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Az Erzsébet királyné-emlékerdők, 
-ligetek összeírása és bejelentése 

Nyitra vármegyében
D r . O r o s z i  Sá n d o r

Az idén, 1998-ban emlékezünk m eg Erzsébet királyné halálá
nak 100. évfordulójáról. Ebbe a megemlékezés-sorozatba bele
tartozik az is, hogy az emlékére ültetett  erdőket, parkokat, faso
rokat, kerteket megemlítsük, azok létesítésének körülményeire, 
netalán a mai á llapotukra utaljunk.

Köztudott, hogy 1998. novem ber 19-én, Erzsébet-napon kez
dődött az a faültetési és emlékhely-létesítési mozgalom, amit Da
rányi Ignác -  akkori földművelésügyi miniszter -  felhívásban, il
letve a tárcájához tartozó állami (kincstári) gazdasági egységek
nek rendeletben adott ki (71.544/I/I-a/1898. FM). A miniszter 
ugyanakkor a rra  is gondolt, hogy ezeket az emlékültetvényeket 
össze kell írni, országosan összegyűjteni részben azért, hogy a 
munka nagyságát fel lehessen mérni, részben ped ig  azért, hogy 
az u tódoknak írásos emléket hagyjanak az 1898-tól kezdődő n é 
hány évben elültetett, illetve em léknek  kijelölt fákról. A do k u 
m en tu m o k 1, továbbá a ma is m eglévő elnevezések, tényleges ü l
tetvények alapján néhány feldolgozás m ár  elkészült, egy-egy 
település2, egy-egy táj, illetve gazdálkodási egység** és egy m e
gyét illetően4

Jelen  közleményben nyom on követhetjük azokat a d o k u m e n 
tumokat, amelyek egy megyéből, Nyitra vármegyéből érkeztek a 
Földművelésügyi Minisztérium arra  illetékes osztályához/’ Eb
ben az esetben Nyitráról nem  egy megyei összesítőt küldtek  be, 
hanem a járások beterjesztését mellékelték. A kísérőlevél u tán  a 
járások sorrendje a következő: Ersekújvári j.  (székhelye: Nagy- 
surány, „Komjáth község...”); Galgócij.  (székhelye: Galgóc, „Kar- 
kócz község...”); Miavai j. (székhelye: Miava, „Miava község...”); 
Nagytapolcsányi j. (székhelye: Nagytapolcsány, „Nagytapolcsány 
községben...”); Nyitrai j.  (székhelye: Nyitra, „Pográny község...”); 
Nyitrazsámbokréti j. (székhelye: Nyitrazsámbokrét, „Báró 
Stummer Ágost...”); Pöstyéni j. (székhelye: Pöstyén, „Vittencz
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község...”); Privigyei j. (székhelye: Privigye; „Privigye község
ben .. .”); Szakolcaij. (székhelye: Holics, „Péterfalu községben...”); 
Szenicei j. (székhelye: Szenice, „Jablonicz község...”); Vágsellyei j. 
(székhelye: Tornóc, „Negyed község...”); Vágúj helyi j. (székhelye: 
Vágújhely, „Alsó Botfalu község...”).

Felhívjuk a figyelmet arra  is, hogy Szenice nagyközség eseté
ben azokat az iratokat is mellékelték, amelyek mutatják az Erzsé- 
bet-emlékfák „útját” a képviselő-testületben, illetve m agában a 
községben. A létesített ültetvényekről, néhol rajzok, vázlatok, sőt 
fényképek is készültek. Ezek közül azonban csak kettő került be 
az Erzsébet-emlékhelyekről összeállított albumba. Az albumot raj
zoló Pokorny T ó d o r  mérnök, továbbá a Klösz György-féle fotómű
hely csak a B runócon és a Komjáton létesített emlékeket vette be 
a bem uta tandó  objektum ok közé.() Azt azonban nem tudjuk, hogy 
Pokorny milyen m inták  alapján rajzolt, mivel erről a két helyről a 
Földművelésügyi Minisztériumba rajz nem  érkezett be. Bár az is 
lehet, hogy azokat a kiegészítő irattal együtt kiemelték, s külön 
kezelték, később ped ig  nem  kerültek vissza az irattárba.

Végül u ta lunk  arra, hogy Erzsébet királyné emlékét valóban 
országos összefogással kívánták megörökíteni, s erre  a legalkal
masabb ép p e n  az általa is olyan nagyon kedvelt, csodált te rm é
szet, természeti környezet volt. S egy-két fa talán még ma is áll 
Nyitra várm egyében  is, amelyek 1898-99-ben a megboldogult 
Erzsébet királynéra emlékezve került elültetésre...

1 A faültetésről kiadott  füzet: Erzsébet királyné emlékfai Bp., 1899.
2 Lásd pl. Gödöllőről:  J e n ey  László-Krassay László: A gödöllői Erzsébet 

park  tö r tén e te  é. leírása. Erdésze ttörténe ti  Közlemények XXXII. (Bp., 
1997.) 85 -168 .

3 Lásd pl. G ó g  Imre: Erzsébet királyné emlékére .  Vízügyes faültetések, 
parkok, l igetek kialakítása a Körösük m en tén  1898-ban. VÍZTÜKÖR 1998. 
2 : 22 - 2:1

4 Lásd Oroszi Sándor:  A Jász -N agykun-Szolnok  megyei Erzsébet király
né emlékligetek  és -ültetvények. In: Zoimuk 8. Levéltári Évkönyv. Szerk.: 
Notka Já n o s  (Szolnok, 1993.) 349-364 .

5 Magyar Országos Levéltár K - I8 4 .  1 8 9 9 - I /a -3  19 (77.453).
f> A láültetvényekrol k iadott  em lékalbm n: Erzsébet királyné emlékfái.  Al

bum  Hp., 1899. Az a lb u m b an  a 77-80 .  o ldalon találhatók a Nyitra vá rm e
gyei adatok, m íg  a két ábra  a 44. és 45. .anion.
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ŷĈiŷXÂO /  * r
^  • 67) y '

//O  *' / svt£Ó&CZ &Z&Z? Á*
fö n A u *  * 4ó'0*
i^y i^X ío /b O  "  4  '  r  * *

/ ú  ASis*SIA a ^L ^f^c  Á £ x S

K »z«kcU

U v ? ^  \Z<\°\~ K I* - -  l ^ C ^ ^ U S l )

14



y tx . s x ^ c u * -

s >í/£ cAs4X*****s^

s s y \s íu v ^ tM , í b é v t /

Zy (PtAstwvh*^ »6v&. y^e^e^oZe^y.
í> C ^ s t- A s t - J  »  3  f

Yy * 3 * r

fy * 3 T r s~<-£Éê &e£eZy
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Gemenc*
H ó d i  I s t v á n

Bevezetés (emlékezés)

Ezt a tájegységet szeretném bem uta tn i  részben azoknak, akik 
nem ismerik, és azoknak, akik ma is ben n e  élnek és dolgoznak, 
vagy csak a ma létező k irándulóközpontig  ju tnak el, és beleszip
pantanak  ez egyedülálló táj levegőjébe és hangulatába.

Én mint a táj szülötte, azért határoztam  el, hogy tollat fogok 
és megírom szerény ismereteimet és az idős, régi, m ár  elhunyt 
emberektől szerzett szájhagyományokat, hogy az u tókornak  n é 
mi emléke m aradjon  egy valóságosan létezett világról.

Jó m ag am  is itt éltem le egész életemet, édesapám  is m ajdnem  
az egészet, aki 1941. március 17-én így vallott az erdőről:

„...Gyönyörű vagy erdő mindennaj) csodállak...
Elnézem tavasszal a rilgy fakadói sát
Hallgatóin nyáron zöld lomb suttogását
Ősszel a hervadó levelet szemlélem
Télen fehér hóval szép vagy erdő t lékem...

( H ó d i  M e n y h é r t  1 8 8 1 -1 9 5 3 )

Már az én em lékezetemben is vannak  olyan dolgok, amelyek 
bennem  lassan feledésbe merültek, az idő  múlásával m egkoptak. 
A régvolt események a táj arculatával együtt a múlt ködébe vesz
nek. A m ár jócskán ködbe veszet t eseményeket és a tájat szeret
ném a régmúlt ködén keresztül is ném ileg  láthatóvá tenni.

A ma itt élő és dolgozó fiatal kollégáimnak írok és azoknak, 
akiket érdekel egy-egy, m ég felbukkanó régi helynév, e rdőség  n e 
ve. A név még nem jelent semmit, ha a régm últ idők történéseit 
nem ismerik. Ezeket az ismereteket szeretném összegyűjtve az 
utódoknak  átadni, írás form ájában élővé tenni.

Ha a küzdelmes múltból csak egy da rabká t  ism erünk  és m e n 
tünk meg, az ugyanannyi jövőt je len t.  Az elkövetkező, ismeretlen 
jövőt meg majd lejegyzi a kor következő krónikása.

*Az 1997 évi e r d é s z e t tö r té n e t i  p á ly á za to n  I. d í jb a n  ré szesü l t  m ű .
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A régi Gemenc

A regi G em enc fogalmát három  szorosan egymásba illeszkedő 
erdőtest alkotta: Felsőgemenc, Alsógemenc, Kisgemenc.

Felsőgemenc területét a vonalút, a Sió és a Nagyduna határol
ta a Sió-toroktól kb. 300 m-re levő erdészházzal. Területe a Sió 
menti lapos fűzesekből, az azon belüli, időszakos vizes években, 
állandó vízállásból (Kismakkos, Nagymakkos), délre magas gö- 
röndök  és lapok vonulatából áll egészen a vonalút ig. A Nagydu- 
nát követő m agaspart alatt egy-két feltöltött észak-déli irányú zá
tony van, rajtuk füzesek, p á r  nyáriaelegy kíséretében.

A N agyduna partján , közvetlenül a Dunára nézőén, keleti 
homlokzattal áll a régi gemenci vadászkastély, előtte a parton 
m agasodó  fehér kereszt tel. A vadászkastélytól délre 150 m-re állt 
a régi alsógemenci erdészház. Ma csak a helye van meg, lebon
tották. Ugyanúgy, mint a Sió-toroktól nem  messze levő felsőge- 
menci erdészházat. A régi alsógemenci erdészház tőszomszédsá
gában épült fel az új erdészház. Ezek a régi és új erdészházak an 
nakidején  a terep legm agasabb pontján , némi mesterséges töl
tésre épültek, ugyanúgy a vadászkastély is, hogy a magas dunai 
áradások idején védettek  legyenek. Ezek a régi épületek az 
1926-os, 1941-es, 1945-ös, 1956-os és 1965-ös árvizek kivételé
vel részben vagy egészben kiállták az idők próbáját, ezek az árvi
zek tettek csak némi kárt az épületekben.

Alsógem enc. E n n ek  az e rd ő te s tn ek  te rü le tén , tud tom m al,  
á l landó  je l le g ű  épüle t soha nem  volt, a Forgó-tó m en tén  is 
csak egy kis halászház  (gunyhó) létezett. Ma m ár  nincs meg, 
régen  lebon to tták ,  és nem  is soká tö ltö tte  be rende lte tését.  Ezt 
a te rü le te t  északon a vonalút,  nyuga ton  a kutyásnyiladék és a 
Fásduna, dé len  a régi grébeci Duna-ág, keleten a N agyduna 
határolja . T e rü le te  e lég  szabdalt, változatos, hosszan futó, m a 
gas g ö röndökke l és lapokkal, a Forgó-tóval, a Forgó-fokkal, 
Sudár-fokkal. Valaha m indké t  fokon tölgyfahíd állt, szolgálva a 
víz szabad járását és az e rde i  közlekedést. A lsógem enc Duna- 
pa r t ján ,  az e rdészháztó l  nem  messze ma is m egvan és üzemel 
a D una-par t i  nagy rakodó . E két összefüggő erdőteste t  szeli 
ketté Keselyűstől a N ag y d u n á ig  a vonalút. Valaha, m ég az e r 
dészeti tevékenységem  elején, közepén  rajta tölgyfahidak á 11 -
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lak, szám szerint négy, elég tekintélyes nyílással, nagy vízát
eresztő-képességgel. Erre azért volt szükség, hogy részint a vi
zek szabadon m ozog janak  a lapok és a g ö rö n d ö k  között, r é 
szint -  m indkét  G em ence t  kö rkö rösen  egy m agaspar t  szegé
lyezi -  a gyors áradással bezúdu ló  víz ebbe „a ha ta lm as  teknó- 
b e ” gyorsabban kiegyenlítődjék . Ugyanis G em en c  m in d ig  
Felsőgemenc N ag y duna-pa r t i  részérói kezd vizet kapni. A b e 
felé áram ló  nagy szint kü lönbségű  víz a vonula to t m in d ig  e lm o 
sással fenyegette. A te rü le tre  je llem ző e rd ő k é p e t  a m ú ltb an  ke
mény és lágy elegyes e rdők  adták , am elyek  fafajmegoszlása 
nagyjából 50% kemény (tölgy, kőris, szil), 50% lágy (fehér és 
fekete nyár, fűz, egy-két je len ték te len  akáccsoport) .  E két G e 
menc -  a népi m egnevezés szerint -  a lkotta  együ ttesen  
Nagygemencet.

Kisgemenc. Ma is talán még az egyik legvadregényesebb, leg
változatosabb ártéri erdőtáj, amely m agába foglalja a régi, lassan 
feltöltődött grébeci Duna-ágat a feketeerdei m agasgöröndig . 
Göröndök, lapok váltogatják egymást északkeletről délnyugatra  
mutatva. A legmélyebb ilyen hosszanti lapja a Sulymos-tó, melyet 
az idén, 1990-ben, azt hiszem nemcsak én, hanem  mások is e lő
ször láttak kiszáradva. Kisgemencben van az egyik, a természet 
által alkotott öreg tölgyes. Sajnos, nem nagy területű, de  most 
már korára és ritkaságszámba m e n ő  voltára tekintet tel védettsé
get kapott.

E terület régi tulajdonosa az államosítások előtt a kalocsai é r 
sekség volt, kivéve egy, a mai töltéstől befelé eső keskeny erdősá- 
vot, mely régen királyi közalapítványi birtok volt.

A megnagyobbodott Gemenc

A szűkebi) G em enc fogalma az államosított, szorosan kapcso
lódó erdőterületek  folytán napja inkra  je len tősen  m egnagyobbo
dott. Ehhez a m egnagyobbodáshoz csatlakozlak a délre fekvő, 
egykor szintén a kalocsai érsekséget képező  erdőbirtokok, a kirá
lyi közalapítványi erdőbirtokok és néhány m agánerdőb ir tok . A 
kapcsolódó, államosított birtokok közölt csak egy közbirlokossá- 
gi e rdő  ékelődött közbe, Jajtanya, a Hátai Közbirtokosság tulaj
dona.

47



H a északról délre haladva próbáljuk a dolgokat követni volt 
tu la jdonosként és kerületenként, a felsorolás a következő: 

Fadd-Vajka: Padányi-erdő, m agánbirtok;
Fadd községhatár: Bartal-erdó, magánbirtok;
Tolna községhatár: Schleicher-erdö, magánbirtok;
Bogyiszló községhatár: Taplós, kalocsai érsekség;
Bogyiszló községhatár: Góga, kalocsai érsekség;
Bogyiszló községhatár: Hátfő, kalocsai érsekség;
Szekszárd községhatár: Bárányfok, királyi közalapítvány; 
Szekszárd Ocsény: Borrév, királyi közalapítvány;
Ocsény községhatár: Keselyűs, királyi közalapítvány;
Ocsény községhatár: Felsőgemenc, királyi közalapítvány; 
Ocsény községhatár: Alsógemenc, királyi közalapítvány; 
Süköscl községhatár: Feketeerdő, kalocsai érsekség;
Decs községhatár: Szomfova, királyi közalapítvány;
Decs községhatár: Buvat, királyi közalapítvány;
Decs községhatár: Gyöngyösoldal, királyi közalapítvány;
Decs községhatár: Keskeny, királyi közalapítvány;
Ersekcsanád községhatár: Veránka, kalocsai érsekség;
Baja községhatár: Nagyrezét, kalocsai érsekség;
Baja községhatár: Kisrezét, kalocsai érsekség;
Baja községhatár: Cserta, kalocsai érsekség;
Alsónyék-Pörböly községhatár: Súg(5, királyi közalapítvány; 
Alsónyék-Pörböly községhatár: Pusztaiét, királyi közalapít

vány;
Alsónyék-Pörböly községhatár: Hosszúág, királyi közalapít

vány;
Alsónyék-Pörböly községhatár: Malomfa, királyi közalapít

vány;
Alsónyék-Pörböly községhatár: Szülök, királyi közalapítvány; 
Baja községhatár: Alsópörböly, kalocsai érsekség;
Baja községhatár: Felsőpörböly (Csörösz) kalocsai érsekség; 
Báta községhatár: Alsógyűrűsalj, kalocsai érsekség;
Báta községhatár: Felsőgyűrűsalj, kalocsai érsekség;
Báta községhatár: Ja j tanya, Bátai Közbirtokosság.
Az erdőterületek megoszlása erdészetenként a következő:
Bédai Erdészet: 1262,8 ha
Pörbölyi Erdészet: 4908, 0 ha
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Bajai Erdészei: 1177,(5 ha
Baja-Ersekcsanádi Erdészet: 1020,8 ha
Szekszárdi Erdészet: 5427,4 ha
Gemenc összesen: 1379(5,6 ha.

