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A legrégebbi a Recski Arborétum, ame-
lyet Jámbor Vilmos hozott létre életé-
nek Recsken töltött utolsó 25 évében
(1876–1901). Gazdag életútjáról és az
Arborétum történetérõl Pócs Sándor
nyugalmazott tanár (Recsk és Parád) és
dr. Kárász Imre fõiskolai tanár magas
színvonalú könyvébõl értesülhettünk.

Jámbor Vilmos a recski évek elõtt
már fiatalkorától kezdve szinte egész
Európát bejárta, kertészeti tanulmá-
nyokat folytatott, és éveken át dol-
gozott külföldön kertépítési munkákban
(Anglia, Franciaország, Németország,
Ausztria). Hamarosan hírnevet szerzett
magának, és itthon nem kisebb rangú
személy, mint József fõherceg fõkerté-
sze lett. 

Nevéhez fûzõdik az Alcsúti kert és a
Margitsziget nagy igényességgel kialakí-
tott arculata. Õ hozta létre a vácrátóti
angolkertet, a mai arborétum elõdjét, és
még több más díszkert dicséri munká-
ját. Ilyen elõzményekkel érkezett 1876-
ban Recskre, az akkori idõk „legneve-
sebb magyar kertészetként”.

József fõherceg nagyra becsülte
Jámbor Vilmos munkásságát, a díszkert-
építésben elért sikereit, ennek elisme-
réseként nemesi címet adományozott
számára, és a Mátra lábánál, Recsk ha-
tárában 530 kh. nemesi birtokkal aján-
dékozta meg. 

Ezzel indult Jámbor negyedszázadig
tartó áldásos tevékenysége. Valóságos
birodalmat épített fel recski birtokán:
faiskolákat, gyümölcsösöket, zöldsé-
geskerteket, magtermõ parcellákat, ró-
zsakertet hozott létre, mindezzel való-
sággal felvirágoztatta a község
gazdasági életét. Elsõ lépése az volt,
hogy saját tervei szerint felépítette azt
a recski kúriaépületet, amelyben csa-
ládjával élete végéig élt. A szép stílus-
ban épült kúria kifejezi azt az igényes-

séget, amely minden munkájában jel-
lemzõ volt rá, amibe csak belefogott.
Az épület ma óvodaként mûködik.

Bennünket, erdészeket elsõsorban a
Recski Arborétum, más néven Jámbor
Arborétum érint közelebbrõl, mert ez
a háború után az államosításokkal az
Egri Erdõgazdaság
kezelésébe került.
Ez az arborétum a
kúria épülete mel-
lett a legmaradan-
dóbb (reméljük az
is marad) része a
Jámbor által létre-
hozott hatalmas
életmûnek. A 4,5
hektáros terület a
Mátra északi lábá-
nál található, ott,
ahol az erdõs hegy-
oldal emelkedni
kezd, 2,5 kilomé-
ternyire Recsktõl.
A térképeken több-
féle néven szerepel: Jámbor-tanya,
Györke-tanya, Bojtoskert. Ma már ter-
mészetvédelmi terület.

A hatalmas munkabírású szakember
több évtizedes szívós munkával gyûj-
tötte össze az elsõsorban örökzöld fa-
fajokat és cserjéket, melyeket a világ
szinte minden tájáról, Európából, a
Kaukázusból, Ázsiából, Észak-Ameri-
kából és Észak-Afrikából hozatott.

Az értékes gyûjtemény néhány jel-
legzetes fafaja: jegenyefenyõ (Abies al-
ba), kaukázusi jegenyefenyõ (Abies
normanniana), oregon ciprus (Cha-
mecyparis lawsoniana), tulipánfa (Li-
riodendron tulipifera), ezenkívül dug-
lászok, tölgyek és még sok más fafaj
és cserje.

Már csak a maradványai vannak
meg annak az épületnek, amelyet Jám-
bor az arborétum területén épített, és
amelyben szívesen töltötte idejét.

