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Sz cs Lajos

A JÁSZBOLDOGHÁZI GYEPEK
HASZNÁLATÁRÓL

A község környezeti- és mez gazdálkodásában az elmúlt másfél évtized jelent s
változásokat hozott. A gazdasági nehézségek miatt az évtizedek óta tartó csökken
állattenyésztés településünkön az állatállományok teljes felszámolását eredményezte,
mely szorosan összefügg a településhez tartozó gyepterületek használatával.
Napjainkban, amikor végigmegyünk a településeket összeköt  utakon vagy a ter-
mészeti szépségeket rejt  mez kön és mezsgyéken, gyakran találkozunk parlagon
hagyott területekkel, elgyomosodott határrészekkel.

Európa vegetációtípusai között meglehet sen egyedi a kontinens bels  területein
a szikesek el fordulása. Kialakulásuk a földtörténeti negyedkor klíma- és
vegetációváltozásaival is kapcsolatban van, de újabb elterjedésük antropogén
hatásra vezethet  vissza. Ez utóbbi komplex hatás: az alföldi erd irtások, folyószabá-
lyozások, vízlevezetések és a külterjes, csaknem egész éves legeltet  állattartás
eredménye. Ott alakultak és alakulnak ki szikes puszták, ahol a magas sótartalmú
talajvíz a felszínhez közel helyezkedik el, és a jellemz en száraz éghajlat következtében
a párolgás nagyobb, mint a lehulló csapadékmennyiség. Mindezek eredményeként
Közép-Európa legnagyobb szikes térségei ma Magyarországon találhatók. A szikes
puszták a Duna, a Tisza és a Körösök egykori, szabályozás el tti árterei helyén
széles körben elterjedtek. Sokszor szintén szikes, ezért gyenge min ség  szántókkal
váltakoznak, illetve azok veszik körül ket. Esetenként a szikesek értékes löszgyep-
maradványokat foglalnak magukba. Természeti értékeik között találhatunk
bennszülött növény- és lepkefajokat, illetve számos, Európában, illetve világszerte
is veszélyeztetett pusztai- és vízimadárfajt. Ezek közül több nagy tömegben fordul
el  a szikes pusztákon szi, illetve tavaszi vonulása során, így a szikesek a
kontinentális jelent ség  madármozgalmakban is fontos szerepet töltenek be.

A táj kialakulásáról

A boldogházi határban található gyepek is nádas, mocsaras árterekb l alakultak
ki. Az emberek itt sokáig halászatból, vadászatból és állattartásból éltek. Az id k
folyamán megépült a véd gát, az öntöz csatorna, a vasút, és a Tápiót szabályozták
(1. ábra). A táj jellege megváltozott.

Amikor a legendák szerint a 18. században kijelölték az abonyi, a nagykátai
f szolgabíróság és a jászberényi városi hivatal részér l a hármas határ helyét, a
jelzett vidéken csak vizet és nádat találtak. Hosszú keresés után leltek rá egy enyhe
magaslatra. Ott megállapodtak, hogy tovább nem érdemes menni, és kit zték a
karót. Az így keletkezett háromszöget jobbról báró Kohner, balról báró Orczi birtoka,
délr l a Tápió vize határolta. Így jött létre a „Túl a Tápión” terület, melyre a 18.
század végén épült két tanya. Lassanként megsz nt a nádas, a víz borította helyeken
csak szt l tavaszig lett állandó a víz, a földeken lassan sgyep keletkezett, miközben
megváltozott az emberek életmódja is. Felszántották a magasabban lév  földeket,
áttértek a birka- és lótenyésztésre, búzát és zabot termesztettek, munkájuk nagy
részét a f kaszálás és gy jtés tette ki. Száraz évszakok következtek, nem volt már
sehol sem víz, nyoma sem volt a nádasnak. A hosszú id k vizei elszikesítették a
talajt, fát telepíteni nem lehetett, a tanyák csupaszon álltak, a vidék sima volt, és
több kilométer távolságra el lehetett látni. Csatlakozásunk alkalmából már több ága-
zatban sikerült kidolgozni, és a megfelel  szinteken jogszabályokban meghatározni
a környezetet kímél  gazdálkodási formákat és lehet ségeket. Ezeknek az alkalmazása
pedig csak a szükséges támogatások biztosításával lehetséges, melynek akadályaira
sajnos még 2004-ben is volt példa.