Az erdőt körülvevő falvak, szállások lakosai, 
szerepük az erdő életében és az erdei munkában

Az erdőt nyugatról határoló sárközi terület gazdag mezőgazda
sága, jelentős létszámú falvai és főleg külső területén, a szállásokon 
lakó szegényebb lakosok adták G em encen az erdei m unkát végző
ket. Ha figyelembe vesszük, hogy annakidején a decsi szállásokon, 
közel az erdőhöz, szinte mellette, ugyanannyi em ber  élt és lakott, 
mint a faluban, akkor ebből következik a lakosság és az erdő  szo
ros kapcsolata. Az erdei munkák kezdete és vége a lombhullástól a 
kukorica első kapálásáig, május közepéig tartott. Külön m egem lí
tem, hogy a közalapítványi e rdő  szomfovai részén, az e rdő  alsó 
csücskén lakott egy bevándorolt népcsoport. Mivel az első letele
pülésük helyneve Lankóc volt, ma is még élnek a tudatban a 
lankóci cigányok. Úgynevezett árendában, bérben laktak ezen a 
kis kiálló erdőcsücskön, a töltés tövében, de azon kívül is. Idetele- 
pülésük 1904-1905 körül történt. Kezdetben ott nyolc család la
kott, később még jöttek néhányan. Teknővájással, egy-két háziállat 
legeltetésével foglalkoztak, az asszonyok decsi házakhoz jártak be 
m indennapi alkalmi munka reményében és kéregetéssel kiegészít
ve. A férfiak és nők rendkívül becsületesek és tisztességesek voltak. 
Nagy összegű pénzt is nyugodtan rájuk lehetett volna bízni.

Eredetük és vándorlásuk érdekes. Ism ertem  néhány  igen öreg 
embert a közösségükből: az öreg Bogdánt, Csonkái, Kalányost, 
Ignátzol. Az öreg Bogdán Miklós bácsi volt a legidősebb. Patyo
latfehér, bőszárú gatyában és ugyanilyen ingben járt, hosszú, so
ha le nem nyírt hajjal, de gondozottam  Hogy honnét jöttek, a 
következőket mondta: Horvátországban született. Mikor? Az év
számot nem tudta, de a másik három  öreg sem. Azt m ondta , 
hogy legény korában kezdték ép íteni a horvátországi, zágrábi 
vasutat. Mind a négy öreg tudott horvátul, ki többet, ki keveseb
bet, mert m ár sokat elfelejtettek. Tehát ők H orvátországból jöt
tek vándorolva, és kikötöttek a lankóci sarokban.
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Ezek az idősebb férfiak, de m ég az u tánuk  következők is kivé
tel nélkül ügyes, szorgalmas fam unkások voltak. Úgy is, mint tek- 
nővájók, és úgy is, mint favágók. M inden nap dolgoztak, a vonó
késtől és kapacstól az ujjaik e lnyomorodva, kapocsszerfíen álltak. 
M inden gunyhóban  volt hegedű  vagy bőgő, de azokon csak a fi
atalabbak játszottak. Az akkori e rd ő  hatalmas csomoros nyálai 
ad ták  nekik -  csekély pénzért  -  a teknő  alapanyagát. De az akko
ri szokásos, évi e ladóvágásokban árverésen is vettek íat. Ez az á r 
verésre kerülő erdőállom ányban  a következőképpen történt: az 
erdésztől, akivel m indig  kapcsolatot tartottak, m ár jó előre tájé
kozódtak a vágás helyéről, területéről. így pontosan tudták és is
m erték  az árverésre kerülő  területen  lévő fák fajait, méreteit. 
Őket csak a lágy fák (fűz, nyár) érdekelték. Az árverés időpontját 
m egelőző napokban , aki fát akart venni, alaposan bejárta a vá
gást, és szemrevételezte az általa m egvenni kívánt fákat, amelyek 
m eg voltak számozva. (írni, olvasni közülük egy sem tudott, isko
lába nem  járt.) A fák nézésekor m ind ig  je len  volt a vállra tett ci
gány fejsze. Ennek  a vételt illetően fontos szerepe volt. A kiszemelt 
fát ugyanis, egymástól függetlenül, titokban a fejsze fokával kö
rülkopogtatták. A hangból, amelyet csak ők és az öregebbek is
mertek, biztosan m eg tud ták  állapítani, hogy a fa nem kártyás-e 
(gesztválós-e), ugyanis az teknőnek  nem  jó. Ha a fa megfelelt, jól 
megnézték, és egy kis jellel megjelölték valahol a kérgét, amiről 
más nem  tudott. Amikor árverésre került a sor, csak a már leko
pogtatott fára árvereztek, másikra nem. Előfordult, hogy egy lát 
többen is kinéztek. Ilyenkor ádáz árverés kezdődött, és az árve
résvezető rendszerin t egy gyors „harm adszor” szóval végett ve
tett az árverésnek. M egkérdeztem  tőlük, hogy honnan  tudják a 
hangról, hogy a fa kártyás-e.

Nem  árulták  el, csak azt m ondták , ahhoz érteni kell. A cigány
fejsze abban  különbözött más, boltban kapható  fejszétől, hogy 
azt rendelésre  kovács csinálta. A foka sima volt, a legkisebb d o m 
borulat sem lehetett rajta, hogy a száraz, sudaras éket, melyet be- 
hasításkor használtak, szét ne repítse, és a fejsze fokának sarkai 
le voltak kicsit kerekítve. A cigányfejsze formájában, de másban 
is különbözött az itt használatos kézi szerszámoktól. A magyar fa- 
te rm elő  munkások, akik az á r téren  dolgoztak, csaknem kizárólag 
magas kőris szerszámnyelet használtak. A teknővájó cigányok
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nak minden szerszámnyele korai juharból készült. Ezt a fafajt 
úgy becsülték, mint a kincset. Oka is van. Eléggé tömör, és szívós 
faja van, könnyen munkálható, igen sima, kellemes fogása van, 
nem hideg. A belőle készült nyél nem nagyon hajlékony, ami a 
pontos faragásnál nagy előny. A fából is könnyebb e nyéllel ki
venni a fejszét. Hátránya, hogy törékenyebb a magas kőrisnél. 
Ha termelés folytán egy szép korai juhar kivágásra került, annak 
a sima részét feltétlenül elkérték szerszámnyélnek. Általában 
meg is kapták, sokáig féltve szárították. A fejszéiket, kapacsaikat, 
vonókéseiket egy öreg sárpilisi kovács csinálta. Sajnos, a neve 
nem maradt fenn. Egy ilyen csináltatott szerszám a kincsnél is 
többet ért. Amikor ez az öreg kovács az 1920-as évek után meg
halt, egy bajai híres szerszámkovács, becenéven „Pirosszájú ko
vács”, volt a szerszámkészítőjük. Nemcsak nekik, hanem a kör
nyék favágóinak is. Nagyon drága mester volt, de „Pirosszájú” 
fejszéje minden pénzt megért, fogalom volt. Egy-két munkája, 
amely apáról fiúra szállt, még megtalálható. Az erdei területen a 
tuskózó munkások majdnem mindegyike az által készített fejszé
vel dolgozott.

Az akkori időben, 1945-ig az erdőkben folyó erdőhasználatok  
gyérítései mind részes alapon történtek. Szintén részes volt a tus
kó és az ágfa. A keskenyi és gógai erdőben, de az érseki erdőben 
másutt is a véghasználatok 1947-ig tuskóirtásos termeléssel tör
téntek. A kituskózás és parcellázás után minden felújítás mező- 
gazdasági köztesműveléssel történt. Az ártéri erdőkben folyó 
gazdálkodás és termelés a két tulajdonost illetően különbözött. A 
közalapítványnál a gyérítés, előhasználat nem pénzért, hanem 
bizonyos részarányért került kitermelésre. A fafajtól és minőség
től függően harmados-negyedes alapon. A sarangolt tűzifa, ágfa, 
tuskó esetében ingyenes vagy feles volt a részarány. A sarangolt 
anyagot a részesnek általában egy közeli rakodóra ki kellett szál
lítania. A véghasználatok esetében minden anyag termelése 
(rönk, tűzifa, bányafa stb.) egységáron meghatározott bérért tör
tént, csak a vágáshulladék és az ágfa volt részes, de a tulajdono
si részt megvehették és mindenki meg is vette.

Volt még egy formája a fatermelésnek. Ez a közalapítványi e r
dőkben két helyen volt: Keselyűsben és Szomfován. Ez volt az 
úgynevezett eladóvágás. Csakis végvágás. Itt a becsült fa törzsen
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ként egy sorszámot kapott, kikiáltási árral. Az árverésen bárki ár
verezhetett. A megvett fát május 1-jéig ki kellett termelni és el
szállítani. Ezekben az eladó vágásokban szerezték be a kézi ipa
rosok, bognárok és egyéni gazdálkodók a hengernek, lovaskocsi
nak, szánkónak való faanyagot és a tűzifát. A vágásokban lévő 
csomoros fekete nyárakat majdnem mind a teknővájók vették 
meg. Az érsekség esetében az előhasználatok majdnem úgy, vagy 
hasonló módon történtek, mint a közalapítványnál. A véghasz
nálatokat, tudomásom szerint, az érsekség nagyrészt lábon adta 
el valamelyik fatermelő cégnek, vállalkozóknak. Az így eladott 
végvágásokat a cégek megbízottai termeltették le, a szakmai irá
nyítást és a munkástoborzást is ők végezték. Ezeket a megbízot
takat hívták „kaparásnak” Általában ügyes, jó  érzékű és -irányí
tókészségű emberek voltak, minden különösebb szakmai kép
zettség nélkül. Ezek a kaparások a termelés helyeinek változása 
folytán igen sokfelé eljutottak. Nagyrészük a sok fatermelő mun
kást adó helységekből kerültek ki (Szeremléről, Monostorról, 
Bátáról, Bajaszentistvánról). Amikor az erdők államosításával ez 
a termelési forma megszűnt, ők is más módon helyezkedtek el. 
Egy kiváló híres kaparás, Istók Imre az erdőgazdaság szolgálatá
ból mint rakodókezelő ment nyugdíjba. Ezek a kaparások vették 
számba az anyagot és fizették cégük megbízásából a munkabért.

A fakitermelést illetően az itteni erdőkben történt egy rendha
gyó és ma már teljesen elfelejteti esemény. 1919-20-ban Buda
pest ellátására itt a közalapítványi és érseki birtokon válogatás 
nélküli, hatalmas erdőtarolás történt. Az volt az elképzelés, amit 
tett is követett, hogy az akkori, még jól hajózható mellékágak kö
zeli, elérhető részein levágják az erdőket, és azt vízi úton szállít
ják  a főváros ellátására. A letermelt területek zöme a közalapít
ványnál volt. A grébeci ág mellett a Vassorompótól Kisszigetig és 
Buvatig. Buvaton az elérhető erdők Bárkarakodóig. A rezét i 
Duna-ágban Bárkarakodótól Malomtelelőig az egész letermelt 
terület kb. 336 ha volt a következő megoszlásban:

Kissziget 52 ha
Grébecpart 2 0  ha
Buvat 64 ha
Malomtelelő 2 0 0  ha
Összesen 336 ha, kb. százezer köbméter.
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A termelés külön fejezetet érdemel. Az erdészeti vezetés a ter
melés kivitelezését és lebonyolítását -  különböző okokra hivat
kozva -  nem vállalta. A valóságos ok a szakmai ellenkezés és az 
erdő féltése volt. A termelést a háború vihara elől menekült, a 
kincstári erdőkben felesleges létszámú szakmai gárda irányította. 
Ezek, helyzetüknél fogva szerencsétlen, gyökértelen emberek 
voltak. A termelést civilek, de főleg erre a célra idevezényelt ka
tonai vagy félkatonai egységek, munkásszázadok, -zászlóaljak vé
gezték, amelyek a termelés területén gunyhókban laktak. Pa
rancsnokuk egy százados volt. Jellemző a fegyelemre, hogy a föl
vett termelő szerszámokat már gyakran az első nap eladták bo
rért a környező tanyákon, szállásokon. Ennek ellenére 1-1,5 év 
alatt a terület faanyagát, úgy-ahogy tűzifának levágták. Közben a 
letermelt faanyagból a környékbeliek azt és annyit vehettek, amit 
a lelkiismeretük elbírt. A faanyag kiszállítása a közeli rakodókra 
szintén hasonló pontossággal és rendszerességgel történt. Mint 
gyerek 1930-35 között még láttam az isteni gondviselésre bízott 
erdő sarjai között szanaszét rohadó, ott maradt tűzifasarangokat 
szinte teljesen megsemmisülve. E nagyszerű munka eredménye
ként a grébeci ágban a ráccsárdai rakodónál még egy hajó is el
süllyedt.

Az akkori rakodói nyilvántartás pontosságára utal a következő 
beszélgetés: A termelés irányításával megbízott erdőmérnök 
megkérdezte az egyik rakodó kezelőjét, mennyi tűzifa van a ra
kodón. A válasz: Nem tudom. Kérdés: 6  ezer? 4 ezer? Válasz: 
Nem tudom. Akkor maga miért van itt? Választ nem kapott. Va
lahogy így festett az akkori világ. Hallomásból tudom, hogy az 
érseki erdőkben, Veránkán és talán Kisrezétben folyt hasonló ter
melés, de a mennyiségét nem ismerem. Egyes öreg emberek még 
Gemencet is említették. Ezzel kapcsolatban írásos adatot nem tu
dok bizonyságul felmutatni. Különben is az idő múlása minden 
emléket eltüntet vagy tisztára mos.

Ezek után lássuk csak, hogyan élt és dolgozott egy elmúlt kor
nak az erdei munkása, favágója!

Mint már említettem, e térség mellett vagy közelében voltak 
hagyományosan sok favágó munkást adó falvak, melyek lakosai 
az őszi mezőgazdasági munkák befejezése után szabaddá váltak, 
és megélhetési kényszer folytán a környező erdeíkben bérmun-
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kasként fakitermelést vállaltak. Ez rendszerint úgy történt, hogy 
a már ismerős helyen megjelent egy-két ember, és az erdésztől 
tájékozódtak a vágások nagyságáról, azok helyéről és a bérelhe- 
tőségekről. Ezután a tájékozódás után hazamentek és a barátok, 
ismerősök körében elmondták a lehetőségeket. Ha azok kedve
zőknek vagy elfogadhatóknak bizonyultak, felkerekedtek 2-3-as 
csoportokban, és egész heti élelemmel, szerszámokkal megjelen
tek a munkahelyen. A munkahelyen az erdésszel közösen megál
lapodtak a vállalt vagy foglalt területi parcellában. Annak határ
vonalán a fák oldalát fejszével kijelölték. Lerakták a felszerelést 
és rögtön megkezdték a munkát.

A legelső teendő a gúny hó helyének kijelölése és építőanya
gának kitermelése volt. Az anyag rendszerint fehér nyár vagy 
fíízía volt. A gúny hónak ugyanis estére késznek kellett lennie, 
és benne a fekhelyeknek is. A gunyhó anyagát képezték a felál
lított ágasok és az egyenletesen szélesre hasított hasábfák. A 
gunyhóban rendszerint három fekhely volt, a gunyhó alapja 
köralakú volt. A gunyhóajtóval szemben, valamint jobbra-balra 
egy-egy fekhely volt. Középen téglalap alakban égett a sza
badtűz, amelynek a füstje a gunyhófak között, a kúp alakú vég
ződés szabadon hagyott részén távozott. Először köralapot ké
pezve leállítottak 1 0 - 1 2  kicsit kihegyezett gunyhófat, benne 
6 - 8  db ágas volt, hogy fent jól egymásba lehessen őket illeszte
ni. A gunyhó oldala rendszerint alul négy sor, felfelé fokozato
san egy sor hasábbal kevesebb borítást kapott. A hasábsorokat 
kicsit megdöntve, hogy jól megálljának, vörösgyűrűs som vagy 
fiatal kőris keresztfák tartották. Az alsó két hasábsorban 
általában két-két soron, az oszlopokhoz erősítve, a kötőanyag 
rendszerint vékony, puha drót volt. A hasábfákat jól összeillesz
tették, a jelentkező hézagokat, réseket részint komócsinnal, ré
szint sással kitömték. Az alsó egy-két sor hasábot pedig véko
nyan kívülről földdel körüldobták. így a légjárás, a szigetelés 
m egvolt oldva. A gunyhó ajtaja rendszerint nádból készült, há
rom-négy helyen két oldalról csaptatófával megszorítva és vé
kony puha dróttal összekötve. A gunyhó ajtaja rendszerint dél
re nézett. Éjjelre, ha nagyon hideg volt, kívülről rongypokrócot 
tettek rá. Az ajtó csaptatói úgy voltak készítve, hogy széleseb
ben álltak ki, mint az ajtó nádja. így a bejárat két oldalán szé
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pen megtámaszkodott. A fekhelyet ezután alakították ki. Ko
mócsint vagy száraz sást raktak be jócskán, rá pokrócot tettek, 
és rossz subával vagy pokróccal takaróztak. Aki fázott és feléb
redt, az rakta meg éjjel a tüzet. Hogy a gunyhó be ne gyullad
jon, a fekhelyeket méretre vágott, egyenes, vastag doronggal 
választották el a tüzelés helyétől. A tűzhelyet téglalap alakban 
alakították, és a tüzelőt úgynevezett fejfára támasztották. Tüze
lésre, főleg éjjel, ha lehetett, zöld juhart, kőrist, szilt használ
tak, mert a többi fafaj pattogott, és a szikra könnyen felgyújt
hatta a gunyhót. Az éjjeli tüzelésre, ha lehetett, félszáraz vagy 
nyers fát hoztak, mert ez sokkal lassabban égett. A gunyhóban 
főztek is, cserépedényben vagy bográcsban, főleg egyszerű éte
leket, sűrű bablevest szalonna, sonka, kolbász hozzáadásával. A 
kész rántást hazulról hozták. A krumplit parázsban sütötték. 
Voltak, akik még tésztát is gyúrtak. Az élelmiszeres zacskókat 
drótra akasztották a gunyhóban, hogy az egér kárt ne tegyen 
bennük. Ha a közelben tó volt, néha dérjégen baltával csukát 
ütöttek. Volt, hogy három nap is csukapörköliet ettek. Azokban 
az időkben még rengeteg hal volt a tavakban, belvizekben. 
Nappal fűrészeltek, hasogattak, sarangoltak. Este, ha csendes, 
tiszta idő volt, és ha nem volt nagy hideg, döntögették a más
napra való fűrészelendő anyagot. Ezalatt a vacsora is megfőtt. 
Vacsora után megrakták a tüzet, és rendszerint fekve beszélget
tek. Néha másik gúny hóból is jö ttek  diskurálni. Ezeken a be
szélgetéseken igen sok régi dolog került szóba, aminek még én 
is fültanúja lehettem.

