
– Gyõzni?! – Bizony, alig gyõztük az új
ismeretek – nekünk valóságos dendro-
massza – befogadását a Budakeszi
Dendrológiai Herbáriumban tett látoga-
tásunk alkalmával. December elején
ötünket fogadták a házigazdák, a legu-
tóbb a budakeszi arborétumi sétán
megjelentek közül.

Az eddigi gyûjteményt mintegy ne-
gyedszázados expedíciós munka –
egyesült államokbeli intézmények kb.
negyedmillió $, a hazai költségvetés
több tízmillió Ft, intézmények és magán-
személyek további támogatásának, va-
lamint, többszáz fõ közös munkájának
köszönhetõen – alapozta meg. Konzer-
válási, katalogizálási munkák után, a tí-
pus-anyagaival, teljességre törekvõ
részgyûjteményeivel, a szûkülõ termé-
szeti világunk korában valós értéke már
alig fejezhetõ ki.

A mára 200 ezer tételes gyûjtemény
létrehozásán, szállításán, feldolgozá-
sán, értékelésén, elhelyezésén, gondo-
zásán, közkinccsé tételén közvetlenül
dolgozó tucatnyi kutató és asszisztens,
az 1970-es évek közepén létrehozott
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célkitûzését követve, törekedett és tö-
rekszik megismerni, megismertetni a vi-
lág mérsékeltövi és a csatlakozó szub-
trópusi-mérsékeltövi határterületek ro-
hamosan fogyó és változó fás növény-

zetét és termõhelyeit. A begyûjtött,
megõrzött kísérleti anyagok, a mára el-
pusztult eredeti termõhelyi gyûjtéseket
is pótló, kiemelkedõ eszmei és valós ér-
tékeket képviselnek.

Az 1990-es évek második felében, a
Pilisi Parkerdõ Rt. (ma Parkerdõ Zrt.) az
addig kihasználatlan üzemi épületét fe-
lújítva, területet biztosított az Amerikai
Egyesült Államok (Boston) után, Ma-
gyarországra (Budapest, Budakeszi) is
kiterjesztett munkához. A dendrológu-
sok által az évtized elsõ felében, Kíná-
ban, Tajvanon, Japánban, Mexikóban,
az USA-ban és Óceániában gyûjtött ex-
pedíciós tételek, szintén a Parkerdõ Rt.
anyagi és technikai teherviselésével ke-
rültek ide, a Budakeszi Erdészethez. A
feldolgozást és értékelést, elhelyezést, a
Parkerdõ Rt. által újonnan beszerzett
vagy szerkesztett eszközök mellett, se-
gíti a közelben létrehozott karantén-
kert, a fûtetlen növényház, a kiterjedt
tároló hely. 

Az idõközben közhasznú alapítvány-
ból kft-vé alakult munkatársi közösség, a
Parkerdõ Zrt. megbízásából, vállalkozó-
ként kezeli az itteni herbáriumi gyûjte-
ményt, ugyanakkor a rendelkezésére bo-
csátott területen tematikus elhelyezéssel
alakít ki bemutató sétaösvényeket. Az ex-
pedíciók során szerzett és addig rendsze-
rezett ismereteket, felfedezéseket (!),
2000-ben könyvbe foglalva adták közre.
Jelenleg pedig kiadás elõtti stádiumban
dolgoznak egy világatlaszon. A szûkös

anyagi háttér kiegészítése megköveteli
tõlük azt is, hogy ismereteiket, tapasztala-
taikat más vállalkozásokban is, lehetõleg
ne aprópénzre váltsák. Ebben a törekvé-
sükben egy-egy impozáns feladat, pályá-
zati kiírás jelenleg is foglalkoztatja ugyan
õket, mégis, fõleg a technikai bázis költ-
ségvonzata rendszeres és sarkított teher,
amelynek az enyhítésében bárhonnan jö-
võ támogatás nagy segítség lehet. 

A szóbeli bemutatkozás után, a gyûjte-
ményi részek megtekintésében, majd a
rajzolt ábrákat készítõk (éppen hûlt) he-
lyén az ördöngös kézügyességükrõl ta-
núskodó rajzok csodálatában, végül a nö-
vényházban és a taposódó sétaösvény
mentén, földrészeken, de földtörténeti
korokon is átvezetõ látványban, jelensé-
gek megismerésében lehetett részünk.

A bemutatkozást vállaló két dendroló-
gus neve, ha nem is fa, de betû-intarzia-
ként, kissé szálkásan ’rejlik’ a munkájuk
és a köszönetünk alábbi summájában:

Világ-fa-kutyáid, ebre csiszoltan,
Fogadd itt a grácis-t - vándori szóban!

Apatóczky István

Iskolapadban a
közmunkások
A NYÍRERDÕ Zrt. jelenlegi erdei köz-
munkaprogramjában dolgozó 560 em-
ber közül 87-en vesznek részt erdõmû-
velõ, erdei melléktermék-gyûjtõ és
hasznosító-, fûrészipari-gépkezelõ és
fakitermelõ képzéseken. A július eleje
óta tartó oktatáson a hallgatók az erdõ-
gazdálkodásban hasznosítható végzett-
séget és ismereteket szerezhetnek. Az
erdõmûvelõ közmunkaprogram 2007
óta biztosít lehetõséget a képzettséggel
még nem rendelkezõ, vagy más irányú
szakképesítésû közmunkásoknak szak-
képesítés megszerzésére – mondta
Kaknics Lajos, a NYÍRERDÕ Zrt. vezé-
rigazgatója.   

A hajdúböszörményi Széchenyi Ist-
ván Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola
és Kollégiumban 240 órás erdõmûvelõ
képzésen 22 fõ, míg az erdei mellék-
termékgyûjtõ- és hasznosító oktatáson
23 fõ vesz részt. A „tanulók” a társaság
Gúthi, Halápi, Hajdúhadházi és Debre-
ceni Erdészeteiben dolgozó közmun-
kások közül kerültek ki. Az erdõmûve-
lõ szakképzés során elsajátítják a sza-
porítóanyag-termelés, az erdõsítés, a
fásítás, valamint az erdõnevelés mun-
kafolyamatait, megismerik az erdõmû-

112 Erdészeti Lapok CXLV. évf. 3. szám (2010. március)

Veni, vidi, …*
(epilógus a decemberi Pilisi trilógiához)

* Veni, vidi, vici  (Jöttem, láttam, gyõztem) –
Julius Caesarnak tulajdonított mondás
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