújító vágásos szálerdõ gazdasági
osztályt alakítottak ki; a maradék 1 000
kat. holdra pedig, minthogy több mint
fele akácosból állt, tarvágásos gazdasá-
gi osztályt terveztek. (A megelõzõ házi
üzemtervek mind tarvágást írtak elõ.)
Az 1933-tól érvényes uradalmi üzem-
terv megmenekült a háborús pusztítá-
sokból és 1953-ig a Bajnai Erdészet
használta is, utána azonban eltûnt.

Külön említésre méltó, hogy (mivel a
tulajdonos hercegnõ nem vadászott)
már az 1930-as években elterjedt a bér-
vadásztatás, melyre sok külföldi vendég
jelentkezett. A díjfizetés a trófea minõ-
sége (Nádler Herbert, a Fõvárosi Állat-
kert akkori igazgatója által kialakított
bírálati képletek) szerint történt. Ez is
arra ösztönözte az uradalmat, hogy ne
nagyszámú silány, hanem kevesebb, de
jó minõségû nagyvadat tartsanak. (Nád-
ler többször is járt vadászvendégként
Bajnán, amirõl az OEE által kiadott va-
dásznaplóiban is olvashatunk.)

Az OEE által 1943-ban (24 év szünet
után 1940-tõl megkezdett adatgyûjtés-
sel) ismét megjelentetett „Erdészeti
Zsebnaptár” második kötete szerint
Metternich-Sándor Klementina herceg-
nõ uradalma Bajnai Erdõhivatalának er-
dõmestere Holdampf Gyula erdõmér-
nök volt, a két erdõgondnok pedig Spe-
er Lipót (Gyarmatpuszta) és Stöszner
Miklós (Bia). Ami az akkori erdészeket
(erdõõröket) illeti, emlékezetbõl próbá-
lom felsorolni õket, a teljesség igénye
és néhány keresztnév nélkül, a hibázás
lehetõsége mellett: Búzer Antal, Mada-
ri József, id. Kopp Sándor, Horváth La-
jos, Heilman József, Varga Sándor, Ta-

tai, Almási, Szatai. Az erdõhivatali fo-
gatot Grensperger Lajos, majd Madari
Móric és Petõcz József is hajtotta. Utób-
bi késõbb hosszú évekig hossztolóként
is dolgozott, ma is él, a Bajnai Erdészet
legrégebbi, legidõsebb (nyugdíjas) dol-
gozója.  Gyerekkoromból (1947-49 le-
hetett) három apám korabeli erdõmér-
nökre emlékszem, akik hivatalosan is
megfordultak többször az irodában és a
szolgálati lakásunkban is (az épület ma
is az eredeti helyén áll, rendeltetései is
azonosak): Lambert Gyõzõ, Matolcsy
Andor és Héder István. 1949-ben azu-
tán Ágfalvi Imre erdõmérnök-kolléga
követte apámat az állami erdõgondnoki
beosztásban, aki késõbb egyetemi ok-
tatónk is volt.

Végül megkísérlem összefoglalni az
1965-ben sikeresen megvédett tudomá-
nyos dolgozat ma is idõszerû, legfonto-
sabb megállapításait. A nagyvad táplá-
lékszerzés közbeni károsítása ember-
emlékezet óta fennálló probléma. A
belterjesen kezelt gazdasági erdõkben a
vad már nem találja azt a táplálékot,
amelyhez régebben a természetes erdõ-
állományokban hozzájutott (elsõsorban
tölgy- és bükkmakkot), ezáltal stabili-
zálva erõállapotát a kemény tél beállta
elõtt. A vad természetszerû takarmá-
nyozására a legalkalmasabbak a tág há-
lózatban nevelt vadgesztenyefa-állomá-
nyok, melyek általában minden évben
meghozzák termésüket. Ezt bizonyítot-
ta a nagyvad õszi-téli takarmányozásá-
nak céljára Gyarmatpusztán, a 323 hek-
táros vadaskertben, még a 19. század
végén telepített 22,5 hektár vadgeszte-
nyés. (Feltehetõ, hogy hazánkon kívül
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sehol sincs egy pagonyban annyi vad-
gesztenye, mint itt, mert különben a ku-
tatók már felfedezték volna és ismer-
nénk a szakirodalomból.)  

A gyarmatpusztai vadgesztenyésnek
a viszonylag nagy térfoglalása mellett
még az is elõnye, hogy téglafallal körül-
kerített vadaskertben van. A vadasker-
tet 1830 körül építtette Sándor Móric
gróf; s 8 kilométer kerületû, másfél tég-
la szélességû,  2,2 méter magas téglafal
övezte, így ez a zárt terület megkönnyí-
tette a méréseket és a megfigyeléseket,
mert csak a vadaskerti állandó vad fo-
gyasztotta a takarmányt.

A közel két évtizedes mérési, megfi-
gyelési adatok szerint, a tárolásra
összegyûjtött vadgesztenyetermés
(amibõl a számított vadtakarmány-
szükséglet feletti részt átadták az ura-
dalom mezõgazdaságának) éves hek-
táronkénti átlaga elérte az 50 mázsát is.
A vadaskertben a vadgesztenyés egy
hektárján átlagosan 55 faegyed találha-
tó (13,5 x 13,5 m hálózatban), egy-egy
fáról így legalább 50 kilogramm vad ál-
tal hasznosítható vadgesztenyetermést
számítottak.