A vágás befejeztével ezeket a gúny hókat szétbontották, beba
rangolták és átadták. Általában minden vágásban az erdész egy 
gunyhót, becsült mennyiségben, átvett. Ez a kifuvarozás végéig 
megmaradt. Eső ellen védett és a szerszámok, táskák nap közi tá
rolására szolgált. Egy ilyen jól megépített gunyhó minden átla
gos esőt és időjárást kiállt . A gunyhóban általában 8-10 erdei ű r
méter faanyag volt, melyet az utolsó fuvaros kocsi szokott a rako
dóra kivinni.

A fakitermelés, a favágás ezekben az ártéri erdőkben a kuko
ricaszedés végeztével kezdődött, október közepe, vége felé. Ta
vasszal a kukoricavetés kezdetekor, április közepén, végén fejező
dött be. A fatermelés őszi, téli és kora tavaszi alkalmi munka volt,
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íoként gazdasági okokból. Az erdőn dolgozó favágók vagy kisbir
tokosok, vagy szállási, falusi kisemberek, részesek vagy napszá
mosok voltak. A téli mezőgazdasági kényszerpihenőt az erdőn a 
maguk igénye szerint hasznosították. A véghasználat okai, a tar
vágásokat inkább nincstelen vagy szegény napszámos emberek 
végezték. Azért részesítették előnyben, mert ez fizetett munka 
volt, és esetenként -  fizikumtól és gyakorlattól függően -  az al
kalmi napszámnál jobb kereseti lehetőséget adott. Az előhasz- 
nálatokat, gyérítéseket inkább olyan kisgazdák végezték, akiknek 
pár hold földjük és fogatuk is volt. Ez módot adott az évi tüzelő 
olcsó és biztos beszerzésére. A munka nem volt szorosan naphoz 
és időhöz kötött. Tehát akkor dolgozott, amikor ráért vagy akart. 
Ebből következik, hogy a környező tanyák, szállások és a közeli 
falvak lakossága ezer szállal kötődött az erdőhöz. Télen favágás, 
tavasszal fűkaszálás, nyáron búzakötelet helyettesítő csuhékötés- 
csinálás (sásból). Az ártéri területeken a nagy létszámú és ügyes 
favágókat a következő települések adták: Ráta, Szcremle, 
Bajaszentistván. Ezek a favágók -  jó munka esetén -  lakhelyük
től távol, 2 heti élelemmel felszerelve indultak munkára. A vá
gásterületeken kizárólag gunyhókban laktak. A Sárköz gazda
gabb falvaiból idegenbe, távolabbi téli bérmunkára az emberek 
nemigen mentek, mert ha akarták, azt helyben is megtalálták. 
Erdő és munka volt bőven. Az előhasználatokat végző részes ter
melők szinte állandó, évről-évre visszatérő munkások voltak. A 
munkát igyekeztek jól és szakszerűen elvégezni. A szakmai sze
mélyzet utasításait betartották. Pár mondatos eligazítás részükre 
elegendő volt. A kényesebb munkát pedig az erdész, ha szüksé
ges volt, jelzőbaltával elvégezte.

A két régi birtokos gazdálkodása

A gazdálkodást illetően a két volt tulajdonos közölt merőben 
eltéri a szemlélet és a gyakorlat. A közalapítvány csak az ipari és 
kereskedelmi feldolgozásra már alkalmas készterméket adott el 
és forgalmazott. Mindezt a saját gazdasági eszközeivel és műsza
ki gárdájával állította elő. Az értékes és nagyobb volumenű árut 
rendszerint írásbeli, zárt versenytárgyaláson, külföldi vevők szá
mára is meghirdette. Ebből egyenesen következik a gazdálkodás
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hatékonysága, a műszaki (végrehajtói) személyzet szakmai foglal
koztatása, a gazdálkodás felelősségének mindenkire kiterjedő és 
kötelező tulajdonosi szemlélete.

Az így szakmailag rendszeresen foglalkoztatott műszaki sze
mélyzet által előállított anyagi eredmény lehetővé tette az irányí
tást végzők anyagi és erkölcsi megbecsülését. A második világhá
ború előtt az országban a közalapítvány volt az egyik legjobban 
fizető erdőgazda, ha nem a legjobb. A gazdálkodás eredménye 
stabil pénzügyi helyzettel és esetenként erdőbirtok vásárlásával 
jutott kifejezésre. A tarvágások felújítása már a letermelés évében 
vagy azt követően mindenütt megtörtént. Az országban lévő köz- 
alapítványi erdőbirtokokat a budapesti igazgatóság a gondnoksá
gok közbeiktatásával irányította. Ez az irányítás főleg a szakmai 
és pénzügyi területre terjedt ki, szabad teret adva a gyakorlati ki
vitelezésre. A gondnokságok kerületekre tagolódtak. A kerületek 
nagysága és beosztása némileg eltért a maitól. Ugyanis, ritka ki
vételtől eltekintve, minden kerületben egy vezető és egy beosz
tott dolgozott. Ennek szakmai és emberi előnye egyaránt volt. 
Egy nagyobb munka kivitelezése és ellenőrzése könnyebb és 
szakszerűbb lehetett. Az eladás, szállítás kerületekre háruló fel
adata is jobban volt végrehajtható. A másik szempont: ha lopás 
vagy orvvadászat fordult elő, az elkövető mindig két emberrel 
számolhatott, ami nem mellékes körülmény. A beosztott viszony 
nem jelentett emberi szolgaságot, ezt magam is bizonyíthatom. 
Vagy ha mégis, ritka kivétel volt. Ebben az esetben a főnök olyan 
beosztást kapott, hogy csak magának parancsolhatott.

Az érsekségi erdőterület 1900-1902 között jelentősen válto
zott, megnagyobbodott. Erre az időpontra esik Rezét puszta me
zőgazdasági művelésének feladása és beerdősítése a körtöltésen 
belül, melynek területe kb. 540 ha. Indítéka valószínűen az árvi
zek gyakorisága, a kis gazdálkodó elszigetelt mezőgazdasági te
rülete, és az állandó vadkár. Termőföldje nem m ondható jónak, 
így a Duna bal partján felszámolandó kisebb, jó  talajú erdőlige
tek kitermelése és mezőgazdasági művelésbe vétele kedvező cse
rének mondható. Ezeknek a (Dusnok, Bátya, Fájsz) területeknek 
cseréjeként került Nagy rezét mezőgazdasági területének felszá
molására és beerdősítésére. Nagyrezét beerdősítése mezőgazda- 
sági köztesműveléssel történt. A csemete ápolását végzők és a
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köztesveteményt gondozók nagy része a helyszínen, a művelés 
befejezéséig, az erdősítés területén foldgunyhóban lakott (Kovács 
Lajos, Nyúl István). Az erdősítés és köztesművelés végérvényesen 
1925-30 táján fejeződött be. Utána már erdőlakó munkások 
nem voltak. A nagyrezéti erdősítés megkezdése és kivitelezése 
Bucsányi József erdőmérnök nevéhez fűződik.

Saját feldolgozott faanyag árusításával az érsekség kereskedel
mi értelemben nem foglalkozott. Ebből szintén egyenesen követ
kezett, hogy a gazdálkodás eredményessége pénzügyileg nem 
lehetett a lehetőségekkel arányban. A szakmai személyzet fizeté
se is ehhez igazodott, nagyobb teret és lehetőséget adva a jöve
delem pótlására az állattartás területén, melyet igen elnézően, 
szinte korlátozás nélkül kezeltek. A vágások felújítása, az erdő vé
delme és az előhasználatok szakmai lebonyolítása volt az erdész 
feladata. A felújításokat, erdőtelepítéseket (lásd Nagyrezét) az ér
sekség is kellő gondossággal és szakmai igényességgel hajtotta 
végre. Ennek köszönhetően gazdálkodásukat igen értékes és 
nagy kiterjedésű nem esnyár ások dicsérik. Ez egyben tükrözi a 
szakmai képzettséget és hozzáértést, valamint a körülményekhez 
való célszerű alkalmazkodást. A részes- és köztesművelést az ér
seki területeken előszeretettel és sikeresen alkalmazták. Érdemes 
még megemlíteni egypár nagyon sikeres tölgyes állomány törté
netét.

A szomfovai, ma 50-55 éves tölgyesek a kis és nagy Holt-Duna 
körül mind alátelepítés eredményei. Felújításuk a következő mó
don történt: A letermelésre kijelölt végvágásban szinte kisöpört 
tisztaságig eltávolították az aljnövényzetet. Utána 2 éves iskolá
zott, erős tölgycsemetével egy kis lépés sor- és tőtávolságra beül
tették az egész területet. Az ültetésnek szorosan vett mértani so
ra nem volt. Két év múlva a már alátelepített területről kivágták 
az erdőt, késő ősszel vagy télen, és ha lehetett fagyon, havon el
szállították.

A területet a nagy vadlétszám miatt bekerítették. Ápolás csak 
a feltörő cserjék és sár jak kivágásából állt. A z eredményről az er
dő látványosan és meggyőzően beszél. Hasonló erdősítések van
nak Gyöngyösoldalon is. Öregsziget, Malomtelelő, Varga-tó ke
rítve nem voltak. A különbség kézzel foghatóan megmutatkozik 
és a háborús évek m unkaerő hiánya is.
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Történt egy nagyon érdekes kísérlet Szomfován 1942-ben. Az 
akkori gondnok, Koltay György végeztette. Abban az évben elég 
sok fekete dió termett, és a külső, ármentett részen egy vágásra ke
rülő területet sűrűn bevetettel fekete dióval ősszel, a dió maghul
lása után, november végén, december elején. Megpróbálták 
őriztetni. Kevés sikerrel, mert a vadászbérlőre való tekintettel ku
tyát nem volt szabad odavinni. így a téli, de főleg a kora tavaszi 
időben a vaddisznók szinte a teljes vetést felették. Azért elszórtan 
kelt ki a dióból. Az így, csodával határos módon, megmaradt és 
kikelt diók a termelést, szállítást is (nagy veszteséggel) megúsz
ták. Ma az erdőrészben meglévő néhány szép példány szolgál bi
zonyítékul. Mondanom sem kell, hogy az elvetett dió semmilyen 
ápolást nem kapott. A fekete dió fiatal korban a sérülést, rongá
lást hihetetlen gyorsan kiheveri.

Mindkét régi birtokos gazdálkodásban nem kis gondot oko
zott az 1925-1945. évi szilfavész. Ebben a jelzett időszakban 
ugyanis a mezei szil állománynak szinte majdnem az egésze el
pusztult. Én még tanúja vagyok, hogy a szil az ártéri erdőben (a 
mai ember számára) elképzelhetetlen nagy tömeget képviselő faj 
volt. Voltak olyan egész tagot, erdőrészeket magukba foglaló te
rületek, ahol a szil -  egy-két más fafaj néhány szálas elegyén kí
vül -  szinte teljes egészében összefüggő állományt alkotott. (Pl. 
Decs 67/a, b, 43/c, 48/a, 47/a, 45/c, 56/a, 65/a, 73/a, b, 74/a, d, 
76/a, b, 2 /b, 3/a, b.)

A tömeges pusztulás kezdeti szakaszában a közalapítvány az ál
lományokban ún. szúfogó fákat döntetett, egy bizonyos idő után 
ezeket tűzifának feldolgozva gyorsan eladta és elszállítana. A vészt 
azonban sem mérsékelni, sem megállítani nem lehetett. A kipusz
tult nagyobb szilligeteket, főleg ahol értelme volt (fiatalabb állo
mányokban) az uradalom fekete dió erdősítéssel pótolta (ahol ezt 
a talaj és a körülmények lehetővé tették). Ezek az erdősítések ke
vés sikert hoztak a környező állomány árnyékhatására, később az 
óriási vadkár miatt. Ezeket a kis dióligeteket a szarvas agancsával 
előszeretettel károsította. Néhány ilyen erdősítés megmaradt, me
lyet aztán az idősebb állománnyal azóta már letermeltek. Egy-két 
szil mégis megmaradt (Ocsény 64/f). Ennek érdemes volna a ma 
dolgozó szakmai generációnak utánanéznie, esetleg vele beha
tóbban foglalkoznia. Ugyanis a fent jelzett erdőrészben a teljes
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szilállomány kipusztult, maradt egy 5-6 fából álló csoport, amely
nek legszebb példányát a végvágáskor én megkíméltem az utókor 
számára. Ez még ma is megvan (Ocsény 64/f.).

A ma erdejében járó  szemlélődő szinte el sem tudja képzelni 
a régi erdő képét. Ezzel jóm agam  is így vagyok. A régi erdő fafa
jösszetétele nagyobb megváltozott. Az ártér képét és hangulatát 
a nemesnyárak megjelenése nagyban megváltoztatta.

A magasabb fekvésben kipusztult nagy tömegű mezei szil he
lyét más fajok foglalták el. Az 1940-es években kísérleti jelleggel, 
a szarvaskárok ellenszereként, megjelent a p la tán . (Gyöngyös
oldalon Koltay-kísérlet.) Bár a platánnak szánt szerepe nem sike
rült, mert a nagy szarvaslétszám ezt a fafajt is károsította, akár
csak a fekete diót. Azonkívül -  szerintem -  a fekete diónál is sok
kal táj idegenebb volt.

Az 1902-1905 időpont egy új, eddig nem honos fafaj, az am e
rikai kőris megjelenését jelenti. (A népnyelv szerint mocsári kő
ris.) Ez a fafaj Németországból került az érsekség gemenci terü
letére -ném et erdészek közreműködésével. Amerikai kőrissel 
történő erdősítéseket az akkori pörbölyi területen elsőként vé
geztek (Vancsura István szerint). Nagyrezét erdősítésénél is ez a 
fafaj jelentős szerephez jutott. A volt közalapítványi területen 
csak jóval később jelent meg, ma sincs ezeken a területeken je 
lentősen képviselve. A régi Gemenc területén Felsőgemencben 
történt először amerikai kőrissel erdősítés, a mai Ocsény 48/b er
dőrészben, a régi adatok szerint 1915-ben. Az állomány már le 
van termelve. Tudtommal ez volt ennek a fafajnak ezen a terüle
te a legidősebb állománya.

Vasfa. Kísérletképpen a királyi közalapítványnál megjelent a kö
zönséges vasfa. Észak-amerikai eredetű. A kísérleti ültetés Keskeny- 
ben történt Koltay György gondnoksága alatt, 1932-1933 körül. A 
kísérlet a fafaj vadkárosítást tűrő és alkalmazkodóképességére irá
nyult. Ezt a kísérletet is a vadászat és szarvaslétszám megoldatlan
sága szülte. Azt hiszem, a társadalom széles, természethez értő és 
ragaszkodó tömegének csak a saját véleményemet tolmácsolva 
mondhatom, hogy az erdő csak vaddal szép, mégpedig úgy, hogy a 
ma és jövő embere vadban és fában együtt gyönyörködhessen.

A letermelt fának a rakodóra történő szállítása a múltban és 
még a jelenben is igen fontos probléma. Főleg, hogy gyorsan, a
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termelést követően megtörténjen. Ennek a megoldása a magán- 
gazdaságok fénykorában nem jelentett problémát. A magángaz
dák jó lovakkal és kocsival, szánnal, a helytől és időtől függően 
ezt gyorsan, bérmunkában elvégezték. Ha figyelembe vesszük a 
települési viszonyokat, akkor rögtön látjuk, hogy erre minden le
hetőség adott volt. Az erdei fuvar nagy része, vagy az egésze, a 
mezőgazdasági munkák holt idejére, a télre esett. Azonkívül az 
erdei fuvar az ügyes, gyakorlott fuvarosoknak mindig jó  kereset i 
lehetőség volt. így mindkét birtokos szinte teljes erdei füvarigé- 
nyét a sárközi gazdák képesek voltak kielégíteni. Ebben a m un
kában néhány település közelsége is nagy szerepet játszott (Báta, 
Pörböly, Decs, Ocsény, Szekszárd). Ha az útviszonyok a fögatos 
szállításra kedvezőek voltak, egy-egy vágás kiürítése nap vagy na
pok kérdése volt. Az én kerületemben volt olyan eset, hogy 3 km 
távolságra (Nyárilegelőre) két nap alatt 1700 nv* sarangolt fát 
szállítottam le. Azért nem többet, mert a második nap dél felé a 
mennyiség már elfogyott. Egy másik esetben Pörböly re, a rako
dóra Keskenyből 2700 db különböző méretű bányafa két nap 
alatt került leszállításra. Előfordult, hogy egy napon 50-60 fuva
ros jelentkezett reggel munkára, délutánra már nem volt szállíta
ni való faanyag. Az erdei termelések és szállítások a mezőgazda
ságnál sokkal jobb kereseti lehetőséget biztosítottak. Érthető, 
hogy sok volt a munkára jelentkező. /V nap az erdőben már sötét
ben kezdődött, és általában sötétben végződött. A jobb fogat tal 
rendelkező fuvarosok általában mindig hoztak magukkal napszá
most, aki szintén teljesítményben dolgozott, minden ötödik pen 
gő vagy forint az övé lett. 1939-ben egy igen jó  szánkó út szállí
tásánál történt, hogy egy fuvaros egy napszámossal egy nap alatt 
38 pengőt keresett. Ha ezt mai pénzre számítanánk át, egész csi
nos összeg jönne ki belőle.

Az erdőtest legtávolabbi és nehezen megközelíthető helye, 
maga a régi Gemenc a fent leírtaktól sokban különbözött . A nagy 
távolság és a közelében nem létező kisbirtokos tanyavilág a sze
keres fuvarszállítást megnehezítette. A régi időkben ez úgy j e 
lentkezett, hogy decsi, ocsényi és szekszárdi kisgazdák egy egész 
heti élelemmel és abrakkal felszerelve úgy mentek az erdőbe fu
varozni, hogy az ég alatt voltak elszállásolva maguk és lovaik is. 
Ha jók voltak az útviszonyok, télen szánnal a decsi és az őcsényi
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határ tanyavilágának a fuvarosai Szomfován keresztül naponta 
hazajártak. A munka természetéből adódóan a szállítás mindig 
nehezebb és költségesebb volt, mint más területeken. Valószínű
leg ennek eredményeként a szájhagyomány szerint elsődlegesen 
Gemencben, az ártéren 1912-ben megjelent mint szállítóeszköz 
az erdei kisvasút. Az első erdei kisvasút vonala a Fásduna 
göröndjét követve épült meg és lóvontatású volt. Ez a kisvasút 
volt a ma meglévő erdei vasút előhírnöke.