Jámbor Vilmos ekkor már országos
hírnévre tett szert. Gróf Károlyi Mihály, a
parádi erdõk ura birtokának felépítésé-
ben a legjobb szakembereket bízta meg,
épületei tervezésében Ybl Miklós szinte
házi tervezõje volt, a parádi és a parád-
sasvári épületek parkjainak, fasorainak

megvalósításával természetesen Jámbor
Vilmost bízta meg. Õ hozta létre a Recsk-
tõl eredetileg Parádsasvárig húzódó, va-
lamint az Ilona-völgyi szépséges vadgesz-
tenyés fasorokat, az õ munkája volt a
Sándor-rét feletti tórendszer kialakítása a
századforduló körüli idõszakban.

A tavak egyikében a háború után
még halak úszkáltak. A 100 év feletti
életkorú fasorok ma már csak részle-
tekben lelhetõk fel.

Igen sajnálatos, hogy a Jámbor Vil-
mos által felépített virágzó gazdaság
halála után hanyatlásnak indult. Az ar-
borétum 1945 után az állami erdészet
kereteiben tovább fogyatkozott, a le-
romlás megállítására csak a ’90-es évek
végén került sor, amikor az Erdõgaz-
daság Parádfürdõi Erdészete közjóléti
forrásokból elvégezte a legsürgõsebb
fenntartási munkákat. Legfontosabb
volt az uralkodóvá vált akác kiirtása,
kerítést építettek, az utat rendbehoz-
ták, a bejáratnál díszkaput és ismerte-
tõtáblát helyeztek el.

Az arborétum megóvására dr. Ká-
rász Imre fõiskolai tanár hívta fel a fi-
gyelmet 1981-ben, majd Pócs Sándor
tanár könyve (1995) adott lendületet a
munkák elvégzéséhez.

Jámbor Vilmos bõségesen rászolgált
arra, hogy az utókor – a házán elhe-
lyezett emléktábla szavaival – „hazánk
egyik legnagyobb kertépítõjeként” és a
„Recsken létrehozott elsõ önálló magyar
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Arborétumok az Észak-Mátrában
Az Egri Erdõgazdaság (ma Egererdõ
Zrt.) területén három arborétum léte-
zik, mindhárom az Észak-Mátrában,
és mindhármat olyan kivételes sze-
mélyek hozták létre, akiknek nevét és
történetét kötelességünk megõrizni
az utókor számára. Az arborétumok
helyszínének megválasztása nem volt
véletlen: az Észak-Mátra hûvösebb,
csapadékosabb klímával és általában
jobb termõhelyi adottságaival alkal-
mas erre a célra.

A recski kúria Jámbor Vilmos arcképével

A Recski Arborétum (2005)
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faiskola megalapítójaként” tartsa emlé-
kezetében. 

A Mátra nyugati oldalánál, mélyen
benn az erdõben, Tar község határá-
ban, Fenyvespusztán is létezik egy em-
ber alkotta természeti kincs: a Tuzson
János Arborétum, amely a Tarról Ágas-
várra vezetõ turistaúton, a Szalajka-pa-
tak mentén található (ez a Szalajka-pa-
tak nem tévesztendõ össze az Egererdõ
Zrt. területén lévõ másik három – Szil-
vásvárad, Váraszó, Gyöngyössolymos
térségében fekvõ – hasonló nevû víz-
folyással. 

Az értékes gyûjtemény megalkotója
dr. Tuzson János (1870–1943), a tudós
professzor, erdész-botanikus, bölcsész-
doktor, akinek hatalmas életmûvét, ki-
magasló személyiségét életmûve jel-
lemzi a legjobban. Az erdészettel való
mély kapcsolata Selmecbányára nyúlik
vissza, az itt látható tabló a Selmeczi
Magyar Királyi Bányász és Erdészeti
Akadémia valetánsait – köztük Tuzson
Jánost – mutatja be.

Az erdészethez és Selmechez mind-
végig hû maradt, néhány év múlva már
mint az Akadémia tanára tért vissza az
alma materbe, a növénytan oktatója
lett. Tanári pályafutása késõbb Buda-
pesten folytatódott, a Mûegyetemen a
növénytant tanította nagy szakmai sze-
retettel, fõ témaköre a növényrend-
szertan és a növényföldrajz volt.