A II. világháború elõtt a vadaskertben
sem gímszarvast, sem vaddisznót nem
tartottak/tûrtek; legfeljebb 70 dámvad,
90 muflon és 35 õz (télvégi állapot) élt a
bekerített 323 hektáros területen. A vad-
eltartó képességre (1965-ben) megadott
erdõterületi hektárokból kiindulva és át-
számítva, ez a vadállomány 92 „számos
szarvast” (szarvasegységet) képezett.
Egy számos szarvasra így 3,5 hektár te-
rület jutott, a túltartás tehát az (1965-
ben) elõírásos 75 hektárhoz viszonyítva
21-szeres volt a háború elõtt, a károsítás
mégsem veszélyeztette az erdõgazdál-
kodást, fõleg nem az erdõfelújítást. Ez
utóbbi megállapítást az a tény is bizo-
nyította, hogy azokban az években 56
hektár idõs cseres-tölgyes, kisebb rész-
ben gyertyános-tölgyes sarjerdõbõl szál-
erdõt újítottak fel sikeresen (az erdõfel-
újítást védõ „belsõ” kerítés nélkül), s
ezek az állományok évtizedek múltán is
jól növekedtek. A leírtak mellett a vad
kiváló erõnlétben volt, ezt igazolja,
hogy hazánkban, de akkoriban Európá-
ban is, a gyarmatpusztai volt a legjobb
muflonállomány. Jellemzõ, hogy 1965-
ig, a 20. század addigi jelentõsebb nem-

zetközi vadászati kiállításain (Bécs 1910,
Berlin 1937, Düsseldorf 1954) nem volt
a Gyarmatpusztán 1943-ban elejtett muf-
lonkos trófeájánál (213 Nádler pont;
91,5 cm) erõsebb, hosszabb csiga.

Az értekezést záró javaslat szerint az
ország mintegy egymillió hektár („er-
dei”) nagyvadas vadászterületein (1965-
ben) fenntartható vadállomány számára
összesen 2400 hektár, 12 x 12 méteres
hálózatban nevelt vadgesztenyést lehet-
ne százéves vágásfordulóban kezelve
„üzemeltetni”, biztosítva ezáltal az õszi-
téli takarmányozásukat (némi szálas és
lédús takarmány kiegészítéssel), és a le-
hetõ legkisebb erdei vadkárt. A célsze-
rû területi eloszlást a mintegy 1000 hek-
tár erdõterületenkénti 2,4 hektár vad-
gesztenyés telepítése jelentené. A vad-
gesztenyések eme szerény léptékû tele-
pítésével nem vonnánk el a fatermesz-
téstõl területet, mert még tág hálózat-
ban is elérhetõ 2-3 köbméter átlagnöve-
dék és a kitermelhetõ faanyag, az akko-
ri tudományos vizsgálatok szerint, ipari
célokra is hasznosítható.

Holdampf Gyula
elnök, Budapesti FM Helyi Csoport 
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Ebben az évben szeptember 11-én tar-
tották meg a Selmeci Szalamandert.
Az akadémián korábban a végzõsöket
búcsúztatták a diákok felvonulásával,
a szalamander mára igazi nagy töme-
geket megmozgató kulturális és tu-
risztikai eseménnyé is vált. 

Az idei rendezvényen az Országos Erdé-
szeti Egyesület 10 fõvel képviseltette ma-
gát. A Pilisi Parkerdõ Zrt.,  az Ipoly Erdõ
Zrt., az Északerdõ Zrt. és az Egererdõ Zrt.
munkatársaiból, egyesületi tagjaiból, va-
lamint a titkárság dolgozóiból álló cso-
portot Lomniczi Gergely fõtitkár vezette. 

A korábbi évek hagyományainak
megfelelõen rengeteg bányász és ko-
hász résztvevõje volt az eseménynek.
Az elsõ hivatalos megemlékezést az
Óvárban, a Honvéd-szobornál tartot-
tuk, ahol dr. Nagy Lajos, az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egye-
sület (OMBKE) elnöke üdvözölte az
egybegyûlteket. Ezt követõen Lomniczi
Gergely tartotta meg köszöntõjét, ame-
lyet az Országos Erdészeti Egyesület
alapvetõ értékeire, a Szakértelem – Er-

kölcs – Összetartozás gondolatkörre épí-
tett fel. Nagy ívû beszédét hangos tet-
szésnyilvánítással fogadta a bányászok
és kohászok hallgatósága, amelyben
apró, de üde zöld színfoltként volt jelen
az erdészküldöttség. A szobor megko-
szorúzása, a karok himnuszainak és a
Kossuth-nótának a közös eléneklése
után átvonultunk az akadémiára, és az
Erdész Palota elõtt, az egykori helyszí-
nen emlékeztünk az OMBKE 1892-es
megalakulására. 

A Selmeci Szalamanderen a bányá-
szok és kohászok táborát erõsítve vo-
nultunk fel és a jókedvet még a szala-

manderek oly gyakori kísérõ jelensége,
a szakadó esõ sem tudta elrontani. 

Az esti baráti beszélgetést követõen
másnap felkerestük és megkoszorúztuk
a selmecbányai temetõkben nyugvó
nagy erdész elõdeink, professzoraink
nyughelyeit és a két tragikusan elhunyt
egykori hallgató ikersírját. Ezután ma-
gyar nyelvû(!) ökomenikus istentiszte-
leten vettünk részt, ahol a református
lelkész beszédében Bedõ Albertet idéz-
te: „Szeressük hazánkat, nemzetünket
és szakunkat hûséggel, egyetértéssel és
összetartással”. Úgy legyen!

Dr. Sárvári János

Szalamander 2015-ben is Selmecbányán
Az Országos Erdészeti Egyesület küldöttsége is részt vett az idei ünnepségen