Már az elmúlt század közepén az érseki erdőterületeken a 
fennmaradt iratok egy viszonylag jól szervezett erdőgazdálko
dást tükröznek. Bizonyítékul szolgál erre az 1858. évi november 
hó 2 2 . napján keltezett, kézzel írott eladási okmány, mely szerint 
a pörbölyi 13-as léniákban 211 db vágási fa adatik el Geisz József 
és Rozmajer Ferenc, tolnai lakosoknak, 207 írt értékben (ezüst
ben) -1- 17 írt erdőjavítási díj ellenében. Aláírás: Hangéi Ignácz 
erdőinspektor. Az adásvétel feltételeit most betű szerint idézem:

„Minthogy jövő esztendőre ezen czédulának semmi ereje 
nincs, azért ha árvíz jönne, a kivágott fa iránt Computas tétetik 
vagy a pénz vissza adatik, ha pedig a következő martius hónap 
végéig sem vágattatnék ki a fa, az ingyen marad az uraságnak.”

Ugyancsak a számadás 1858. évi 26. lapján elszámol fenyő
deszkát, gerendát és vasszöget a pörböli erdészlak (Csőrös) javí
tásához.

No. 248 számú térképen már 1861-től be vannak jelölve az évi 
vágások évszámmal jelezve azokat. Az első ilyen adatot az erdő- 
gazdasági térképeken bejelölte és rajzolta Pesche Károly 1867 
február 18-án.

C semetekertek

Azoktól az időktől kezdve, amikor megjelent a mesterséges 
felújítás az erdők életében, párhuzamosan vele megjelentek a cél 
szolgálatában a csemetekertek. Ezek között akad egy-két a régi 
múltra visszatekintő (Pörböly, Gyöngyösoldal, Bárányfok). Ezek
nek a csemetekerteknek a keletkezése a közalapítványi területe
ken az 1860-as évekre tehető, esetleg még korábbi időkre. Erre 
enged következtetni az 1880. március 23-i, az eredményes erdő
sítések jutalmazására kiadott rendelet.
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Ezeket a csemetekerteket az arra alkalmas területeken az erdő 
közvetlen szomszédságában vagy éppen benne létesítették. Elég 
sok ilyen, mai szemmel nézve kis csemetekert üzemelt, s a felújítás 
teljes szükségletét és fafaját kielégítette. Ilyen csemetekertek a köz- 
alapítványnál és az érsekségnél is voltak. Csemetekertről tudok az 
alábbi helyeken: Gyűrűsalj, Nagy rezét érseki, Pörböly, Gyöngyös
oldal, Szomfova, Bárkarakodó, Keselyűs, Bárányfok közalapítványi.

Az érsekiek összes területe kb. 5 kh, a közalapítványiak összes 
területe kb. 9 kh volt. A csemetekertekben majdnem mindegyik
ben volt nemesnyár- és fűzanyatelep, amely a dugványt szolgál
tatta. A csemetekertek minden munkája, a vetéstől, a dugványo
zástól a kiemelésig, kézzel történt fafajoktól függően elkülönül
ve, parcellás táblaelosztással. Az előállított csemeték zöme nyár 
és fűz, de jelentős volt a tölgy és később a fekete dió is. Kőriscse- 
mete-nevelésről abban az időben nem tudok, mert természetes 
úton -  mint a kefe, olyan sűrűn -  újult fel mind a magas, mind 
az amerikai kőris. A kis kertekben megtermelt csemeték az egész 
ártéri csemeteszükségletet képesek voltak kielégíteni.

A közteshasználattal felújított keskenyi erdőben minden évben 
működött -  az 1930-as évektől 1945-ig -  egy adott kisebb terüle
ten vándorcsemetekert. Itt a köztesvállaló a csemetekert nagysá
gától és gondozottságától függően pénzbeli ellenszolgáltatást ka
pott. A szakmai munkát a kerület vezető felügyelte és irányította. 
Az így kialakított kis vándorcsemetekerteket a felújítás területén 
vagy a közeli gunyhókban lakó köztesművelők végezték. Ilyen ál
landó gunyhólakó Keskenyben 2-3 volt. A köztesművelők együt
tesen még külön csőszt is alkalmaztak, aki egyben erdei munkás 
és bérben szánté), köztes fuvaros is volt, lovait is az erdőben tar
totta. A tervgazdálkodás a mai értelemben ismeretlen fogalom 
volt, mégis a számításba jöhető vágások csemete- és fafajszüksé
gletét gondosan mérlegelve, jó előre számba vették. Ami azt j e 
lentette, hogy az itt gazdálkodó erdészeti egységek idegen terü
letről csemetevásárlásra egyáltalán nem szorultak. A kis csemete
kertek kerületenkénti csemeteigényét vagy -feleslegét az erdő
gondnokság a csemetebecslések alapján, a várható adatok birto
kában, még a kiemelés előtt területi, kerületi bontásban elosztot
ta. így minden kerületvezető és csemetekert-kezelő előre tudta, 
hogy hová, mikor és mennyi csemetét fog küldeni vagy kapni.
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A csemetekerteknek külön kezelője nem volt, azokat az illeté
kes helyi kerületvezető kezelte és gondozta, az összes szakmai és 
pénzügyi munka lebonyolításával. Volt olyan eset, hogy a meg
termelt csemetefeleslegből idegen szektor is vásárolt. A csemete 
árát a szállításkor, kiseladási bárcára, az árszabály szerinti áron, a 
szállítással egyidőben a kerületvezetőnek kellett a helyszínen ki
fizetni.

Idegen eredetű csemetét a birtokosok, kivételes esettől eltérő
en, máshonnan nem hoztak. A tölgy esetében biztosan voltak ré
gi makkszállítmányok, mert az ártéren található tölgyesek között
-  a régieket is figyelembe véve -  kb. 90-100 éves szlavón tölgyes 
is akadt, amely nem helyi eredetű. Az 1930-40-es évek között két 
esetben a gyöngyösoldali és egy esetben a pörbölyi közalapítványi 
csemetekertek Vajszlóról tölgymakkot kaptak az ottani gondnok
ságtól, mégpedig esetenként 10-15 mázsát. Ilyen makkszállítmá
nyokról származik Szomfova és Keskeny tölgyes állománya (Decs 
13/b, 32/a, 14/a, 3 l/a). De található hasonló tölgyes régebbi ere
detű is Öregsziget, Malomtelelő, Lassi, Keskeny területén. Tudok 
olyan esetről, hogy pl. tölgymakkot a gyöngyösoldali csemetekert 
is kapott egy ugyancsak közalapítványi birtokról, ha a makkter
més vagy a csemetetermelés azt szükségessé tette.

A csemetekertekkel és erdősítéssel kapcsolatosan említést ér
demel még két öreg fekete diófa szerepe és története. Vélhetően, 
sőt mondhatnám  biztosan e két fáról származik a keskenyi és 
szomfovai fekete diósok erdeje is. Ez a két hatalmas fekete diófa 
közül az egyik Klein György, volt gyöngyösoldali erdész szállásá
nál, a másik a régi, ma is meglévő erdészház udvarán áll. Tud
tom szerint e két fának terméséből származik még a keskenyi er
dő déli szélén levő, már ugyancsak öreg, néhány (15-20 db) fe
kete dió is. Ennek a két fának a korát -  az egyik még megvan -  
legalább 125-130 évesre becsülöm. Hogyan kerültek oda, arról 
csak sejtelmem van. Ugyanis a régi erdészháznál van egy hason
ló korú lucfenyő is, amely szintén megvan. A múl század közepén 
volt Gyöngyösoldalon egy erdész, aki az azóta már rég kipusztult 
öreg gyümölcsfákat ültette. Az unokája 1934-ben vagy 35-ben -  
akkor a szekszárdi árvaszék nyugalmazott elnöke, ülnöke volt -  
elment Gyöngyösoldalra meglátogatni azt a helyet, ahol mint 
kisgyerek a nagyapjánál nyaranta játszott és tartózkodott. Dr.
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Matzon akkor már -  emlékezetem szerint idős, 70 éves vagy még 
idősebb -  nyugdíjas volt. O mondta el édesapámnak, hogy ezt az 
öreg fenyőt és a hatalmas öreg gyümölcsfákat a nagyapja ültette, 
így vélhetőleg a fekete diót is, amely a ház déli oldalán áll és ad 
árnyékot a mai napon is. (Az ott lévő öreg fák méretére csak egy 
pontos adatom van. En mértem és jegyeztem fel 1942-ben, ami
kor a kert el nem adott része erdősítésre került.) Mint gyerek a 
beszélgetést megjegyeztem. Egy cseresznyefáról volt szó, amely a 
kerten kívül esett és így kivágásra került, noha teljesen egészsé
ges volt. Földfeletti tuskójának átlagátmérője 142 cm volt. Nem 
tévedés: egyszáznegyvenkét centiméter! Hozzá hasonló méretű 
gyümölcsfát sehol sem láttam. Méretüket tekintve igen nagyok 
akadtak a közeli szállások gyümölcsöseiben is. Ez a cseresznyefa 
az első világháború előtt ott lévő, de később felszámolt csemete
kert délnyugati sarkán állott. A csemetekertre még mint gyerek 
én is emlékszem. Az egész egy fiatal tölgyes volt (kb. 3/4 hold). 
Valószínű, a háború folytán elmaradt kiszedés eredményeként. 
Azóta a többi erdővel együtt ez a rész is levágásra került. Mind
ezt azért írtam le, hogy régen az erdészházak közelében működ
tek csemetekertek. Véleményem szerint a gyöngyösoldali cseme
tekert az elsők közül való volt ezen a területen.

Az ártéren való erdőgazdálkodást forradalmasította a nemes- 
nyárak megjelenése és intenzív felkarolása. E tekintetben is érde
mes a múltat megvizsgálni. Akarva-akaratlan újra vissza kell utal
nom Gyöngyösoldalra. Bár lehet, hogy emiatt elfogultsággal vá
dolnak. A két nagy gazdálkodó erdészeti tulajdonos a nemes- 
nyárak esetében kezdetben teljesen külön úton járt -  egészen az 
óriás nyálak megjelenéséig. A nemesnyárfa jók szinte térkép nél
kül is elkülönítették a két birtoktestet: a közalapítvány csak 
késéin fakadó, az érsekség meg csak korán fakadó nemesnyára- 
sokat ültetett. Itt a feljegyzések szerint a korán fakadó nyár 1905- 
ben jelent meg. A gyöngyösoldali későn fakadó nyálasok a 
lankóci szivattyúval szemben ennél biztosan öregebbek. Tehát ül
tetésük és eredetük mindenképpen megelőzte az érseki korai 
nyálasokét. Pontos adatom erre vonatkozólag nincs. A késéin fa
kadó nyálak megjelenését 1880 körüli időpontra teszem. Ezek a 
késéin fakadó nyál asok egészen Lassiig 1948-ig kerültek levágás
ra. Akadt közöttük nem egy törzs, amelynek tőszakaszát a 90 cm-
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cs átmérővel nem lehetett megmérni. Zólyomi Imre erdéimérnök 
az akkori bátaszéki gondnokságnál a későn fakadó nyálak íálö- 
megének megállapítására próbaméréseket végzett. Mint gyakor
nok, ebben részt vettem. Bár semmilyen feljegyzésem róla nincs, 
pár adatra még emlékszem. A ledöntött fák szalaggal mért ma
gassága 31-34,50 méter is volt. Ezek a fák vegyes, más nyálakkal 
elegyes állományt alkottak, második koronaszintben ritkás ma
gas kőrisekkel. Zólyomi Imrét e mérések közzétételében áthelye
zése és tragikus halála megakadályozta. A méréseket 1938-39- 
ben végezte. A gyöngyösoldali késéin fakadó nyál asokat állítólag 
Partos János vagy még az eléidje kezdte meg ültetni. Ezekről saj
nos semmilyen évszámot és hiteles adatot nem sikerült felkutat
nom, így csak következtetni tudok. A támpont a gyöngyösoldali 
csemetekert. Ebben a csemetekertben -  már említettem -  volt 
nyár-, fűzanyatelep.

A régi fűz- és nyáranyatelepeket az édesapám újította fel, aki 
1920-tól volt a csemetekert kezelője. Az anyatelepet valószínűen 
Klein György erdész vagy még az ő  eléxlje idejében létesítették a 
múl század 70-es, 80-as éveiben. Hasonló korú és óriási méretű 
kései nyálak voltak még, szintén volt közalapítványi területen, 
Szulokban. Ezeket én termeltettem le 1950-ben. E ténybol arra 
következtetek, hogy a pörbölyi régi csemetekertből kellett oda 
kerülniük.

A gyöngyösoldali csemetekertben Koltay György gondnoksága 
idején, 1938-ban volt egy 7-8 nemesnyárfalajból létesített kísér
leti nyáranyatelep, amelyből a lassi erdészház éléit ti, vízparti kí
sérleti erdéisítés származott. Sajnos, ma egy faja sincs már meg.

Ezekben a régi csemetekertekben az őszi kiemeléskor és mag
vetések idején nemegyszer 30-40 ember is dolgozott. Képviselve 
volt minden korosztály. Ugyanis a munka nehézségi foka szerint 
fiúk, lányok, asszonyok kötegeltek, számoltak, vermeltek, termé
szetesen más-más napszámbérért. A csemetekerti munka a kert
szerű házimunka igényes formájával volt azonos. A munka kez
désekor a hozott saját szerszám minőségét, gondozottságát a 
munkavezető megnézte. A szerszám milyensége a munkást is 
minősítette. Ha valaki életlen vagy a munka végzésére alkalmat
lan szerszámmal jelent meg, azt a munkavezetéi erdész hazaküld
te, nem állította munkába.
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Egy 7823 szánni, 1880. március 23-án kell közalapítványi ren
delet intézkedik az ültetések, fásítások eredményességére vonat
kozóan. Az eredményességet a íásítást követé) 3. évben lombos ál
lapotban kellett felmérni. 80% sikeresség esetén vagy a felett a 
végzett munkát jutalmazni kellett. Termőhelytől függésen

I. o. üde, termékeny, jé) minőségű talaj kh-ként 2-4 frt-ig,
II o. televényszegény, nehezen művelhető kh-ként 3-5 frt-ig,
III o. sovány, televénytelen talaj kh-ként 4-6  frt-ig.
A sikeres fásítás költsége az engedélyezettnél több nem 

lehetett.
Ez a tény is bizonyítja, hogy ebben az időben már tudatos és 

rendszeres fásítás volt, amely csemetekert nélkül nem történhe
tett meg. Az elosztás mértéke mai szemmel nézve is figyelmet é r
demel. Erdőmester 20%, erdész 70%, erdéíőr 10%. A rendelkezés 
még azt is megemlíti, hogy az érdekeltek nem lehetnek a sikeres
ség elbírálói.

Ezeknek a régi csemetekerteknek kialakulása (Pörböly, 
Gyöngyösoldal) szoros összefüggésben van az akkori sárközi la
kosság elhelyezkedésével az érdé) közelében. A pörbölyi csemete
kertnek az alsónyéki, míg a gyöngyösoldalinak a decsi szállások 
adták a működésükhöz szükséges közeli munkáéról. Az akkori 
Sárköznek e két ereiéivel határos része volt a legnépesebb.

A rétek, kaszálók szerepe, szénaárverés

Az erdei réteknek, kaszálóknak a múltban fontos szerepük 
volt. A Duna szabályozása előtt és még egy ideig utána is a sár
közi jobbágygazdák legelőjéül és kaszálójául szolgált. A birtoko
si és tulajdonviszonyok szigorú kialakulása folytán vált ez a terü
let hasznossá, célszerűen rendezetté. A század elején megjelelni 
nemesnyárasok erdéísítési formáinál bírt jelentéxséggel, mert sok 
esetben sima dugvánnyal történt erdősítések sorközeit kaszálás
sal gyomtalanították.

A szénatermés a sorközöket kaszáié) emberé volt teljes egészé
ben, és esetenként a szükséges pótlást is ő  végezte. Az akkor még 
nagy réti területeken lekaszált szénának az uradalmi részét a ré
szes a legközelebbi kívánt helyre szállította saját fogatával, ahol 
aztán a tulajdonos elárverezte. Ilyen szénaárverezé) helyek voltak:
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Bárányfok, Szomíova, Gyöngyösoldal, Nagyrezét, Pörböly, Gyű
rűsalj. Ezeken a helyeken az erdészházak tágas területén volt a 
szénaraktár, ahol a szénát boglyába, kazalba rakva tárolták az ár
verésig. A göröndökön lévő kaszálókon a fűnek csak az elejét ka
szálták, a sarjút lelegelte a vad és az erdészek tehenei. Az alacso
nyabban lévé), csádés, komócsinos, harmatkásás (kéígy) területe
ken a sarjút, ha lehetett, lekaszálták. Ez azért volt fontos, mert ha 
a nagyra nővé) sarjú ott maradt, a következő év elején a kaszálást 
igen megnehezítette volna. A mai fogalmak és ismeretek szerint 
már szinte hihetetlen, hogy az erdei réteken, tisztásokon milyen 
hatalmas mennyiségű széna termett. Erre egy utalást teszek csu
pán. 1949-ben a két Gyűrűsaljon mint kerületvezető 110 kaszál
ható fűparcellát osztottam ki egyéni gazdálkodóknak. Amikor 
1948. október 6 -án a kerületet átvettem, három nagy szénakazal 
volt tárolva kb. 480 q szénával. Igen sok nagy rét volt még az ak
kori erdőkben, amelyeket az erdősítési terv erőltetett menetében 
ültettek be. Nagy részük jelenleg sem rét, sem érdé). Részint a 
kampányszerű erdősítés, részint a felszaporodott szarvas miatt. A 
sok rét, tisztás lekaszálásának hatalmas vadászati előnye is volt. A 
lekaszált területen felnövő friss sarjú kora tavasztól késé) őszig 
nagy mennyiségű és jé) minőségű vad lege löt is szolgáltatott.