Jászboldogházán az Aranykalász Termel  és Szolgáltató Szövetkezettel együtt
1992 és 2000 között 4 gazdaság is folytatott legeltetéses állattartást, mely a tájnak

1.ábra:
A tápió folyó szi aszpektusa az alacsony véd gáttal (Forrás: saját)
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és a környezetnek a legkíméletesebb és legtermészetesebb formája. Összesen kb.
2000 juhot tartottak, melyek takarmányszükségletét kb. 800 ha gyep biztosította.
Két magán juhászat felszámolására családi okok miatt került sor 1998-ban és 2000-
ben.  A szövetkezet 2002-ben gazdasági okok miatt felszámolta juhászatát, melyet
1963 óta tartott fenn. Az egyetlen állattartással napjainkban is foglalkozó gazdálkodó
kb. 200 juhot tart, melyet mindössze 30-40 ha területen legeltet.

A terület talajainak bemutatása

A boldogházi táj f  talajtípusa a réti talaj, amely a területnek 40-41%-a, a csernozjom
jelleg  talajok 29-30%-ot, az öntéstalajok 9-10%-ot tesznek ki, míg a lösz- és
homoktalajok aránya megközelít leg 20-21% (2. ábra).

borított szoloncsák-szolonyeces területek. A boldogházi határ mérsékelten meleg,
igen száraz, er sen vízhiányos terület. A déli része alacsonyártéri síkság jelleg ,
holtmedrekkel és s r  lecsapoló csatornahálózattal tagolt mentesített ártér. Uralkodó
talajtípusa a réti talaj, amelyet terjedelmes szikes talajú foltok tarkítanak. El bbieken
a szántóföldi hasznosítás a túlnyomó, míg utóbbiakon a típusos sziki növényzetet
fenntartó szikes puszták gyenge legel i is megtalálhatók. Ezek er sen kultúrsztyepp
jelleg ek.

A gyepek növényvilága
Jászboldogháza pusztái – miként maga az egész Alföld is – ma már sajnos alig

rendelkeznek természetes körülményeket rz  területekkel. Azok is els sorban olyan
maradványok, amelyek a mez gazdasági kultúrnövényzet számára gazdaságtalanul
alkalmatlanok, illet leg állattartási (legeltetési), vagy árvízvédelmi okok miatt
maradhattak meg. Szerencsére egyben éppen ezek a területdarabkák is azok, amelyek
mind történeti eredetüket, mind mai állapotukat tekintve zoológiailag, botanikailag,
és nem utolsó sorban tájképi megjelenésükben is egyaránt a legértékesebbek.

Az egykor vízállásos-mocsaras, tósorozat-szer  mélyedések lecsapolása követ-
keztében feler södött az ezeket környez  rétek elszikesedése (szoloncsák szikesek).
A legel kön és kaszálókon gyakran találkozhatunk kultúrnövényeinkkel (búza, árpa,
rozs, kukorica, köles, zab, rizs, cukornád), egy rendszertani egységbe (pázsitfüvek)
tartozó füvekkel, melyek értékes állati takarmányt szolgáltatnak: angolperje, olasz-
perje, közönséges kékperje, réti perje, franciaperje, abrakzab, szakállas zab, csomós
ebír, réti csenkesz, közönséges tarackbúza, réti ecsetpázsit, csillag-pázsit, pirók- és
apró ujjasmuhar.

Sokkal felt n bbek a színes, ún. vadvirágok, melyek f leg az árokpartokat,
útszéleket, vasúti töltéseket „díszítik”. Május közepét l egészen szeptemberig
találkozhatunk a nedvesebb területeken a sárga virágú réti boglárkával. A mez -
gazdasági területekhez jól alkalmazkodott a pipacs, eme növény már a k korszakban
is ismert volt. Szinte valamennyi útszélen, árokparton megtalálható a pásztortáska,
amely gyógynövény, neve terméseinek alakjára utal. A pásztortáska mellett könny
felismerni hármas leveleir l a fehér és a vörös herét. Nevük virágszínükb l származik.
Májustól szeptemberig találkozhat a szemlél d  a sárga virágú szarvas kereppel,
mely a nedvesebb réteket kedveli. Ehhez hasonló a tarka koronafürt. Szántókon,
gyomtársulásokban el fordul a tejnedvet tartalmazó farkas kutyatej, de még
gyakoribb a napraforgó kutyatej. A keser félék családjába tartozó juhsóska és a
murvás lórom az útszéli árkok könnyen felismerhet  növényei közé tartozik. Az
éjjeli lepkék porozzák be a hólyagos habszegf t és a fehér mécsvirágot. Mindkét
növény éjszaka nyílik, és fehér virága van. Sárga tátogó virágaival – melyek füzért
alkotnak a szár végén – kiviláglik a közönséges gyujtoványf  az útszélek, legel k

