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A címbeli Janus-arcnak, a római mitológia
elõre és hátra is tekintõ (több arcú) alak-
jának, inspiráló a hatása ezeknek a sorok-
nak az írásához. Tudniillik, a pályakez-
dést segítõ, a fagyûjteménynél megismert
ERTI-s szakemberektõl, több oldalú érde-
kességek (dr. Kiss Rezsõ em.-tõl  a maga
szerkesztette, ún. ’Janus’ famagasságmé-
rõ, dr. Vicze Ernõ em.-jogásztól, lemez
logaritmus-tábla) kerültek a tarisznyám-
ba. Az üzemi gyakorlatban ezek nem ter-
jedtek el. Akkoriban még nem tûnt ki,
hogy harmadikuk (Galambos Gáspár
em., kísérleti erd. vez., aki a Mátrában,
Rudolf-tanya közelében, az 1930-as évek-
ben egzóta fenyvesrészleteket alakított ki,
késõbb aktív részes volt az Agostyáni Ar-
borétum létrehozásában is) által megala-
pozott sokarcú fagyûjtemény is Janusként
tekinthetõ. Miért is? Nézzük hát!

1942: 1943-ra 370 000 pengõt külö-
níthetett el a földmívelésügyi tárca a bu-
dakeszi mezõgazdasági kísérleti telep
építésére.

1945-46. évrõl szóló jelentésében, a
Növény-egészségügyi Intézet (Herman
O. út) munkatársa beszámol arról, hogy
a budakeszi Illóolaj-kísérleti laboratóri-
umuk súlyos háborús károkat szenve-
dett, csupán egy tucat kísérleti anyag
menekült meg. Martonvásári áttelepü-
lésre is utal... (nincs még adat arról,
hogy mikortól és pontosan hol mûkö-
dött az 1941-ben FM-törvénnyel alapí-
tott/létrehozott laboratórium; ERTI-ku-
tatók visszaemlékezésekben utalnak az
1949-ben ’átörökölt’, néhány évig folyt
’gyógy’növény-kísérletekre – a szerzõ).

1947: az elsõ 3 éves terv feladatai
között mégis sikerült forrást elkülöníte-
ni a budakeszi telep háborús kárainak
felszámolására. 

1948 nyarán felavatták (Dobi István
miniszter) a Budakeszi Állattenyésztési
Kísérleti Telepet, azzal a tervvel, hogy
1949 tavaszától mûködik majd teljes kö-
rûen. 

1949 nyarán Mezõgazdasági Nö-
vénykísérleti Állomás, majd ERTI kísérle-
ti telep. Az Erdõ, 1949. szeptember: Au-
gusztus végén az Erdészeti Tudományos
Intézet átvette a Mezõgazdasági Növény-
kísérleti Állomástól a budakeszi kísérleti
telepet az összes ingóságaival és ingatla-
naival. Az Erdészeti Tudományos Intézet
Budakeszin fogja elhelyezni Munkatudo-
mányi Osztályát és az Alföldfásítási Osz-
tályának kísérleti laboratóriumait.  Ugyan-
ezen a területen építik fel üvegházukat
is, amelyben Micsurin szerinti kereszte-
zési kísérletek folynak majd. A kísérleti
telephez tartozó többi 190 kat. hold me-
zõgazdasági területen pedig Liszenko-fé-
le fészkes ültetési módokkal fog az ERTI
kísérletezni évenként egy-egy rész beer-
dõsítésével.” A hidegvölgyi Lengyel
György (ERTI) készítette fekete-fehér fo-

tókon a többnyire hosszú tûs fenyõk - er-
dei-, és feketefenyõk – a Liszenko-idõ-
szakra emlékeztetnek. 

Az 1995 augusztusában írt vissza-
emlékezés részlete prof. dr. Oscar Szi-
klai (Vancouver) levelébõl: „... a Gene-
tikai Intézet (Bp. Hermann Ottó út)
Igazgatója (Gyõrffy Barna, Kossuth-dí-
jas, 1949) lakott még a Telepen (a fõépü-
let északi oldalán lévõ pincelakásában)
és õ is átkerült hozzánk a Telep átvéte-
le alkalmával. Kezdet kezdetén igen
gyanakodva figyelte az erdészeket, de
késõbb igen jó barátságba kerültem ve-
le. Sokat segített a nemesítési munkánk
kezdetén, amelyiknek egyik kézzel fog-
ható bizonyítéka volt az 1950-ben meg-
épült üvegház.” Sziklai Oszkár 1949–1951
között lakott a Telepen – az istállóépü-
let manzárdján –, és dolgozott a nö-
vénytelepítési kísérletekben is. 