Abban az időben még a nyiladékokat is ingyenes alapon ka
szálták, több éven keresztül ugyanazok az emberek. Az utak, nyi
ladékok így tiszta és rendezett képet mutattak, különösebb költ
ség nélkül. Az 1950-es évektől ez a hasznosítási forma fokozato
san elsorvadt és megszűnt. A rétek fűtermését egyaránt jól hasz
nosította mind a közalapítvány, mind az érsekség. Meg kell még 
említeni, hogy az akkori vadászbérlők is gondot fordítottak az 
őszi bőgési szezon előtt a nyiladékok, cserkészutak jé) állapotban 
tartására. Az érsekcsanádi gazdák Veránka szigeten nagy kaszá
ló- és legelőterülettel rendelkeztek, a szénát dunai komppal, 
lovaskocsival szállították át a Csanádi partra.

A rétek, legelők mindig, de különösen a múltban szorosan az 
ártéri erdők képéhez és hangulatához tartoztak. Voltak olyan la
posok, legelők (pl. a felső Lassi-tó), ahol a bőgő bika agancsának 
csak a koronája villogott ki a káka közül. Az elmúlt 45 évben a ré
tek lepusztultak. A meglévő tisztások, rétek területe és hangula
ta megváltozott, a régi erdőképpel egyetemben. Hol lehetne ma
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egy magas göröndi réten 50-100 kocsi szénát petrencében, bog
lyában lefényképezni és megörökíteni? Ez végleg a múlt ködébe 
veszett.

Legeltetés

Az 1920-as évekig a Cserenc-Bográt (mezőgazdasági területe
ket és a vadászati jogot) bérié) Rozumberg legeltetett az erdőben, 
a réteken alkalomszerűen, ha a kinti pusztai lapok legeiébe elfo
gyott, vagy úgy, hogy a jármosökröket vasárnap egy kisbéres fel
ügyeletével becsapták a közeli erdőbe. Amikor már szakiskolába 
jártam, megkérdeztem édesapámtól, hogy a Varga tói tölgyes mi
ért ilyen ritka és hiányos. Azt felelte, hogy az eléxlje idejében 
mindig ott legeltek Rozumberg jármosökrei.

Nem változott a helyzet 1920 után sem, mert a vadászbérlet a 
passziót és legeltetés hasznát jól össze tudta egyeztetni. Az ura
dalmak bérlésnek ezek a legeltetési -  úgymond -  előjogai szeren
csére csak az uradalom határaival érintkező erdőkre és kaszálók
ra terjedtek ki. Meg kell jegyeznem, hogy az erdészet i hivatal ve
zetőjétől az erdészekig mindenki ellenségesen foglalt állást a le
geltetéssel szemben. A legeltetés mégis folyt a legfelső vezetés 
tudtával és hatalmi támogatásával. A bérié) olyan baráti és roko
ni kapcsolatokkal rendelkezett, hogy (ha fogcsikorgatva is) tudo
másul kellett venni a tényeket, amelyek a következők: 
Lőrincor-Vajas kb. 70 kh. Itt legelt egy 30-40-es bivalycsorda, 
120-150 tinó. Ezeket éviért évre hizlalásra fogták. Természetesen
-  az őrzőtol függően -  néha a környező erdőben. A cserenci cse
lédek disznófalkája az uradalmi kanász őrzése mellett 
Péterhídtól a visszafolyó telelő torkáig kb. 130-150 db-ból állt. 
Szomfova területén a következő helyeket legeltették a vadászbér
lők: Zátonytava kb. 70 kh rét, tiné)gulya karámmal 120-130 db. 
Bogra-pusztai cselédkanász, egy kis cserepes kanászház Zátonya 
szélén: 80-100 db diszné).

A bárkarakodói rét szélében egy mangalicakoca-szálláson 
200-250 anyakocát szerfás ólakban, szalmatetővel, kanászguny- 
hóval helyeztek el. Ennek a kocaállománynak m indennap ura
dalmi fogat vitte Bográré)l az abraktakarmányt. Az anyadisznó- 
falkának a járása Bárkarakodótól a Vargatói rakodóig elterülő e r
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dőterület. Ez a hatalmas disznóíalka a járásába cső területen 
minden füvet, gyomot lelegelt és kitaposott. Az érdé) alja olyan 
volt, mint egy tisztára söpört falusi porta, (isszel, kisasszonynap 
élőtt és után az uradalmi traktorok elkezdték kihúzni a sulymot 
drótkötéllel a decsi nagy Holt-Duna hatalmas területe körül a 
partra. Az akkori sulyomhűzással együtt igen sok hal, főleg csu
ka, keszeg is a partra került, amelyet a súlyommal együtt a disz
nók megettek. Az akkori halbé>ség olyan volt, hogy a disznók a 
kilős csukákat úgy ették, hogy az csak úgy ropogott.

Szerencsére a többi területen nem folyt ilyen áldásos tevékeny
ség. Ezenkívül a faddi határban, a Vajkai érdéiben folyt rendszeres 
legeltetés az akkori tulajdonos részérói, főleg szarvasmarhákat le
geltettek az érdéi egész területén. Bárányfokon még a mércésben 
folyt juhászokkal legeltetés, de nem túlzé) és nem rendszeres.

Erdei lopások, kihágások

Külön szeretném felhívni a figyelmet az erdei lopások, kihágá
sok joggyakorlatára 1945-ig a volt királyi közalapítványi erdé)bir
tokon. A korábbi szokásjogok alapján, de még az 1935. évi IV. 
törvénycikk életbelépése után is egy egyszerű és hatásos forma 
működött ezen a területen. Lényege a követkézéi volt: a kisebb és 
nem súlyos károkat okozé) erdei kártételt nem volt leltét lenül 
szükséges hivatalos eljárásként, bírói joggyakorlat szerint kezel
ni, hanem, ha az elkövet é> hajlandóságot mutatott a kár megtérí
tésére, az erdésszel készpénzfizetés ellenében ki lehetett egyezni. 
A kárbecslésnél a valóságos kárérték volt az irányadó, amely a 
minden kerületben meglévéi erdei termékek árszabálya alapján 
volt kiszámít haté). Kitermelt termék esetében a termék ára -I- bír
ság, éléifa esetében annak kétszerese + bírság. Az okozott kár 
mértéke és okozója neve bekerült a kihágási naplé)ba. Egy átvéte
li elismervény ellenében pedig az összegei fizették be a gond
nokságnak. Ezzel minden lehetséges visszaélés kizárhaté) volt. A 
kár értékétől, mértékétől függéien az erdész 25-30%-os jutalom
ban részesedett. En még azok közé tartozom, akik kaptak ilyen 
részesedést.

Ez az egyszerű és gyors eljárás igen jó és hatásos volt, mert a 
kisebb kárlevéik (legeltetéik) inkább fizettek, mivel így a járásbí
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rósági megidézést és személyük elleni eljárást megúszták. Egy
ben az erdész is érdekeltté volt téve a gondjaira bízott tulajdon 
becsületes éwásában és megérzésében. Az ilyen rablé)-pandúr vi
szony bizonyos feszültségekkel és ütközésekkel járt, de akadlak 
ez alól kivételek is.

Lakott az érdé) közvetlen szomszédságában egy igen rendes, 
becsületes gazda, a maga nemében születeti érlelem. Kisgyerek 
korom óta jól ismert, l e i e n  és a mezőgazdasági holtszezonban 
részben kitűné) fuvaros, részben szervezé) vállalkozó volt. Tavasz 
végén már igencsak takarmányszűke uralkodott. A mezőgazda
ságban a sok állatot tartók kímélni akarták vetett takarmányukat, 
éppen gyengesége és fejletlensége miatt. Az érdéi közelsége óha
tatlanul kínálta a tiltott legeltetés esetleges sikerességét. Ez az 
eset néha fennállt az én jé) és becsületes szomszédommal is. Ha 
megfogtam, szó nélkül, minden harag és ingerültség nélkül fize
tett. Már jó néhányszor fizetett. Megint megfogtam tilos legelte
tésen. Barátságosan üdvözöltük egymást. Azt mondta, behajtja a 
három tehenet, menjek vele. 50 m-re lakott az erdőtől, otthon ki
fizette a bírságot. így történt. Mikor kifizette, azt mondta, többel 
nem legeltet az érdéiben, mert kiszámolta, a bírságon l hold ré
tet tudóit volna venni örökáron, és különben is szégyenkezni 
nem szeret. Mikor meghalt, halálhíre hallatán könnyezve búcsúz
tam tőle, az érdéi szomszédját<>l.

Volt egy másik notórius legeltető, éppen az ellenkezése. Be
csalta az erdeibe a teheneket, a kaput becsukta, hogy azok a me
zőgazdaságba ki ne tudjanak menni, kárt okozni, és hazament. 
Természetesen kileste az alkalmas időt és méxlot -  rendszerint 
vasár- vagy ünnepnapokon. Tudta, hogy a teheneket elhajtani 3 
km-re, az erdészházhoz nem lakodalmi menet. Ha ott találtam az 
állatokat, s ezt megneszelte, nem ment értük, gondolva, majd 
csak megunom az éírzésüket. Ami igaz is volt. Egyébként, ha tet
ten értem, alkudozott, szabadkozott. Láttam és tudtam, hogy 
egyéb munka mellett ez az időt öltés és huzakodás m eddő és fe
lesleges. Ezt az ügyet másképpen kell elintézni. Szereztem egy 
marhaláncot, odaadtam a gyakornoknak, hogyha bent éri, mu
tassa meg neki. Mondja meg, bírság és vita nincs. Ha őrizetlenül 
bent érjük a teheneit, egyet sós kenyérrel megfogunk, a láncánál 
fogva elvezetjük 5-6 km-re az érdé) egy elhagyatott zugába, és
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egy iához kötjük. Eldöntheti, mi lesz jobb: egy hétig tehenet ke
resni vagy abbahagyni a legeltetést. A gyakornokom hétpróbás 
fickó volt. (Ezzel még szerényen jellemeztem.) így gazdánk tud
ta és felmérte, hogy ez nem üres ijesztgetés. Az eredmény azt lett, 
hogy többet az erdeiben nem legeltetett.

Vadászat és vadászbérlők

Az 1331/1873. évi, II. 28-án kelt rendelet intézkedik a vadásza
ti haszonbérleti szerzéxlés megkötésének méxljáról. A rendelet 
tartalmazza, hogy a vadászbérleti szerzéxlés a bériéivel 3 évre köt
tessék. A lejárt bérleti szerzéidést 3 évenként újbé>l meg kell köt
ni és a bér összegét megállapítani.

A már eléibb leírt és csatolt kisebb erdeibirtokok területén vagy 
a volt tulajdonos, vagy a községi közigazgatási határt béreié) va
dásztársaság vadászott. A szorosan vett összeíüggé), tömbszerű te
rületen különbőzéi vadászbérlők, forangűak vagy pénzes embe
rek osztoztak, és bérkilövés is folyt.

E területek vadászati jelentősége és éléit érbe kerülése csak az 
elsé) világháború után lett nagyobb, amikor a volt történelmi Ma
gyarországot érdéi- és vadászterületei a trianoni béke folytán ka
tasztrofálisan összezsugorodtak. A terület birtokosai, elséísorban 
a két jelentős, az érsekség és a közalapítvány, eléizéileg főleg bér
lőknek adta el a vadászati jogot, de a bevételét és jelent é/ségét te
kintve messze elmaradt a jelenlegi állapottól. Az 1920-as évekig 
két jelentős bériéi neve érdemel említést az érseki területen: Eé)- 
nagy Jé)zsefné a gógai vadászkastélyt bérelte fényűzei vadászati 
szokásokkal és megjelenéssel, a közalapítványi területen 
Rozumberg Mátyás a közeli és távoli közalapítványi puszták bér- 
leije. Eónagyné vadőre volt 1904-1923. december 3 1-ig Tóth Mi
hály. A Rozumbergé id. Berek János és Szilvási János decsi lakos, 
aki Szom lován a nagy Holt-Duna mellett egy dombon lévé) kis 
házban lakott. Ma már csak a domb őrzi emlékét.

Az 1920-as évek után -  nagyjábé)l rendezett viszonyok köze
pette -  a vadászai terén is változások történtek.

A közalapítványi területen (Szomfova, Búval, Gyöngyösoldal, 
Lassi) báré) Bornemissza Elemér, Erdélybéíl menekült, régi nemes 
lett a vadászbérié). Megszerezte a közalapítványi tulajdonban lévé)
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Cserenc- és Bogra-puszta mezőgazdasági haszonbérletét is. A 
földhaszonbérlet fennmaradt 1945-ig, míg a területet a földosztás 
során ki nem osztották.

Báré) Bornemissza Elemér 1938. szeptember 7-én meghalt. A 
halál mindig megrázó az élok, ittmaradé)k számára. Báré) Bor
nemissza Elemér halála is egy a sok elmúlás közül. Körülménye 
mégsem nevezhető mindennaposnak. Halála napján, egy szep
temberi napon szarvasbé>gésen volt Szomfbván, mert jelentettek 
neki egy szép szarvasbikát. A bikát meglőtte, a bika ott helyben 
tűzben maradt. Leszállt a kocsiról, odament a megléítt és kimúlt 
bikához, hogy megnézze. Az szép és jó agancsú, 14-es bika volt. 
Levett kalappal állva a bika ravatalánál, abban gyönyörködve 
összeesett és azonnal meghalt. Ez igazi vadászhalál. Mindez 
Szomfbván, a Csiplek-té) partján történt. Erdélyben az ősi sírbolt
ban temették el.

A vadászbérlet és földbérlet a rokoni jogútcxlra, gré)f Bélcly 
Alajosra szállt. A vadászbérlet a bérléík részéréfl egy évig szüne
telt, mert a lejárt bérleti szerzéxlést 1935-36-ra a közalapítvány 
nem kötötte meg. Oka pedig a szinte elviselhetetlen erdei vad
kár. Ebben az évben az egész közalapítványi ártér területen szü
netelt a bérleti jogviszony a lejárt szerzéxlések folytán (Súgó, 
Pusztarét, Malomfa, Szülök). A szarvaslétszám apasztására az er
dőgondnokság az erdészek útján adott utasítást, ami 1936 kará
csonya előtti napig tartott. A kiléTtt szarvasok száma nagyjálxM a 
következő volt: Szomfova-Buvat kb. 80 db, Gyöngyösoldal-Lassi 
46 db, Sugb-pörbölyi rész kb. 8 6  db. Az apasztás ideje három hét 
volt, mert november végén kezdődött.

Azon a bizonyos karácsony előtti napon reggel elkezdett sze
metelni a hó. Este 8  órakor megszólalt a telefon. Az akkori 
bátaszéki gondnokság vezetbje, Koltay György közölte édes
apámmal és minden erdésszel, hogy a szarvaskilövést azonnal 
szüntessék be. Mi történt? Az eset példa nélküli: Báró Bornem
issza Elemér telefonon bepanaszolta az illetékes legfőbb vezetés
nek, hogy Gemencen íéleléítlen vadirtás folyik. Azok hatalmi sza
val a kilövést azonnal leállították, holott erre egy független gaz- 
dálkodé) szervvel szemben a polgári társadalomban semmilyen 
jogalap nincs. De még tovább mentek: az akkori kir. közalapít
vány országos hatáskörű erdészeti igazgatóját leváltották és a tel-
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ki gondnokság vezetőjévé száműzték, vélhet éíen a szarvasiét- 
szám-apasztás elrendelése miatt. Egy évig volt gondnok, utána 
visszahelyezték igazgaté)i állásába. A közalapítványi területekre a 
régi bérié)kkel -  még visszahelyezését megelé)zé>en -  megkötötték 
az új vadászbérleti szerződéseket, „szigorú kilövési és lét szá
mapaszt ási szabályokkal” De mint máskor, úgy most sem tartot
ták be a bérléik ezeket a megállapodásokat. Immel-ámmal egy 
pár tehenet kiléptek, de a szarvaslétszám újra felduzzadt, nem 
mintha korábban túlságosan megcsappant volna. A szomszédos 
érseki területeken nagyjábé)l hasonló volt a helyzet. A közalapít
ványnak nem volt más választása, mint 1937-ben megkezdeni a 
területén lévő értékes felújítások kerítéses védelmét (Szomlova, 
Gyöngyösoldal, Súgó).

Ezzel egyidéíben, 1936 után a tulajdonképpeni Gemcncben v. 
Beöthy Zsigmond lett a vadászbérlő, aki 1940-tol a gróf Béldy 
Alajos vadászbérletét is átvette - im m ár a közalapítvány 
(Szomfova, Buvat, Gyöngyösoldal, Lassi) kerületeiben. Az alsó, 
érseki részeken, így Veránkán, Nagyrezéten, Kisrezéten, Gsertán 
és Pörbölyön Jé>zsef főherceg volt és maradt a bérié) 1945-ig. Míg 
a közalapítvány alsé) területein (Sugé), Malomfa, Szülök) lovag 
Rőt termáim, német gyáros.

Az 1910-es évekre jellemző, hogy a szarvasok még tekintélyes 
kárt nem okoztak. Ezután főleg az erdeiben, de már a környezé) 
mezéígazdaságban a kár fokozottan jelentkezett.