A talajtakaró 97%-a löszös üledékeken képz dött. A futó, humuszos és csernozjom
jelleg  homoktalajok összesen kb. 2%-nyi területet borítanak. A legtermékenyebb
talajok az alföldi mészlepedékes csernozjomok és a réti csernozjomok. Ezek vályog
mechanikai összetétel , kedvez  víz- és tápanyag-gazdálkodású, értékes
mez gazdasági területek. A mélyben sós változataik termékenysége már korlátozott.
A legnagyobb kiterjedés  talajtípus a löszös üledéken képz dött agyagos vályog
mechanikai összetétel , nagy szervesanyag tartalmú réti talaj. Termékenysége
kedvez . A szikes talajok kiterjedése összességében igen jelent s, a mélyben sós
csernozjomokkal együtt a tervezett tájvédelmi körzet legelterjedtebb talajtípusa.
Ezen talajtípusok közül az igen gyenge term képesség , nehéz mechanikai
összetétel  (agyag, agyagos vályog) sztyeppesed  réti szolonyecek kiterjedése a
legnagyobb. A hasonló fizikai féleség , de kedvez bb termékenység  szolonyeces
réti talajok mez gazdaságilag nem hasznosítható, legfeljebb gyenge legel vel

2.ábra: A boldogházi határ talajtípusainak megoszlása
(Forrás: saját)
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2.ábra: A boldogházi határ talajtípusainak megoszlása
(Forrás: saját)
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virágai közül. Gyepalkotó növényként említést érdemel a lándzsás- és a nagy útif .
Ki ne ismerné a szikes területek legfontosabb gyógynövényét, a kamillát?  Szintén
a fészkesekhez tartozik a sárga virágú közönséges és a jakabnapi aggóf . Az
útszéleken látható egy viszonylag magas, sárga virágú növény, a molyhos
ökörfarkkóró. Virágai a száron egymást követik, és folyamatosan nyílnak. Szinte
mindenütt el fordul a lilás-ibolyás szín  kaszany g bükköny. Érdekes növény a
mezei katáng, vagy más néven cikória. Nem megfelel  irtás következtében nagyon
terjed a parlagf . A szikes területeken elterjedt a sziki sóvirág, amit tévesen
vasvirágként ismernek. A fás szárú növények közül a rezg - és a fekete nyár, a
keskenylevel  ezüstfa, az akác, a csipkebogyó érdemel említést. Már a Tisza-parton
is nagy gondokat okoz a természetes növényzet kiszorításával a gyalogakác, ami
sajnos már Boldogháza határában is megjelent. Irtása fontos feladat lenne, hiszen
további terjedése gondokat okozhat a m velt területeken is. Jászboldogházától
délre, az úgynevezett Tápió határrész (mely a Tápió folyóról kapta nevét) részben
védelem alatt áll (Rigó, 2004).

A gyepek hasznosítása
Az 1840 f  lakosú településen az 1970-es, 1980-as években tartott 1000 tehén,

1500 juh, 150 ló száma napjainkra 70 tehénre, 200 juhra, 15 lóra csökkent (3. ábra).
Ez azért is drasztikus, mert a mez gazdaság éltette településen az emberek
megélhetése is veszélybe került.  Ezzel egyidej leg problémát jelent a területek
hasznosítása. F képp a gyep- és legel területek maradtak hasznosítatlanul,
parlagon.