Az 1950-es évek elejéig meghatározó
módszert felülírta néhány közismert,

döntõ változás is (és többnyire felülírta,
magának a növényzetnek a ’konok’ fej-
lõdésmenete stb.). 1955-ben, a nemso-
kára ide helyezett Galambos Gáspár,
Vlaszaty Ödönnel együttmûködve, kí-
sérleti egzótatelepítési tanulmányt készí-
tett. Ebben feltérképezték a már értékel-
hetõ hazai helyszíneket, összegezték a
törekvéseket, és rögzítették a további kí-
sérletek elméleti alapjait. 

1956 után újabb egzótaültetések
kezdõdtek a Hidegvölgyben, még egye-
di védelemmel (fõleg léckaloda). Né-
hány parcellában honos, néhányban eg-
zóta tölgyfajok elegyetlenül is helyet
kaptak. Neves erdészeti kutatók kezd-
tek itt kísérletekbe, folytattak vizsgálato-
kat, koronázták meg addigi kutatási
eredményeiket (a telep központi épüle-
tének alsó szintjén izotópos kísérletekre
is felkészített laboratórium mûködött).

Közben, az egzótakísérleti ’arculat’
alig észrevehetõ módon kezdett ellazul-
ni. A ’feltáró’ út, vagy a szabályos par-
cellák szegélyébe, a záródó elegyetlen

csoportok lékjeibe, díszítõértékkel is bí-
ró fákat és cserjéket ültettek. 1959-tõl
szinte minden szezonban, 1961-tõl pe-
dig már a területet és a kezelést átvevõ
Budavidéki Állami Erdõ- és Vadgazda-
ság szervezetében. Alapvetõen, a ha-
zánkban másutt már bevált taxonok kö-
zül választottak ki ültetési anyagot 

És, az õsi mondást „Navigare necesse
est!” átigazítva, „Fát kell ültetni!”, leszö-
gezhetõ, hogy Galambos Gáspár lelke-
sedése folytonosan ez utóbbit sugallta.
Az 1960-as években mintegy 1000 taxon
telepítését, gondozását szervezte és irá-
nyította, maga mellett számos segítõ er-
désszel. Többször megesett, hogy az
újabb csemete ültetésekor, a már ’kima-
gasló’ egzóta csoport egyik-másik példá-
nya útban volt, ezért feláldozta Gazsi bá-
csi. Az ismétlõdõ esetekre utalva, egy-
szer-egyszer az erdõgazdaság vezetõi
„heccelõdve” rákérdeztek: – Gazsi bá-
tyám, ha mindig a magasabb példányo-
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A Janus-arcú Galambos-arborétum
Az erdei zöldnek számtalan árnyala-
tával tûnik ki a mintegy 30 hektáros
fagyûjtemény, Budakeszi város nyu-
gati szegélyénél. Az elõdeink 60-65
éve kezdték az alapszín, a fûzöld
megtörését, az addigi rét és legelõ
helyén. Munkájukról, az idõszakos
eredményekrõl egyesületi szakkiad-
ványainkban is olvashattunk. A terü-
let erdészeti (ti., erdészek erdõterü-
leten létesített és erdõszerû alkotá-
sa) arborétummá fejlesztésének/fej-
lõdésének megismeréséhez még ér-
dekes lehet néhány, a gyûjtemény
életét is formáló epizód felidézése.

A 7. tag DNy felõl 1963  telén, középen Galambos G. és Kacskovics M. erdész – és 50
év elteltével a 7. tag ÉNy felõl
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kat vágatod ki, mikor lesz itt arborétum?
Persze, nem lett felróható késedelem. 

1970-71-re a kitûzött területen lény-
egében befejezõdött a növényültetés, a
szükséges pótlás. A szûkebb munkatársi
csapat közremûködésével elkészült a nö-
vénykataszter. Ebbõl Gazsi bácsi összeál-
lította a fõ jellemzõ tulajdonságokkal ki-
egészített katalógust, amely 1972-ben ke-
rülhetett az érdeklõdõk kezébe. Az Elõ-
szó néhány gondolatát idézem: „... Jelen
leírás nem speciális szakkönyvként ké-
szült, hanem csak a végzett munkáról és
annak eredményérõl kíván beszámolót
nyújtani anélkül, hogy akár dendrológiai,
akár más szempontból végleges határo-
zatot nyilvánítana az eddig alkalmazott
növényfajtákat illetõen. ...

Kívánom, hogy minden természetba-
rát és hasonló tárgykörrel szívesen fog-
lalkozó örömet és tanulságot találjon e
kalauz segítségével a Budakeszi Arbo-
rétum és majdan a parkerdõk látogatá-
sában. Tollner György igazgató”

A további szûk évtizedben fõleg az
ápolások, a nevelõ munkák voltak so-
ron. A kiteljesedõ esztétikai érték a kör-
nyékbeliek és a távolabb élõk érdeklõdé-
sét egyaránt kiváltotta. Ha nem is töme-
gesen érkeztek, de évente több százan
látogatták csoportosan a gyûjteményt.
Az idõközben épített erõs kerítésnek is
köszönhetõen az ínyenc nagyvadfélék,
mind kevésbé voltak csoportos látoga-
tók. A közbensõ erdõtervezés módosí-
totta a gyûjteményi parcellák betûjelö-
lését, az üzemi térképek jelölési gya-
korlatához igazítva.  