Az 1914-es év fordulópont volt e téren, mert a környezé) kis- és 
nagybirtok egyaránt érdekelve volt a vadkár megeléizésében. A vad
kár főleg a nagybirtokos lakatlan, nagytáblás területén jelentkezett. 
Ezért a vadászat bérbeadéyát, a kir. közalapítványi mint tulajdonost, 
a bérié) is ösztönözte a közös érdek folytán egy vadvédelemi keríté\. 
megépítésére. így az elséi kerítés építése a külső, ármentett részen 
a mezőgazdaság és külséí érdé) határán 1914-ben megkezdéxlött. 
Gyöngyösoldaltól felfelé Szomfova mellett az é>zsáki sarokig, a köz- 
alapítványi érdé) északi határáig. Délre a Keskeny-erdé) alsé) sarkáig 
a töltés védővonala mellett. Tehát a Keskeny-erdő és Gyöngyösoldal 
ármenlett, töltésen kívüli része a kerítésen kívül maradt. A keríté. 
építése 1920-ban fejezéxlött be. Ez gyakorlatilag annyit jelentett, 
hogy a közalapítványi erdő területén állt egy jól megépített, hatá
sos kerítés az egész érdéit erület teljes hosszában.
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Az érseki erdéikerület nagyrezéti szakaszának mezőgazdaság
gal érintkezé) része Pörbölyig kenteden maradt. Úgyszintén a kir. 
közalapítványi terület, az é^zsáki saroktól (Pityérfok) Keselyűsig. A 
kerítés vonalát a közalapítvány csak 1934-ben hosszabbította 
meg a keskeny, saját birtokrészen keresztül Gemencbéil kiválté) 
vad kártétele miatt. Ezt a kerítést az erdészeti személyzet a rá eséi 
szakaszon úgy ellenéirizte és javította, hogy számot tevéi vadkár 
nem jelentkezett. Megjegyzem, hogy vadcliszné) azokban az idők
ben igen kevés volt, mert nagy kártétele miatt bent is, kint is kö
nyörtelenül léit t ék. Vaddisznókár szinte nem létezett. Nyugodtan 
írhatom, hogy a vaddisznó az 1935-ös évekig az ártéren csak 
szimbolikusan volt jelen.

A ma meglévő külső vadvédelmi kerítések Tolnáiéul Hátáig 
1950-téil kezdve folyamatosan épültek. Ezzel az egész érdéit erüle- 
tet nyugatról egy összefüggő kerítésvonal határolta el a mezőgaz
daságtól. Amíg a kerítés nem, vagy csak részben létezett, a dom b
vidéki erdészek mesélték, hogy mindig tudták, hogy az ártéren 
mikor van nagy víz, mert a szarvasok száma egyik napról a m á
sikra hirtelen megemelkedett, de szinte átmenet nélkül ugyan
olyan gyorsan meg is csappant a víz apadásával majdnem 
egyidéiben. Tehát az ártéri szarvas nem érezhette magát tCil jól a 
dombvidék jártabb, szabdalt erdeiben. Tudomásom szerint az ér
dé) k államosításáig a vad a természetes erdei takarmányon kívül 
más etetésben nem részesült. Csak a téli termelések, vágások ad 
tak számára élelmet. A vadász hátizsákban kivitt pár cséi kukori
cát, hogy egy-egy kant szé)róra szoktatva meglövessen.

Ármentett erdőterületek a töltésen kívül

Ennek a nagy és szép erdőterületnek egy viszonylag kicsiny ré
sze a régebbi és a mai árvízvédelmi töltésen kívül helyezkedik el.

Egy pusztító árvíz esetén nagyságánál sokkal nagyobb a jelentéi- 
sége a vadállomány szempontjából. Ezt a múlt történései jól bizo
nyítják. Eredetileg a vadvédelmi kerítés vonala csak szomfóvai 
mentett részt foglalta magába. A keskenyi és pörbölyi egy része 
azon kívül esett. Az 1914. évi jeges árvíz a bent lévéi szaivastömegel 
Szomfovára és Nagyrezétbe szorította. A szomfovai területen kime
nekült vad nagyrészt megmaradt. A nagyrezéti körtöltés sokáig
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megfogta a vizet, és megvédte ezt a területet. Amikor a töltés több 
helyen egyszerre beszakadt, a bentrekedt nagyszámú vad egy min
den irányból bezúduk), hömpölygő áradatba került, és felmenekült 
a körtöltés koronájára. Ott volt bizonyos ideig. Amikor ez már ve
szélybe került, elkezdett Keskeny és a külsé) mezőgazdaság irányába 
menekülni. Közben a fele elpusztult. Ekkor megnyitották a kapu
kat, néhány helyen a kerítéseket. Az így kimenekült, még mindig 
nagy tömegű vad a mezőgazdasági területiéül az ármentett erdőte
rületre zsúfolódott össze. Olyan mérvű károsítás következett be a fi
atal képállományokban, hogy kb. 50 holdat tarra vissza kellett 
vágni. Szomfován az állomány kora és összetétele folytán ilyen kár 
nem jelentkezett. Az így visszavágott kőrisállományok 1945-ben 
még egy súlyos vadkárosítást szenvedtek, de már nem totális mére
tűt. Ezek az erdők a károsítást soha ki nem heverték, egy részük az- 
é)la már letermelésre kemlt. Igaz, hogy helyettük, most már a kerí
tésen belül, ugyancsak gyenge állományok vagy vadföldek lettek.

Az 1956-os jeges árvíz és az 1965-ös, júliusi magas, hosszan 
tartó árvíz is sok vadkárt okozott, különösen az 1956-os, eddig 
talán a legnagyobbat. De most már a kimenekült vadállomány 
Szomfova, Keskeny, Pusztarét, Hosszúág, Malomfa ármentett e r 
d ő te r ü le té n , amely jóval nagyobb volt, s könnyebben átvészelte 
az árvíz következményeit. Ezekbéfl az ármentett területekbéfl Kes
keny és Pusztarét egy része volt szoros értelemben vett ültetett 
(kultúrerdő). Ezeket a területeket érte a legnagyobb vadkár. Itt a 
fiatal kőrisállományok különösen nagy kárt szenvedtek. Ezek az 
ármentett erdéíterületek a nagy tömegű vadnak táplálékot alig, 
de menedéket mindig adtak.

Az 1956-os téli árvíz idején a nagy vadtömeg elvonulása után 
a szomfovai ármentett érdé) cserjeszintje, aljnövényzete szomorú 
képet mutatott. Ott 2 cm-nél vékonyabb ágrész elérheti) magas
ságig nem maradt, még fekete bodza sem. Meg kívánom említe
ni, hogy egy téli árvíz esetében sem etettek szálastakarmánnyal. 
1956-ban némi kukoricamennyiséget -  kocsival szállítva -  a vad
disznóknak adtak. Az etetést részben a felkészületlenség, részben 
a körülmények nem tették lehetéívé.

Némi takarmányt csak a határban kupacokban lévé) vagy levá
gat lan kukoricaszár nyújtott, ott, ahol még nem folyt nagyüzemi 
művelés.
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Az árhullám levonulásával szinte egyidőben megindult a vad a 
volt élőhelye felé. Mihelyt a göröndök tetején az első száraz fol
tok megjelentek, szinte menekült vissza a zsúfolt területié)!.

Halászat

Ezen a hatalmas, holtágakkal, tavakkal, fokokkal át- meg átszőtt 
területen a halászatnak ősi szokásjogon alapúié), igen régi hagyo
mányai és szokásai a mai napig is megvannak. Amikor még az 
1854-es év előtti állapotok uralkodtak, az itt élé) embereknél a ha
lászat szinte senkiiért nem korlátozott joga természetes volt. Az ak
kori halbőség és a gyakori vízjárások egyszerű halászati eszközeik
kel kevés fáradtsággal is nagy halfogásokat eredményeztek. Ilyen 
nagyon régi és egyszerű fogási mód volt a nádból vagy eréís, hosszéi, 
egyenes vesszéíből készült, fokokon, lapokon felállított vejsze, amely
ből a halat időközönként csak ki kellett szedni. A fokoknak jól be
vált szerszáma volt a csuhé vagy emelőhál/). Négy körömre szerelt sza
bályos, négyszög alakéi háló, amelyet egy villás nyél segítségével 
lehetett leengedni a fok fenekére vagy onnét kiemelni. Ennek nagy 
mesterei főleg a decsi és őcsényi lakosok voltak. A mai időkben 
mint ügyes orvhalászok. Használatos szerszám volt még a nyomé) és 
a tapogató kukucska (bátai szerszám), a dobóháló vagy pöndohádó.

A régi feljegyzések tanúsága szerint az uradalmak, így közala
pítvány és az érsekség is a területén lévé) belsé) vizeket, holtágakat, 
tavakat és az élő Duna-szakaszt is bérbe adva hasznosították. Ez a 
bérbeadással történé) hasznosítási forma 1945-ig megmaradt. A 
nagy Duna-szakaszt mindkét birtokostól legutolsó bérié) a tolnai 
Isgum család volt. Ezek a bérlők feleshalászokat tartottak, akik a 
saját szerszámaikkal a fogott hal fele értékének a fejében dolgoz
tak. Mivel a nagy távolságról a lakott helyekre haza- és kimenni 
szinte lehetetlen volt, kialakultak a halásztanyák. Ezek a halászta
nyák fénykorukat 1900-tól 1945-ig élték. A hal a fejléxléssel egyre 
keresettebb ám lett, az elszállítása felgyorsult, és a halászat jé) ke
reseti lehetéxséget biztosított. így alakult ki a nagy- és kishalászai
hoz a tanyák és a szerszámok. A nagyhalászok nagyhálcwal, 6 - 8  fő
vel, nagy rekeszeken, tavakon, holt-Dunákon vagy a folyó Dunán 
halásztak. A kishalászok, varsával és egyéb kis szerszámokkal (csu
hé, kece, kiscsuhé, kukucska, dobóháló).
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A nagyhalászoknak és a kishalászoknak külön telephelyei, ta
nyái voltak. Ilyen halásztanya volt Felsőgemenc, SiéMorok, Feke- 
teenlé), Buvat, Veránka, Lassi, Kisrezét, Cserta, a decsi nagy 
Holt-Duna, Bárkarakodó. A nagyhalászok zömében tolnaiak vol
tak, akik hét elején mentek ki, és a hétvégeken mentek haza. A 
kishalászok rendszerint közeli lakosok voltak. A kis- és nagyhalá
szokra egyaránt a halőrök, tópásztorok felügyeltek. A nem gaz
daságosan vagy csak időlegesen halászható belső vizeket a bérié) 
sokszor helybeli vagy környékbeli lakosoknak adta bérbe. A bér
beadás ezeknek a bérlőknek béizában vagy annak árában történt.

Ilyen búzabérlet volt régen Keszeges, Zátony tava, a töltésku- 
bik, sőt a gemenci vonalút árka. Az utóbbi keltéiben ma nemhogy 
hal lenne, de még víz és béka sincs. A sárközi lakosoknak szinte 
születésüktől kezdve vérükben volt a halászat. így az egyre korlá
tozottabb halászat orvhalászatban, csikészetben testesült meg. Az 
orvhalászok és csikészek ugyanis a halászat korlátozását nem is
merték el. Ebbéil kifolyólag áradás, apadás alkalmával, íőleg 
1945-ig, az erdőben éjjel-nappal, lépten-nyomon találkozni 
lehetett velük. Az összes fokok, vízfolyásuk tele voltak csuhé ülő
kékkel (górékkal). Rendszerint ketten, hárman együtt, felváltva 
csuhéztak. Éjjel a parton, az erdőben tüzeltek, melegedtek. Fgy- 
egy lapos nagyobb réten, tisztáson ívé) halat lesve sokszor 10-15 
orvhalász is összesereglett. Ami nagyon is értheté) volt, mert volt 
olyan eset, hogy annyi halat lehetett fogni, hogy el sem bírták 
vinni. így a halászszenvedélynek néha csak ez szabott gátat. A 
halőrök, tópásztorok, erdészek ezt természetesen tiltották, de 
egy nagyobb áradás esetén a tengerré változott területen nem 
sok sikerrel. A mindenkori vadászbérléik és a vadászati területet 
felügyelé) vadászszemélyzet is örökös harcban állt az orvhalászok, 
gombázók, csikészők hadával. Nem is alaptalanul, azért mert a 
halászat, vadászat rokonfoglalkozás, és a területet, körülménye
ket jól ismeré) orvhalászok között orvvadász is igencsak akadt. A 
tettenérést kivéve ezeket az eseteket bizonyítani nem lehetett, a 
fegyverrejtegetés jogi szempontbé)l magában csak kihágás volt, 
azért nem vont magával szigorú büntetést. A felszaporodé) vad
létszám és kispuskák megjelenése is szinte kínálta a vadászást.

A hal ára és a fogás lehetéísége az 1930-as években oda veze
tett, hogy megjelent szervezett formában az orvhalászat. Az er-
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dobon felügyelő és munkát végző szakszemélyzetnek ez egyre 
nagyobb gondot okozott. Az esetek többségében sokszor egyedül 
kellett szembenézni az orvhalászok 3-5 fős csoportjaival, am e
lyek ugyan jelentős erdei kárt nem okoztak, de magatartásuk 
sokszor kihívó volt. A hivatásos halászok, feleshalászok egyeden
ként és esetenként ímmel-ámmal csak akkor szóltak a tettemért 
orvhalászoknak, ha számbeli fölényben voltak, de nem sok siker
rel. Úgy voltak vele, hogy ha kiéleződik az ellentét, az orvhalász
ok tönkreteszik, megrongálják a szerszámaikat, jelentős kárt 
okozva nekik. így hát ezt gondolták: Amit nem én fogok, az nem 
az enyém, hadd vigyék! Csak akkor váltott élesre a dolog, ha a 
fogott halat vagy szerszámaikat ellopták.

A halásztanyáknak külön világuk volt. Ott a társadalom minden 
rendű és rangú embere megfordult. Volt, aki csak halért jött, vagy 
halászlét főzött az ismerős halászai, és egyben kirándult, hogy pár 
pohár bort megigyon. Ezeken a halásztanyákon a sokszor hajnalig 
tartó evés-ivás nótázással fejeződött be. L)e maguk a halászok is, 
igen kevés kivétellel, a vízzel úgy voltak, hogy annak az asztalon 
nincs helye, csak a Dunában.

Ezeken a halásztanyákon mindig akadt pálinka, bor. Ha ott 
nem, hát a farakodókat őrző fapásztoroknál, akiknél a halászok 
törzsvendégek voltak. Ezek a halászok a szc> szoros értelmében a 
társadalom legszabadabb emberi voltak időben és keresetben 
egyaránt. Ha egy nagy fogás sikerült, akkor ezt nótaszóval, vidá
man illett megünnepelni. Az erdészek és halászok között mindig 
jó viszony volt, mert az erdészek sok emberrel találkoztak és dol
goztak, így ha kellett, információt tudtak adni egyes esetekben. 
Azonkívül a halászok varsákhoz, szerszámokhoz minden anyagot 
az erdőben szereztek be, amiért -  tudtommal -  sem régen, sem 
újabban nem fizettek, de ugyanúgy a tanyákon eltüzelt száraz fa
ért sem. Az is igaz, hogy ez a faanyag az értékét illetően szinte je
lentéktelen volt. Ezek a halászok az erdő képéhez és hangulatá
hoz tartoztak -a  kint élő erdészekkel egyetemben.

Kegyúri járandóságok (papifa)

Egy 1877-ben keltezett okmány felsorolja a királyi közalapít
vány támogatását a félekezeteknek és azok intézményeinek, isko-
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Iáinak. A járandóságok és támogatottak sorában az akkor állami
lag elismert egyházak felsorolása szerepel.

Ez az intézményes támogatás egészen a kir. közalapítvány fenn
állásáig, illetve államosításáig létezett. E támogatás mértéke csak 
az egyházaknak juttatott tűzifa esetében ismeretes előttem. Ugyan
is a volt bátaszéki gondnokságnál az erdészkerületekre lebontva je
lentkezett. így a gyöngyösoldali kerületnek kellett a kegyúri járan- 
dóságú fát (ún. papifát) a decsi katolikus és református egyháznak 
kiszolgáltatni minden év március 31-ig, lényegében átadni, amit a 
hívek saját fuvareszközzel szállítottak el. A fa űrmértékben eltért a 
szokásos akkori eűrm^-től, ugyanis mérete csak l()()x lOOx 1 0 0  cm 
volt. A minősége csak hasábfa lehetett. A fatermelők szívesen ter
melték, mert bére azonos volt az erdei lOOx lOOx 135 cm űrméte
rével. A fa faja is meg volt határozva, az ártéri jellegű erdőkben pu
hafa, rendszerint fehér nyár. A fa átadása az erdész részéről a meg
bízott egyházi vezetőnek a helyszínen, átvételi elismervényen tör
tént, ami egyben elszámolási okmány is volt. A szóban forgó két 
decsi egyház (katolikus, református) nem egyforma mennyiséget 
kapott, egyik 80 (20 öl), a másik 100 (25 öl) űrmétert. Valószínű az 
iskolák és az egyházak nagysága szerint. A fa rendeltetése a papiak 
és a felekezeti iskolák fűtése volt.

A volt közalapítványi kegyúri járandóságok mértékét még szű- 
kebb környezetemben sem tudom, mivel a bátaszéki, várdombi 
és szekszárdi járandóságot a dombvidék erdeiből szolgáltatták ki. 
A bátaszéki gondnokság iratanyagában nem sikerült még a levél
tárban sem nyomára bukkanni. Az iratok ugyanis valószínűleg
1944 őszén, a háborús események folytán megsemmisültek.

Egy 1920-ban keletkezett egyházi jegyzőkönyv tanúsága sze
rint a decsi református egyház évi járandósága 1 0 0  űrm. fa volt. 
Hogy a fáért fizetett-e valami térítést az egyházközség, az az ira
tokból nem derül ki. Valószínűen nem, mert a juttatás hivatalo
san kegyúri járandóság volt. A gemenci volt kir. közalapítvány te
rületéről Báta, Alsónyék, Decs, Ocsény részesült bizonyíthatóan 
ilyen juttatásban.

Megbízható adat birtokába jutottam egy nagyobb idős ember 
elmondása alapján. O jól emlékezett, hogy a bátai papnak és is
kolának egy esztendőben 30 öl kegyúri fa (papifa) járt (120 űrm). 
Ezt az erdőből a hívek mindig saját fuvareszközzel szállították a
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községbe, a szállításban ő maga is részt vett. Ezek a természetben 
juttatott tűzifa támogatások csak azoknak a községeknek jártak, 
melyeknek közigazgatási határában a kir. közalapítvány erdőte
rülettel rendelkezett. így Sárpilis és Bogyiszló községek esetében 
ilyen juttatásról adat nem jutott a birtokomba.