Az elmúlt másfél évtizedben az állattenyésztés gazdasági és jövedelmez ségi
nehézségei mikro- és makrotérségi szinten is csökkentették annak volumenét. A
tenyészt  gazdaságok felszámolásával nemcsak az állatok és eszközök hiányoznak
a parlagon hagyott területekr l, hanem az immateriális javak is elvesztek. A gazdasági
szerkezet és forma átalakítása helyett az egyes ágazatok felszámolása történt meg.
Esetünkben a termel szövetkezet szakembereinek évtizedeken át tartó munkája
eredményeként létrehozott híres, törzskönyvezett állomány felszámolására is sor
került, mely a gyepgazdálkodás felfüggesztése mellett felmérhetetlen érték
elvesztését jelenti a településnek. Az állattenyésztés abbamaradásával hátrahagyott
természeti lehet ségek és infrastruktúra óriási lehet ségeket rejt, melynek a
kihasználása a falu jöv jét határozhatja meg. A jelenleg használaton kívüli gyepeken
akár 2-3 ezer juh extenzív tartására is volna lehet ség.  Remélhet leg a közeljöv ben
nagyobb hangsúlyt kapnak az ilyen tájfenntartó és környezetkímél  célú fejlesztések,
amelyek eredményképp olyan termékek el állítására kerül sor, melyek értékesítése
az Európai Unió piacán sem jelent problémát. Ezek megvalósulásával nemcsak a
környezetünk és a táj természetes használata valósulna meg, hanem munkahelyek
teremt dnének, ami a falusi lakosság megélhetésének és fennmaradásának feltétele.

Irodalomjegyzék:

Buschmann Ferenc: Jászberény és környékének növényvilága, Jászsági Füzetek,
Jászberény, 2000.

Dusek László: A Tápió- mente, Repro- Stúdió Szolnok, 2001.

Rigó András: Falunk határában található egy folyó…, Boldogházi Hírek, 2004. V.
évfolyam, 1. szám.

Rigó András: Falunk védelmet érdeml  értékei, Boldogházi Hírek, 2004. V. évfolyam,
5. szám.

Rigó Andrásné: A Gaál-lapos növényvilágának bemutatása és megtanítása az
általános iskolában, szakdolgozat, Jászboldogháza, 2003.

Sz cs László: Túl a Tápión, kézirat, Budapest, 2000.

3. ábra:
Jászboldogháza állatállományának alakulása 1960-2005 között

(Forrás: saját)
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Farkas Ferenc

CSÍKSZEREDA – JÁSZBERÉNY
(Egy távoktatási akció néhány tanulsága)

Múltidézés
Több mint ötven éve…1952. augusztus utolsó vagy szeptember els  napja.

Szeged, Sztálin körút 2. Egyetemi diákotthon. Az ország legkülönböz bb szögletéb l
összever dött els éves bölcsészek. Egyszakos magyarosok. A második vagy
harmadik beszélgetés után azt feszegetik, hol lenne igazán kihívás, tartalmas, valódi
funkciót jelent  dolog magyart, de els sorban magyar irodalmat tanítani. Számos
ötlet felvetése és megvitatása után valaki egyetlen szóval vélekedett: Erdélyben.
Ezzel a vita véget is ért úgy, hogy talán senki sem fejtegette, miért, de mindenki
sejtett, érzett valamit a szó igazságából, hiszen küldetéstudattal választottuk
hivatásul a tanári pályát. Úgy véltük, magyar mivoltunk lényege ebben ölthet testet,
s belül vállaltuk mindazt, amit akkor szinte nem is sejthettünk, de látensen élt bennünk.

A kezdet és az oktatás megszervezése
Több mint negyven év múltán…1993. október közepe. Egy kis tanári csapat nem

igazán üzembiztos, öreg mikrobuszon Csíkszeredába indult azzal a feltett szándékkal,
hogy a Székelyföld mintegy félszáz képesítés nélkül m köd  pedagógusát távoktatás
keretében diplomához segítse. Az volt a terv, hogy a már m köd  pedagógusok
hétvégeken csíkszeredai középiskolai tanárok közrem ködésével intenzív munkát
végezzenek annak érdekében, hogy a nagyjából havonta megjelen  jászberényi
f iskolai oktatók közrem ködésével a fels fokú tanítói diplomát megszerezhessék.
Így volt remélhet , hogy a már dolgozó tanítók rangosabb munkát végezhessenek
azokban a javarészt kis székely falvakban, ahová sorsuk szólította ket.