1978-ban, az akkori természetvédel-
mi trend sodrában, fokozottan védett
státusszal sorolták be az egzótagyûjte-
ményt. Az általános követelményeken
túl, az ’üzemvitelt’ illetõen, nem a termé-
szetvédelmi, hanem az erdészeti hatósá-
gok és az illetékes szakintézetek mûköd-
tek közre. Sajnos, Galambos Gáspár 80.
életévében, az itteni örökzöldek közül
az örök zöldek világába távozott. 

Az 1980-as évek a legfiatalabb rész-
letek felnevelése mellett, az ígéretesen
fejlõdõ egyedek, csoportok segítésével,
szelektálásával adtak folytonos felada-
tot. A gyûjteményi munka központi irá-
nyítására Gárdonyi Gábor em. (mûszaki
fejlesztési elõadó – autodidakta ’füvész’,
ornitológus) kapott megbízást, az évti-
zed közepétõl az erdõmûvelési csoport-
tal együttmûködve. Megszervezték a ki-
fejlett, fõleg örökzöld taxonok azonosí-
tó vizsgálatát, amely – eltérõ értékelések
miatt – részsikerrel fejezõdött be. 

1989 tavaszától a Pilisi Parkerdõgaz-
daságon belül, az újonnan szervezett
erdészet erdõmûvelési ágazatához so-
rolva, ismét részfeladattá vált a gyûjte-
mény. A szerzõdött fizikai dolgozói
státuszok megszûntek, a kivitelezési
munkák vállalkozásban teljesültek.

A rendszeresen végzett nevelõ-sze-
lektáló munkákat, az évtizedben több-
ször, az aszályt követõ száradási és szúká-
rosodás, egy-egy havasabb télen pedig,
a töréskár felszámolása bõvítette. A fiata-
labb gyûjteményi részeken (13-14-17-18-

19. tagok) a ’levegõs’, átjárható, földig
ágas szerkezet kialakításának a feltételei
is megteremtõdtek, az ezredforduló ide-
jén ütemezetten folytak a munkák.

A NÖMI/MMI Dísznövény Osztálya,
idõszakosan ’törzskönyvi’ minõsítések-
ben rögzítette a beazonosított taxonokat.
Erdészeti jellege, vonatkozásai ellenére,
a gyûjtemény taxonómiai/dendrológiai
felmérése nem került fókuszba az erdé-
szeti felsõoktatásban. Kertész/tájrendezõ
mérnökhallgatók készítettek szakdolgo-
zatokat az ezredforduló idõszakában. Az
erdõmûvelési ágazat, spontán ’kezelési
tervet’ állított össze 2004-2005-ben, a
megfigyelésekre is alapozva (a tényada-
tok: az 1971. évi összesítéskor, a kiültetett
1060 taxonból 317 már nem volt fellelhe-
tõ - ld. Bk. Arborétum, 1972.; szakdolgo-
zati felmérés alapján mintegy 320 azono-
sított és kb. 100 azonosítandó taxonból
állt a gyûjtemény 2003-ban.)    

1988-ban, majd 2007-ben átfogó fej-
lesztési tervet készített az ÁESz/Mg.Sz.H.
tervezõ osztálya a gyûjteményre, és korri-
gálta az 1997. évi, a Budakeszi Natura ar-
borétum c. fejlesztési tervében megfogal-
mazott beillesztési célkitûzéseket. 

A gyûjtemény jövõjét, immár több
esetben papírra vetették, kinyilvánítva:
fejleszteni kell! Mai a tett – a jövõ, a szé-
les körû megismertetés esélye a tét! Soro-
zatos erdészeti kilátóavatások éveiben
talán, nem kilátástalan! 

Hat-hét igencsak mozgalmas – benne
néhány háborús (háttérmunkás – a szer-
zõ) – év után, vajon miért pont erdészek
vehették birtokba az illóolajos, majd az ál-
lattenyésztésibõl növénykísérletivé vedlett
telepet és környékét? Bohókás kedvbõl
néha elhangzik, hogy az egykori 3 ásott és
1 fúrt kút vízhozama kevésnek bizonyult
az addigi – öntözõ- és ivóvízigényes – kí-
sérletekhez. Mármost, az erdészek, ugye...  

(„Ötven év, egy félszázad, ez már egy
kicsit halhatatlanság! Nem örök életre
szóló, de mégis valami.” – Heltai Jenõ)

Apatóczky István
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A DNy-i oldal fenyvesrészlete 1963-ban, és a felvétel készítésének mostani helyszíne

Gyõrffy Barna az üvegházban (’50-es évek)