A másik volt birtokos, a kalocsai érsekség is szolgáltatott ki 
kegyúri járandóságként fát a vallási, felekezeti intézményeknek. 
Erre hiteles adatként szolgál az 1861. évi zsolclkönyv 378. szám 
alatt, miszerint a Csanádi plébános úrnak 24 öl lágyfa adassék az 
uradalom szállítási terhével a szentistváni faraktárból 
(Baja-Szentistván). Ebből világosan következik, hogy a volt birto
kos egyházmegyéje területén is volt ilyen jellegű állandó támoga
tás, juttatás.

Rakodók a holtágakban és a folyó Dunán

Az erdei farakodóknak igen fontos szerepük volt a múltban. A 
jelenben már soknak csak a helye van meg, vagy még az sem. 
Ezért szeretném az általam még ismerteket felsorolni, mert a vál
tozások folytán azok a múlt ködébe vesznek.

A folyó Duna-menti rakodóknak még ma is jelentős a szere
pük a faáru elszállításában. Az ismertetést velük kezdem.

A gemenci rakodó öreg tölgyeivel, kisvasútjával jellegzetes ke
veréke a letűnt múlt és jelen világának. Ma is használják, bár for
galma az utóbbi évtizedben jelentősen csökkent.

A feketeerdei rakodó, bár kisebb forgalmú, jelentőségében 
mégis fontos e kieső zárt terület faanyagának továbbítása szem
pontjából. Valaha kisvasút is vezetett ide. A partvonala erősen 
szakad, a rakodó mindig beljebb tolódik.

A bajai hídnál levő újabb keletű rakodó nem túl jelentős, idő
leges rendeltetésű. Számot tevő viszont a Gyűrűsaljon a sárospar
ti rakodó forgalma. Még hosszú ideig nélkülözhetetlen marad. 
Valaha ide is volt kisvasút.

A buvati rakodó ma már szinte teljesen tönkrement, eliszapo
sodott, s az újabb szabályozások következtében jelentősége alig 
van, talán már nincs is.

A Sión a torkolattól Keselyűsig még 1960-ig megvolt a jobb 
parton az úgynevezett vontató út. Igaz, hogy már csak névleg,
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mert már régen nem használlak. A Sió-torkolatnál lévő dunai ví
zimalmok megszűntével jelentősége és rendeltetése már nem 
volt. Csak egypár ember, köztük én is, még emlékezem rá. En 
még ismertem olyan öreg embert, akinek módjában volt ezen az 
úton búzát és lisztet vontatni a vízimalmokhoz.

A Sión és a holtágakban igen sok időleges és állandó rakodó 
van. Csak a meglévő állandó rakodókat és a régi, megszűnt ál
landó rakodókat sorolom fel. Ilyenek: taplósi, bárányfoki, gógai, 
borrévi, hátfői, keselyűsi a Siónál. A grébeci ágban: a vassorom
pó, a Grébec I. II és az alsó-felső-ráccsárclai rakodók. A rezéti ág
ban: Verán ka I., a sasfoki, a selyemtanyai, a Bárkarakodó, Lovas
fok, Vargató, Csillagtér, Malomtelelő, Nyári legelő, Káposztás, 
Kis rezét.

Cserfában a mogyoróstói (régen megszűnt), a csertai.
Ezekre a rakodókra került ki régen a termelt faanyag majd

nem teljes mennyisége, több tízezer köbméter.
A jelentősebb faanyagot tároló rakodókon tárolt anyagra a 

Bajához közelebbi, jól megközelíthető helyeken időleges vagy 
állandó fapásztorok  vigyáztak. A rakodón épített kis gunyhóban 
vagy faházban laktak, ahonnan  a vízi forgalmat is szemmel tart
hatták. Rendszerint idősebb emberek voltak, akik a fapásztor- 
ság mellett a vízen horgásztak vagy fenékhorgoztak. Fizetésük 
nem sok volt, de dolguk is kevés, inkább jelenlétükre és sze
mükre, nem annyira fizikai erejükre volt szükség.

Abban az időben a bajai orvhalász millingesek voltak egyben 
a falopás mesterei. Ha nem volt hal, fát vittek. Ez bizony az őri
zetlen rakodókon sokszor előfordult . A lopások rendszerint éjjel, 
sötétben történtek. Egy ilyen falopás Verán kán fegyverhasználat
tal végződött és emberéletet követelt.

A rakodók szerepe a holtágak hajózható részein igen jelentős 
volt, de ugyanilyen jelentőségű volt a kiseladással fát értékesítő 
rakodóké is, amiket a lakosság ellátása szempontjából a viszony
lag jól elérhető erdőterületek peremein építettek ki. Ezek a kis- 
eladásra berendezett rakodók a termelt tűzifának kb. erős egy- 
harmadát, esetenként még ennél is többet forgalmaztak. Itt min
den héten kedden és pénteken volt faeladás, úgynevezett fanap. 
Ez a rakodón ki volt írva, de ugyanúgy az ott tárolt tűzifaválasz
ték egységárai is. Ezeken a rakodókon úgynevezett kisraktári öle-
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zéssel volt a tűzifa sarangolva, 1 kereszt, egy bel, 1 - 2  ürmét eres 
tételekben, igen széles skála szerint osztályozva. Pl. I. II. o. ke
mény vagy lágyabb hasáb, I. II. o. kemény és lágy dorong. A ra
kodókra a faanyagot magánfuvarosok, lehetőleg a közeli erdőte
rületekről szállították. Olyan soha nem fordult elő, hogy a tűzifa 
a rakodón ott maradt, nem kelt el, át feküdt volna. A rakodón tá
rolt tűzifából a hozzáférhetőség szerint szabadon választhatott a 
vevő korlátlan mennyiségben, de csak annyit, amennyit egyszer
re felrakott és elszállított -  helyszíni fizetés ellenében. így nem 
volt gond az anyag nyilvántartására és a pénz egyensúlyra, a ra
kodó mindennap naprakész leltárral zárta a napot. Egy-két kis- 
raktári választék árára még emlékszem. így 1938-ban 1 eűrnv* I. 
o. kemény hasáb ára 7,50 pengő volt, a lágyfa, ugyanilyen 
mennyiségű és minőségű 5,50 pengő. Ha figyelembe vesszük az 
akkori termelési költségeket, az kemény hasáb esetében 80-100 
fillérig, a lágy esetében 50-80 fillérig terjedt, állománytól, hasít- 
hatóságtól függően. A kifüvarozás bére ugyanebben az időben 
eűrm^-ként 50-65 fillér volt, de esetenként, ha jók voltak a kö
rülmények és utak, 35-45 fillér is megfelelő keresetet jelentett a 
fuvarosoknak. A kisraktári ölezés, sarangolás bére válogatással, 
csomólefaragással és igen jó, tömör sarangolással 20-25 fillér 
volt eűrm^-ként, amit mindig válogatott és jól begyakorlott em 
berek végeztek brigádban. Ezek az emberek mesteri, művészeti 
voltak ennek a munkának, és igyekeztek is jó és pontos munkát 
végezni -  éppen a kereseti lehetőségek miatt. Ha figyelembe 
vesszük, hogy ugyanakkor a napszám 1,20-1,50 pengőig váltako
zott, ők négy-ötszörösét, de még ennél is többet kerestek ezzel a 
munkával. Volt kiválóan ügyes 3-4 ember, akiknek a napi telje
sítménye nemegyszer 30-35 métert is elérte -  kifogástalan m un
kavégzés mellett. Természetesen ez igen nagy gyakorlatot és fizi
kai igénybevételt jelentett. A keresztekbe mindig a sima, egye
nes, egyöntetű darabok kerültek akár hasáb, akár dorong, a bél
be a görbébb, hosszabb, rövidebb darabok, de gondosan össze
forgatva.

A vágásban a sarangolás mérete lOOx lOOx 135 cm, a rakodón 
100X100X 110 cm.

A rakodókon történő sarangolás mindig új számbavételt és né
mi többletet jelentett, amelyet a készletező azonnal bevételezett.
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Ez a többlet a gondos sarangolás, csomólefaragás következtében 
és a száradás, természetes apadás folytán általában 7-8% körül 
ingadozott. A vízi úton történő szállítás miatt, a dunai, holt ági 
rakodókon a sarangolás méretei általában 1, 5, 10, 15 öles egy
ségekben voltak, így a sarangok könnyen számba vehetők és el
lenőrizhetők voltak. A sarangok nagyságát a rakodók méretei is 
behatárolták, voltak 25 öles sarangok is (1 öl = 4 űrm).

Az így besarangolt rakodó a munka végeztével a szemnek is 
szép, rendezett képet mutatott. A vágásban keletkező ún. tuskó- 
anyagok, melyet vagy nem lehetett vagy nem volt érdemes elha
sogatni, a vágásban, a helyszínen értékesítették. Rendszerint a fu
varosok vették meg, és esetenként hazaszállították. A fuvarosokról 
még el kell mondanom, hogy elszórt, eldobált fa az út mellett 
nem létezett, de még sarangkaró sem, mert a hanyag fuvaros ki
tette magát annak, hogy ott többet nem dolgozhatott, mivel ez a 
munka vállalkozás volt. Ha valakinek a kocsijáról leesett egy ha
sáb, a másik felvette vagy figyelmeztette. A munka végeztével, ha 
mégis akadt egy-két elhullott darab, azt az utolsó kocsi fuvarosa 
összeszedte és a rakodóra vitte. Ez természetes volt.

Tavak, holt-Dunák

Ha a mostani térképekre tekintünk, azok keveset árulnak el 
ennek a tavakkal, holtágakkal teli területnek a titkairól. Három 
jelentős volt Duna-ág kanyarog és húzódik keresztül Gemenc te
rületén: a grébeci, rezéti és a csertai, amelyeknek magasabb víz
álláskor a befolyástól a Dunába való visszatérésig még jól meg
van a régi medrük, és néhol még ma is jelentős a mélységük. 
Ilyen mély mederrész van Grébecen, a ráccsárdai fordulónál, a 
rezéti ágban, a Vargatónál, Nyárilegelőnél és a kisrezéti erdész
háznál. Ezek a Duna-ágak az idő folyamán a torkolatok körül 
gyorsan eliszaposodtak és feltöltődtek, mellettük jelentős füze
sek vannak és voltak, jelezvén a feltöltődés folyamatát. A század- 
fordulón még jelentős f aanyagrakodókkal rendelkeztek, és a ki
termelt fa innét indult útjára. Napjainkra a szállítóeszközök 
gyorsasága és fejlődése folytán szerepük már nem túl jelentős, 
mivel csak magas vízállás esetén jöhetnek számításba, ami időle
gessé és bizonytalanná teszi az áru továbbjutását. Ezeknek a bel
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ső ágaknak, tavaknak a vízi szárnyasok szempontjából nagy je
lentőségük volt és van még ma is. A holtágakat, tavakat körülve
vő erelő, nádas igen jó  költő- és tartózkodási hely volt mind a táp
lálékszerzés, mind a védelem szempontjából. A vadkacsák, vonu
láskor pedig a vadlibák számára igen jó szállás- és táplálkozási 
helyként szolgáltak. Ezért kora ősztől a kemény téli fagyok beáll
táig sokszor, főleg régen itt óriási víziszárnyas tömeg gyűlt össze. 
Ezek a tavak igen jó libázó helyek voltak, főleg az őszi vonulás
kor. Ezeknek a tavaknak és holtágaknak halbősége a mai ember 
számára .már szinte elképzelhetetlen. Gyerek- és legény korom
ban, a 30-as években a halászok itt még annyi halat fogtak, 
amennyit akartak. Még szemtanúja voltam az ilyen történések
nek. A lassi halászok elkezdték a nagyhálóval a halászatot. A par
ton felsorakoztak a bajai és a környékbeli halkereskedők. Mind
egyiktől megkérdezték, milyen és mennyi halat akarnak (mázsá
ban). A ladikokba rakták a hálót és kidobták a tanyát. Amikor a 
háló a part közeibe ért, elkezdték kiszedni és kimérni a halat. 
Mindenkit megkérdeztek elég-e. Ugyanis a hálóban igen sok hal 
maradt. „Elég.” Az öreg halász azt mondta a többieknek: „Ha 
ölég, emeljétek meg az inat, hadd menjem.”

A Gemenc területén lévő, ma is meglévő jelentősebb tavak a 
következők: Sáros-tó, Hátlói-tó, Forgó-tó, kis Holt-Duna, decsi 
nagy Holt-Duna, Hármaszátony, Keszeges, Malomtelelő, nyéki 
Holt-Duna és a bátai Vén-Duna, Fásduna. Ezenkívül még számos 
terület visel tóval kapcsolatos nevet, de ma már csak nevük jelzi, 
hogy valaha állandó vízállások voltak. Jelenlegi állapotuk válta
kozva nádas vagy rét. Ilyenek: Borrév-tó, Zátony-tava, Varga-tó, 
Csiplek, Lidia, Alsó-Felső Lassi-tó, Gyékényes, Báló-tó, Mogyo
rós-tó, Hosszú Dzsindzs Peti-tó Hanis-tó, Szőr-tó, Lapis-tó.

Ezeknek a pangóvizes részeknek egyikét-másikát mesterséges 
fokkal tették az elmúlt 50 évben szárazabbá (Lassi-tó, Lapis-tó). 
A tavak közül kettőről kívánok részletesebben szólni.

Az egyik a Forgó-tó. Neve igen találó. Ebben a viszonylag jelen
tős nagyságú, kerek tóban gyors áradáskor szemmel láthatóan 
körbeforog a víz. Magyarázata következő: Ebbe a kerek tóba a vi
zet vezető, szállító fok a tóval a kör érintőjén találkozik. A fok elég 
mély és keskeny. Gyors áradáskor a víz rajta befelé sebesen folyik. 
Az így beáramló víz a viszonylag sekély részen messze benn is
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mozgásban marad, a tavat szinte megkerüli. Valószínűleg ezt a je
lenséget megfigyelve kapta a nevét.

A másik régen jelentős, ma már kevésbé az, a Malomtelelő-tó. 
Nevéből következik, hogy a Duna szabályozása előtt és után is 
még egy ideig ide jöttek telelni a Dunán lévő vízimalmok. A 
Lassi-kocsma közelsége és eredete is arra vall, hogy a régi letűnt 
idők forgalmas helye volt. Ezek a belső tavak, vízállások egy na
gyobb áradás esetén tengerré duzzadnak, mert jórészüket sáros, 
komócsinos alacsony füves térség szegélyezi. Átlagos vagy ala
csony vízállásnál még néhány közülük így is jelentős vízfelületet 
képvisel, és halászata sem megvetendő. A feltöltődés, eliszaposo
dás lassú, de biztos folyamata ellenére is még sokáig megmarad
nak. Szarvasnak, vaddisznónak kedvenc ivó- és dagonyázóhelyei. 
Ősszel a súlyom érésekor jelentős takarmány-, táplálékmennyisé
get is adnak az erdei vadnak.

Régen a Malomtelelő és a Dunán álló vízimalmok tulajdono
sai bérletet fizettek a víz tulajdonosának.

Egy jelentős nagyságú belső tó megkívánja, hogy bemutassam 
helyzetének, romlásának jó fél évszázados körülményeit. Ez a tó 
a decsi Nagy Holt-Duna. Ezt a nagy tavat áradás esetén a vissza
folyó víz táplálta, benne a rezéti Dunából a hármas zátonyon, 
Malomtelelőn keresztül felfelé áram lé) iszapját jórészt lerakott, 
megszűrt tiszta vízzel. Ez az áradás alkalmával felfelé áramlé) víz 
a kb. 7 km hosszúságú tavakon, fokokon keresztül hordaléktól, 
szeméttől megtisztulva érkezett meg a tóba. A ló egy éles, 
lefűződött Duna-kanyar ága, így mélysége valamikor igen jelen
tős lehetett. A lé) területe a körülötte elterülő alacsony erdős ré
szekkel és füves lapokkal egy áradás esetén tengerré duzzad. Ez 
és helyzeténél fogva jelentős halállománya hozta a gyors pusztu
lását. A tavat a rezéti Dunától, egy elég keskeny, magas erdősáv 
választotta el. A visszafolyó torok lassú feltöltődése a tóban állan
dó és magas vízállást biztosított . A régi térképeken ma Lovas-fok
nak jelzett fok sehol nem szerepel. Ugyanis ez a fok a halászati 
kapzsiság szüleménye. Hogy az apadás után a tóba szoruló óriá
si halmennyiséget könnyűszerrel, nagy hálóval le lehessen halász
ni, a tó rezéti Duna felé eső végén egy fok megnyitásával vizét le
vezették. A té) vize ezen a részen vagy a közelében volt a legmé
lyebb. A fok megásása egy tolnai nagyhalász személyéhez
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fűződik. A fok megásójának nevéről a Reitman-fok nevel kapta. 
A fok megásása az első világháború előtt, 1910 körül történhe
tett. Az így megásott fokon keresztül a rezéti Duna iszapos vize 
akadálytalanul jutott a tóba. Ott a nagy mennyiségű iszapot le
rakta. Emlékszem rá, volt olyan áradás, hogy alkalmanként 4-5 
centi iszapot rakott le. Ennek eredményeként a tó meredek, 
északnyugati [jártján, a ma 40 éves, magonc füzes áll erdőszegé
lyként, azon belül egy sáros, füves rész. A tó ellenkező oldalán és 
a két be-, illetve kifolyó torkolat körül jelentős nagyságú füves, 
feltöltött terület keletkezett -  a tó rovására. A tó felületét 50 év
vel ezelőtt kb. 10-15%-ban borította vízinövény, főként súlyom. 
Ma a tó egész területe, nagyon csekély részt leszámítva, sulyom- 
és vízinövénytenger, tehát nem tó, hanem mocsár. A Reitman-fok 
megásása a tó életét legalább 100 évvel lerövidítette. A tó hal
doklását a súlyom térhódítása pontosan mutatja. A súlyom 
ugyanis 3-3,5 méternél mélyebbről a víz alól nem tud a felszín
re jönni és megtelepülni. Az utolsó 50 évben, véleményem sze
rint a lónak az átlagos mélysége legalább 80-100 cm-rel csök
kent, helyenként, a be- és kifolyásoknál még többel is. A területe 
is jócskán zsugorodot l .