A Gödöll i Agrártudományi Egyetem már egy évvel korábban tevékenykedett itt
azzal a céllal, hogy az agrártudomány terminológiáját közvetítse magyar nyelven,
illetve a szakágazat legfrissebb eredményeit is eljuttassa Székelyföldre,
Csíkszeredába, de esetleg egyéb helyekre is. “A PRO AGRICULTURA HUNGARIAE
és a PRO AGRICULTURA HARGITAE alapítvány képvisel i keresték meg a
Jászberényi Tanítóképz  F iskolát azzal a javaslattal, hogy a GATE csíkszeredai
központú bázisára építve a két említett alapítvány finanszírozásában végezzen
tanítóképzést. F iskolánk a megtisztel  ajánlatot örömmel vette, s a képzést már
az 1993-94. tanévben megkezdhet nek látja…” - olvashatjuk a Koncepció-tervezet
a Jászberényi Tanítóképz  F iskola csíkszeredai központú távoktatásáról cím  meg-
állapodásban, amelyet Notheisz János f igazgató-helyettes jegyzett. Ezt követ en
a gödöll i részleggel jártak Csíkszeredába f iskolánk oktatói is, és ez számos emberi
és szakmai tapasztalat szerzésére nyújtott alkalmat.

F iskolánk ezzel a lépéssel immár másodszor teremtett kapcsolatot meghatározott
céllal nem anyaországi közegben. Korábban az idegen nyelvet oktatók kerestek
növendékeinknek nyelvgyakorló terepet Ausztriában, illetve Németországban. Mind
a linzi, mind pedig a vechtai kapcsolat gyümölcsöz , sok szempontból hasznos
volt. Angers és Buffalo ugyancsak a nyitás fontos mozzanatai. Bizonyos, hogy
ezek a mozzanatok mind hitelesebbé és teljesebbé tették a Jászberényben folyó
fels oktatási tevékenységet. Megannyi színfolt jelent meg nálunk, amikor a német,
a francia egyetemisták látták életünket, érdekl dtek kultúránk iránt. Növendékeink
egy része hosszabb-rövidebb id t tölthetett Vechtában, illetve több oktatónk
láthatta, milyen az élet és az oktatás Buffaloban.

Bizonyos értelemben erre épült az újabb és lényegesen intenzívebb vállalkozás,
hiszen 1994-ben nemcsak a hároméves, hanem a négyéves, ének-zene és rajz
szakkollégiumra épül  képzésr l született megállapodás a Jászberényi Tanítóképz
F iskola, a gödöll i Agrártudományi Egyetem, valamint a Soros Alapítvány
támogatásával, továbbá a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége részvételével.
A megállapodást Csíkszeredában a Pedagógusok Házában írták alá 1994. szeptember
23-án, és ezt követ en ez az évfolyam is megkezdte munkáját. Immár két évfolyamot
kellett gondoznia a nem túl nagy létszámú jászberényi f iskola oktatói karának.

Az oktatás Csíkszeredában a Tanítók Házában folyt, és a képzés természetes része
lett az ottani általános iskolák sora, amelyekben természetesen a gyakorlati képzés
folyt szinte az els  pillanattól. Ez azért vált elkerülhetetlenné, mert a f iskolánkon
folyó gyakorlati képzés számos új és folyton megújuló ismerettel, tendenciával b vült.
Ennek következtében hívta meg f iskolánk gyakorlóiskolája a csíkszeredai leend
szakvezet ket, hogy a képzés legf bb faktorait, elemeit megismerhessék.

A kinti konzulensek a csíkszeredai középiskolák tanári karából kerültek ki. Egy
ideig Túrós Endre révén a caíkszeredai antropológiai kutatás vezet  munkatársa is
bekapcsolódott a kint is, itthon is újszer  képzés, tevékenység folyamatába. A
képzés szeredai gazdái folyamatosan közrem ködtek az újszer  tevékenység sikere
érdekében. Az oktatókat munkatársként és barátként fogadták, és mindent megtettek
annak érdekében, hogy sikerrel, eredményesen munkálkodhassanak a közös cél
megvalósítása érdekében. A szakkollégiumok jelent sen megemelkedett óraszáma
több kinti és jászberényi szakember bevonását tette szükségessé, és a szak-, illetve
szakjelleg  képzés huzamosabb, akár nyári kinntartózkodást is megkívánt t lük.

Hallgatóink (1993-1996)

A születési helyeket osztályozva megállapítható, hogy az els  évfolyam hallgatói-
nak nagyobb hányadát Csík küldte (26), a Gyimesekb l jött 16 hallgató, és valamivel
kevesebb (12) Gyergyószentmiklós környékér l. De akad köztük brassói, lugosi,
szovátai stb. születés  is. A szül föld, a szül hely tartott rájuk igényt. k tudták és