A tuzsoni életmû tudományos-kutatói
oldala rendkívül széles körû, itt csak a leg-
fontosabbakról teszek említést. Behatóan
foglalkozott a fás növények szövettanával,
az élõ fák gombakárosítóival, gyógynö-
vénytermesztéssel, az Alföld flórájának tör-
ténetével és még sok mindennel, ami a
botanika tudományához tartozik. 

Ismereteit külföldi tanulmányutak-
kal gazdagította, ilyen céllal járt Berlin-
ben, Münchenben, Koppenhágában,
és tanulmányozta a délorosz puszták
növényvilágát. Tankönyvet is írt a nö-
vényrendszertan körébõl (Rendszeres
növénytan), kötetei jelentek meg az
Alföld növényvilágáról. Egy ideig igaz-
gatója volt a budapesti Füvészkertnek.

Mindemellett az
Akadémia levele-
zõ tagja, az Erdé-
szeti Egyesület vá-
l a s z tmányának
tagja volt.

Tudományos
munkássága, szak-
írói tevékenysége,
egyetemi tanári
munkakörei már
országosan ismert-
té tették, amikor
az 55. életévében
járó tudós nagy
vállalkozásba kez-
dett. Elhatározta,

hogy széles körû elméleti ismeretekkel
felvértezve a gyakorlatban is megmé-
retteti magát. Ekkor vásárolta meg
Fenyvespusztán azt a 2,8 hektáros er-
dõs területet a korábbi Erzsébet-liget
helyén (1925), ahol berendezte – az õ
szavaival – „növénykísérleti állomását”. 

Az évek során csemeték és palánták
millióit nevelte fel, és területén a változó
talajokon kísérletezett a fajok termõhely-
igényével. Nemcsak tudósa, hanem vál-
lalkozója is volt kísérleteinek, hiszen sa-
ját megtakarított pénzét fektette ebbe a
munkába. Eredetileg a területen faisko-
lát és csemetekertet alakított ki, késõbb
egyre több örökzöldet, egzóta fajokat te-
lepített, ezek többségét távoli országok-
ból hozatta földlabdával. 

Tizenöt év alatt Fenyvespusztán iga-
zi értékes arborétumot hozott létre. Az
akkori telepítésbõl ma még meglévõ –
75–85 éves – fák közül említésre méltó
fajok: atlaszcédrus, balzsamos fenyõ,
bérci fenyõ, gesztes fenyõ, kaukázusi
jegenyefenyõ, oregoni hamisciprus,
duglászok, kolorádó fenyõ, japán ju-
har, pirosvirágú vadgesztenye és még
jó néhány lombos faj és cserje. Az at-
laszcédrus (Cedrus atlantika), mely-
nek kora 80 év körüli, hatalmas mére-
teivel az arborétum szimbólumává vált.

A fényképen a faóriás mellett álló
személy Vámos Károly erdész, az ar-

borétum gondozója, csoportok látoga-
tása esetén õ mutatja be a mára 3,5
hektárosra bõvült csodálni való gyûjte-
ményt.

Tuzson a fafajok gyûjtése, szaporí-
tása, nemesítése mellett sokféle lágy-
szárúval, virágos növénnyel is foglal-
kozott, termesztett gyógynövényeket
(piros és gyapjas gyûszûvirág), sokféle
rózsát, melyekbõl rózsaolajat állított
elõ. Ezekbõl mára már csak elvétve

Ilona-völgyi fasor és Sándor-réti tómaradvány (2005)

Selmeci valetánsok 1889–90-ben

A tudós professzor

Az arborétum az atlaszcédrussal
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akad néhány egyed, a rózsafélékbõl
Vámos Károly megmentett két szép da-
maszkuszi rózsát.

A botanika nagy tudósa Fenyvespusz-
tán – ahol élete végéig élt – komoly gaz-
daságot épített fel. Ma is áll a terméskõ-
bõl készült fõépület, voltak gazdasági
épületek, szárítóház, sõt még halastavat
is létrehozott egy mocsár helyén.

Nagy veszteség volt Tuzson János
1943-ban bekövetkezett halála, ezzel
lényegében a kísérletek abbamaradtak,
a tudós által felépített nagygazdaság
fokozatosan leépült. A háború után a
birtok állami kézbe került, kezelõje a
Nagybátonyi Erdõgondnokság, késõb-
bi nevén Bátonyterenyei Erdészet lett.
A terület egy részén csemetekerteket
hoztak létre, ezek a nagy erdõsítések
idején az ötvenes–hatvanas években
mûködtek 1970-ig. Ezt követõen ezen
a területen facsoportokat hoztak létre
lucfenyõ, jegenyefenyõ, vörösfenyõ és
szelídgesztenye fafajokkal.

A Tuzson által létrehozott értékes
fagyûjtemény – 1975 óta mint termé-
szetvédelmi terület – ma is mûködik,
látogatható, az erdészet emberei szíve-
sen adnak felvilágosítást.

A terület hírnevének emeléséhez az
is hozzájárult, hogy a Muzsikál az Er-
dõ zenei sorozat egyes rendezvényit
minden éven itt tartják meg.

Van egy harmadik szépséges fajta-
gyûjtemény az Észak-Mátrában, Ru-
dolftanyai Arborétum néven vált ismert-
té. Létrehozása egy ambiciózus,
ötletekben gazdag erdõmérnök, bizo-
nyos Galambos Gáspár fényespusztai
gondnok nevéhez kapcsolódik, aki ar-
borétumaival beírta nevét a Mátra – majd
késõbb a Budavidék – történetébe.

Erdészeti pályafutását az eredetileg
Károlyi-birtokhoz tartozó Parád–Fé-
nyespusztai gondnokságnál kezdte,
majd a grófi vagyon államosításával a
Nemzeti Közmûvelõdési Alapítványhoz
került változatlanul fényesi erdõgond-

nokként. Ebbõl az idõbõl (1931) való
az itt bemutatott fotó, amelyen Galam-
bos gondnok – a késõbbi Gazsi bácsi
– látható (középen) erdészcsapatával.

Az álló sor jobb szélén a számunkra
ismerõs Zsigmond Endrét látjuk, aki Re-
ményfyné Zsigmond Katalin apja, mel-
lette Mengyi István, akinek kerületébe
tartozott az Arborétum. Még egy isme-
rõs hangzású név: Nagy Károly (álló sor,
balról a 2.), az öt azonos nevû erdész-
generáció idõrendben második tagja,
akinek apja, fia, unokája is ennél az er-
dõgazdaságnál dolgozott, dédunokája
ma a Központ vadászati elõadója. A leg-
idõsebb, az üknagyapa végig a Károlyi-
birtokon szolgált, a dédapa (fotón) szin-
tén ott kezdett, és az Alapítványnál
folytatta az erdészkedést.

Galambos Gáspár erdõgondnok
nagy hozzáértéssel és jó érzékkel dön-
tötte el és jelölte ki az Arborétum he-
lyét. Rudolftanya az Észak-Mátra mere-
dek hegyoldalai között egy lankásabb
terepalakulaton helyezkedik el 600 m
magasságban, ahol a hûvösebb, csapa-
dékosabb, valóságos magashegyi klí-
ma jól megfelel a fenyõfélékbõl álló
fajtagyûjtemény igényeinek. 

Galambos célja az volt, hogy a tér-
ség többnyire bükkösei között egy
sokféle fenyõbõl álló színfoltot hozzon
létre, amely arra is alkalmas, hogy a
többnyire külföldrõl származó fajták
növekedését, a tájhoz való alkalmaz-
kodását vizsgálni lehessen. 

A gyûjtemény helyén egy bükkös
sarjerdõ állt, ennek letermelése után
1931-ben kezdték el a munkálatokat a
terület bekerítésével. A fajták össze-
gyûjtése és elültetése a 8,4 hektáron
nem kis feladatot jelentett, különösen
nehéz volt a köves területeken való ül-
tetés, ahol kosarakkal hordták fel a föl-
det. A munkálatok négy évig tartottak,
ezután a háborúig gondosan ápolták.

A telepítés idejébõl sajnos a fajták
listája nem maradt fenn, csak egy ké-

sõbbi – 1957-ben
készült – jegyzék
tartalmaz pontos
listát, amelyet
Papp József bota-
nikus készített.
Eszerint 30 fajta, 8
jegenyefenyõ, 6
lucfenyõ, 8 Pinus-
féle, duglászok,
ciprusok, tuják és
még néhány fajta
képezte az arboré-
tum megfogyatko-
zott állományát.

Galambost 1939-ben sok más kollé-
gával együtt a visszacsatolt Kárpátaljára
helyezték, a Rahói Erdõigazgatóság fel-
ügyeleti tisztjeként szolgált 1945-ig. Tá-
vozásával az arborétum hanyatlásnak
indult. Jöttek a háborús évek, majd az
államosítás, amikor a térség az Egri Ál-
lami Erdõigazgatósághoz került. Az ál-
lami kezeléssel hosszú ideig romlott a
gyûjtemény állapota, egyes fajok eltûn-
tek, a gazdálkodás szempontjai kerül-
tek elõtérbe. 

Az ERTI Mátrafüredi Kísérleti Állomá-
sa a ’60-as évektõl több ízben végzett kí-
sérleteket, felméréseket, ezekbõl tudjuk
nagyjából nyomon követni a fajták vál-
tozását, növekedését. Szembetûnõ, hogy
a duglász növekedési erélye a legna-
gyobb, százalékos megoszlása jelentõ-
sen megnõtt, a jegenyefenyõ és a vörös-
fenyõ szintén jól növekedik, a luc
aránya lecsökkent, sok egyed kipusztult,
az erdeifenyõ teljesen eltûnt. A többi fe-
nyõ részaránya szintén lecsökkent. Az is
megfigyelhetõ, hogy fokozatosan meg-
jelentek az õshonos fafajok, elsõsorban
a bükk. Ma a gyûjteményt a Parádfürdõi
Erdészet körében nem mint arborétu-
mot, hanem mint hagyományosan mû-
ködõ üzemtervezett erdõrészt kezelik.
A ma 80 éves erdõ lassan elérkezik a fel-
újítás korába, kár lenne, ha teljesen elve-
szítené az arborétumi jelleget.

A fenyõgyûjtemény kedves színfolt az
Észak-Mátra javarészt bükkös erdeiben.
Rudolftanya kedvelt kirándulóhely, so-
kan járnak ide üdülni, gyakran színhelye
erdészeti rendezvényeknek is. Már a Ká-
rolyiak is felfedezték, amikor a 19. szá-
zadban felépítették itt egyik vadászházu-
kat. Mindenesetre az arborétum nélkül ez
a csodálatos szépségû, nm régen teljes
egészében megújult „tanya” szegényebb
lenne. Galambos Rudolftanya mellett egy
kimagasló szirten kiépített egy tûzrakó
helyet erõteljes tölgyfa asztallal, padok-
kal, ahonnan gyönyörû kilátás nyílott a
Mátra északi térségére. Sajnos ennek már
csak maradványai vannak, a szép kilátást
a felnövõ erdõ eltakarja.

Galambos Gáspár életútja Kárpátalja
után a minisztériumban, majd az OEF-
ben folytatódott. 1957-tõl ERTI-hez került
Budakeszire. Hû maradt önmagához, éle-
tében másodszor itt is arborétumot alapí-
tott, 1959-ben dr. Szász Tibor kiváló er-
dészember munkatársaként létrehozta a
Budakeszi Arborétumot.

E jeles ember emlékét õrzi a Parád-
sasvár fölött, Rudolftanya közelében
található Galambos-kõ.

Wágner Tibor
okl. erdõmérnökGalambos Gáspár erdészeivel