Révek, átkelőhelyek

A Duna-szabályozással megváltozott körülmények szükségessé 
tették révek, átkelőhelyek üzemelését. Ezeknek a volt réveknek 
már csak halvány emléke él. Ezeken a réveken át faanyagot, szé
nát szállítottak, sőt sokszor állatokat is (Csanádi-rév), és az erdei 
munkások egy része is még rendszeresen használta. A régi réve
ket a kalocsai érsekség állandó, fizetett uradalmi révészekkel üze
meltette. Az érsekség által üzemeltetett ilyen rév volt a kutyata
nyai, gemenci, feketeerdei, érsekcsanádi (csak a bátai részben). 
Ezek a révek kompokkal és nagy ladikokkal üzemeltek, 1945 
után már gépesítve is (az érsekcsanádi). A korábban üzemelletett 
kompokat a Si(5n húzták (kutyatanyait), a dunaiakat nagy 
evezőkkel hajtották és kormányozták. A révek időközben tanácsi 
kezelésbe kerültek (érsekcsanádi, bátai, kutyatanyai). Erdészeti 
kezelésben a Sión a kutyatanyai maradt meg legtovább, a tolnai 
Duna áttöltése után azonban végleg megszűnt. Nem szorosan
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vett révszerepet töltött be a múlt században a Lassi csárda. Ide 
ugyanis a Sárközből, rendszeresen megjelölt napokon gabonát 
hoztak, s azt dereglyéken a dunai vízimalmokhoz szállították. 
Ugyancsak rendszeresen hozták vissza meghatározott napokon a 
lisztet. Hogy milyen világ volt az, vegyük figyelembe, hogy 
Lassitól 1,5 km-re (a Malomtelelő-tóban) telellek a dunai vízi
malmok. Nevét a tó a mai napig megőrizte.

Ugyancsak e témakörbe tartozik, hogy a visszafolyó torok kö
zelében, az erdőben van egy magas görönd, neve cseréprakodó. 
Nevét valószínűleg onnan kapta, hogy a sárközi építkezésekhez 
a múlt században uszályokon, dereglyéken Apatinból érkező cse
reijei itt rakták ki és vitték szét a sárközi szállásokra és falvakba. 
A régi épületek a szállási tanyákon és falvakban (Decs, Ocsény, 
Pilis) mint hódfarkú cseréppel voltak fedve. A mai népnyelv is 
apatini cserépként ismeri. A régi cseréprakodó erdősítésénél 
mint gyakornok én is részt vettem. A felszín alatt egy bizonyos te
rületen ásni nem lehetett a sok cseréptörmelék miatt. A helyét 
ma is pontosan meg tudnám mutatni vagy térképen bejelölni. 
Cseréprakodó elnevezés a térképen nincs, csak a még halványan 
létező szájhagyomány (Decs 5 l/a) őrizte meg.

Gugora. Egyszer Bárányfokról Gógára menten át a Sión a ku
tyatanyai réven. Az öreg révész, Tóbi Béni bácsi azt mondta ne
kem, amint a kompot húzta: Mikor megy Keselyűs felé? En erre: 
Lehet, hogy még ma. Ha nem felejti el, okvetlen mondja meg a 
bognárnak, hogy csináljon nekem két gugorát, mert ami van, az 
már tönkrement. Ez a rendelés nekem úgy hangzott, mintha tibe
ti nyelven mondták volna. Kérdezem tőle, milyen a mérete, hogy 
megtudjam mondani, nehogy rossz legyen. Erre ő: „Az öreg bog
nármester tudja, milyen kő.” Sehogy sem akartam neki elárulni, 
hogy én nem tudom, mi a gugora, pedig én is e táj, a Sárköz szü
lötte vagyok. Életemben még soha nem hallottam ezt a szót. Mon
dom neki: Béni bácsi, hol van, ami tönkrement. Erre huncutkás 
mosollyal rám néz és azt mondja: Itt van a kezemben, ezzel húzom 
a kompnak a drótkötelét. Ez egy 40-60 cm hosszú, keményfából 
készült dorong, amelynek húzófeje úgy van kifúrva, hogy a furat 
egyik oldala nyitott, s azt a kompkötélbe be lehet akasztani, azon 
meg lehet csúsztatni, vagy ha húzni kell, megfeszíteni. Itt és ekkor 
tudtam meg, hogy mi az a gugora.
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Az erdészeti kezelésben lévő révek utolsó révészei Gógán (Ku
tyatanyán) Tóbi Benjámin, Feketeerdőn (Nagy-Dunai rév) Gajári 
József voltak. A kutyatanyai volt sövényfonatos, nádfedeles kis 
révház emlékét ma már csak a dombja őrzi. A feketeerdei, régi 
Duna-töltésre épült révház ma is megvan, más rendeltetéssel.

Régi gátszakadások, zuhogok

A jó öreg Dunát a múlt századtól kezdték rendre szoktat ni és 
védőgátakkal komolyan a medrébe szorítani. Ez azért néha min
den igyekezet ellenére sem sikerült. Ezeknek a gátszakadások
nak, helyenként átvágásoknak még ma is vannak látható nyomai, 
a mai erős védőtöltés vonalán helynevek is őrzik a régmúlt idők 
emlékét. Ilyen újabb kori gátszakadás a gógai, a régi bogyiszlói 
töltés mentén kettő is akad, az 1941. 1945. és 1956. évi, egymás
tól 1,5 km-re. Az 1956. évi nyomai ma már csak a helyismerőnek 
árulkodik. Hatalmas öreg nyáras állt a gátszakadás útjában, és a 
rendezetlenül kidőlt fák a mély kimosást megakadályozták. Ré
gebbi, múlt századi feljegyzések szólnak a lankóci gátszakadás
ról, de annak semmi nyoma nem található. A régi szakadás he
lyét az új töltés építésének a földmunkái elegyengették, és már 
nem látható. Ilyen régi szakadás eredménye Bárány-fokon a Já- 
ger- és a Szőkekobolya a töltés mellett.

A gyöngyösoldali, múlt századi gátszakadások helyeit nem kell 
keresni, mert ma is megvannak közvetlenül a mai védőtöltés 
mellett. Nevük még ma is Zuhogó (az egyik a töltésen belül, a 
másik a töltésen kívül). Nevük szerint Külső- és Belső-Zuhogó. 
Méretét tekintve a Külső-Zuhogó sokkal nagyobb és mélyebi). 
Gyerekkoromban még halászták is rendszeresen, állandó vize 
volt, néhol 2 m-nél mélyebb. Ma már csak időszakosan, nagyobb 
áradáskor van benne jelentősebb víz. Valószínűen egyidős az úgy
nevezett Belső-Zuhogóval, amelyen a Sárközbe kizúdult vizet át
vágással vezették vissza. Elhelyezkedése is ezt támasztja alá, mert 
a terep e ponton erre a legalkalmasabb. Ugyanis a decsi határ
ban lévő Galgócának, Hosszúfejnek, Zátonymelléknek hatalmas 
területén lévő vizét csak itt vezethették vissza. A nagyrezéti kis- 
töltésen (körtöltésen) is jó néhány szakadás történt, amely ko
moly nyomot nem hagyott, és ki is javították. Az utóbbi időkben
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a megerősített töltés legnagyobb szakadása 1956-ban Pörbölynél, 
a mai fűrészüzem területén történt. Ez a gátszakadás egy szálig 
elvitte a jelentős pörbölyi faraktár anyagát a bátai és alsónyéki 
határban szétterítve, szétszórva a szántásokon, búzaföldeken. A 
pörbölyi vasúti híd is áldozatul esett. Pörbölytől lefelé szakadá
sok, zuhogok nincsenek a töltés egyik oldalán sem. Ezeknek a ré
gi szakadásoknak, zuhogóknak a helyét a természet az idők fo
lyamán begyógyította, erdővel, növényzettel takarta be. A tájéko
zatlan külső szemlék) nagy részüket ma már észre sem veszi, és 
nem is sejti, hogy azok milyen események koronatanúi. A régi 
pusztulás, pusztítás nyomai egy század alatt így eltűnnek, meg
szelídülnek.

A század nagy vizei.

A mért adatok a bajai vízmérce adatai, a Duna 1479,4 folyam- 
kilométerénél.

A bajai mérce 0 pontja 81,72 m-re van az Adria szintje felett.

Zöldár 1926 tetőzés VII . 3. 6 7 6  cm + 199 cm =  875 cm
a mostani mérce szerint

Jég-Víz 1940 tetőzés III. 21 6 9 4  cm + 199 cm =  893 cm
a mostani mérce szerint

Jégvíz 1941 tetőzés III. 17 60 8  cm + 199 cm =  807 cm
a mostani mérce szerint

Jégvíz 1945 tetőzés II. 15-16. 95 8  cm
| égvíz 1956 tetózé. III. 13. 1037 cm
Zöldár 1965 tetőzés VI. 19. 9 7 6  cm.

Eddig a században mért legkisebb vízállás Bajánál 1947 no
vember 9-én 74 cm.

Az 1945-ig mért vízállásokhoz a szint különbség + 199 cm a je 
lenlegihez viszonyítottan, tehát ez az érték hozzáadandó.

Gemenc egész területét a 803 cm-es víz teljesen elborítja. Ez alól 
csak egy-két kisebb, jelentéktelen területű, magas görönd a kivétel. 
Feketeerdőn Akós-görönd, Szomfova Ráccsárda-görönd, Buvat 
Sült-görönd. Ettől délre tudtommal az erdőben száraz terület ilyen 
vízmagasság esetén nincs, a mesterséges vaddombok kivételével.
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Gemenc régi fahídja és fokai

A régi fokok, lapok keresztül-kasul behálózták ezt az egész te
rületet. Hogy az állandó vízjárás, vízmozgás ellenére is járható 
legyen ez a hatalmas terület, ezeket a fokokat, lapokat hidakkal 
kellett átívelni. Ami különösei)!) gondot nem okozott, mert a híd 
anyaga, a tölgyfa helyben volt. A hidakhoz való anyagot a közel
ben termelték ki, és az ácsok állványon nagy hasító fűrésszel vág
ták ki a pilléreket, gerendákat és a pallókat. A vékonyabb mére
tűeket meg kifaragták. Ezek a jó anyagból megépített hidak bír
ták mind a vízjárást, mind az akkori idók követelményeinek 
megfelelő terhelést . A régi fahidakból még egy-két tő mutatóban 
ma is megvan. A mostani, nagyméretű járművek súlyát már nem 
bírták, helyüket elfoglalták a beton átereszek. Ezek azonban a hi
dak szerepét nem mindenütt helyettesítik megfelelően, mert 
áteresztőképességük néhol elégtelen. A régi fahidak jelentőseb
bjeiről mégis megemlékeznék. Ilyenek: Szilágyfoki-híd, Gemenc 
vonalúton 4 fahíd, Forgófokon két híd, Sudárfoki-híd, Ásásduna- 
liícl, Zátonytavi-híd, Papfoki-híd, Lovasfoki-híd, Péter-híd, Lassi- 
tó foka hídja, Visszafolyó-híd, Kerülő Duna-híd, öreg Cserta-híd, 
Címerfoki-híd, Szőrtófoki-híd. Ezenkívül még jó néhány kisebb 
hídszerű áteresz is volt, jelentőségük csak nagyobb vízállásnál 
volt. Ha már a hidakról szó esett, a fokokat is meg említenem. A 
jelentősebb fokok: Szilágy-fok, Forgó-fok, Pap-fok, Pityók-fok, 
Zátonytava-fok, Gyepes-fok, Sudár-fok, Ásásduna-fok, Ér-fok, 
Lovas-fok (Reitman-fok) Vajas-fok, Lassi-tó-fok, Visszafolyó, Kor
sós-fok, Sas-fok, Nyéki Holt-Duna-fok, Címer-fok, Szőrtó-fok, 
Kerülő Duna-híd és -fok.

Gemenc öreg fái

Ha már a múltba nézünk, e témához tartozik a ránk maradt 
öreg fák bemutatása.

Északról délre haladunk. A gemenci dunai rakodón lévő öreg 
tölgyek valószínűen a rakodó kialakulásával egyidősek. Máig va
ló megmaradásukat egy nekem adott szóbeli utasítás elodázásá
nak köszönhetik. Az 1960-as években felvetődött rakodóépítés 
kapcsán ki kellett volna őket termeltetnem, de nem hajtottam
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végre. Ha valóban útban lesznek, akkor is ki tudom vágatni. Az 
átépítés elmaradt, az öreg tölgyek megmaradtak, szerencsére.

A péterhidi öreg tölgy a gemenci ártér nagyméretű tölgyfája. 
Átmérője mellmagasságban 173 cm, kerülete 541 cm. Egy vihar 
a koronáját az 1930-as években teljesen letépte, azóta részben re
generálódott. Egy valamikori faraktár sarkán áll.

A decsi nagy Holt-Duna-menti öreg vénic szil a volt vadőrlakás 
dombjának szomszédságában áll, ma is egészséges. Mellmagas
sági átmérője 123 cm, körmérete 386 cm.

A Gyöngyösoldali öreg tölgy. Mellmagassági átmérője 123 cm, 
körmérete 386 cm.

A szuloki Címer-foki két öreg tölgy talán az ártér legöregebb 
és legnagyobb fája. Méreteik hatalmasak, az egyik körmérete 630 
cm, átmérője 200 cm, a másik körmérete 615 cm, átmérője 196 
cm, életkoruk több száz évre tehető. Méretük hasonló a péterhi
di tölgyhöz, de annál -  szerintem -  öregebbek. Az egyik törzsé
ben egy jókora odú van. Ha az utókor megkíméli ezeket az öreg 
fákat, még egy-két századig békésen vigyázzák a gemenci tájat.

Gemenc keresztjei

Tudomásom szerint, az általam ismertetett Gemenc területén 
öt kereszt állt. Az öt közül kettő ma is megvan. Három kereszt fá
ból készült. A fakeresztek közül az egyik a nagyrezéti erdészház
hoz, a töltésről bevezető út jobb oldalán állt, a ház közelében 
levő egyik nyiladék és a házhoz vezető út sarkán. Körülötte fake
rítés, a kereszten öntöttvasból készült Krisztus. A kereszt tetején 
íves faburkolat. A keresztet az akkori nagyrezéti erdész, Kovács 
Péter állíttatta 1931-ben. Oka, indítéka nem ismeretes. A kereszt 
elkorhadt darabjait 1991. május hó 16-án megtaláltam, róla 
fénykép is készült.

A másik fakereszt a kisrezéti erdészház előtt, a bevezető út 
mellett állt. Keszthelyi Mihály, az akkori kisrezéti erdész állította
1945 augusztusában. 1970 körül a kereszt még megvolt. Ma a ke
reszt már nincs meg, az idő vasfoga tönkretette.

A középpörbölyi erdészház előtt is állt egy fakereszt. Valószí
nűen a nagyrezéti kereszttel közel egyidős, mert alakja és kivite
lezése azonos. Ezt a keresztet az akkori személyzeti vezető és az
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erdészetvezető ki akarta vágatni, de a munkások megtagadták a 
kivágást. A kereszt így megmaradt. Az erdészház melletti term e
lésnél véletlenül egy fa rádőlt, és a keresztet leütötte. A kereszt 
ma már nincs meg.

A kőkeresztek közül az egyik a Duna-parton áll, a régi gem en
ci vadászkastély előtt. Ez a kereszt a Dunáról már jó messziről lát
ható. Kb. 4 méter magas, fehérre van festve. Valószínűen a va
dászkastély építésekor állították, vele egyidős (1922-23).

A másik kőkeresztet Gemenc bejáratánál, egy volt gemenci 
vadászbérlő állította, vitéz Beöthy Zsigmond László, akit szemé
lyesen is jól ismertem.

Ezek a keresztek igen sokáig békésen megfértek a tájban és an
nak hangulatában, sőt a nagyrezéti kereszt tövében gyermek- és 
ifjúkoromban igen sokszor még virág is került. A birtokosok vál
tozását -  mind vallási, mind politikai okokból -  rongálás nélkül 
átvészelték. Az idő múlásával a már nagyra nőtt erdőterület kez
detben sűrűbben, késői)!) ritkábban váltogatta az igazgatóit. A Ge
menci Állami Erdő- és Vadgazdaság megalakulása új irányítást és 
igazgatót hozott. Nemcsak az új elnevezés értelmében, hanem 
szemléletben és gondolkodásban. A keresztek -  úgy látszik -  za
varták egyik-másik új vezető szemét. Utasítást adtak a gazdaság
nál elől)!) az egyik, majd változás után egy másik építésvezetőnek, 
hogy a kereszteket bontsák le. Az építésvezetők mindegyike úgy 
fogta fel, hogy nekik a kereszt nincs útban, hát nem siettek, igye
keztek elfeledkezni a kapott szóbeli utasításról. A későbbi építés- 
vezetőre egyszer egyik vezető rákérdezett, hogy a keselyűsi kereszt 
miért nincs lebontva. Az elmondta, hogy a bátaszéki kőművesek, 
akik akkor Keselyűsben dolgoztak, a kereszt lebontására általa tett 
utasítást megtagadták. Az történt, hogy amikor a lebontást szóba 
hozta nekik, azt mondták, hogy ők keresztet már építettek, de so
ha szét nem vertek és nem is vernek. Ha nincs más kiút, mind ki
veszik a mun ka könyvüket. Akinek útban van, bontsa le saját kezű
leg, még a szerszámjaikat sem adják oda senkinek.

A keselyűsi kereszt felirata:
„Isten dicsőségére s nagybátyám váradi Beöthy István emléké

re s halálának engesztelésére.
Az éjszakában e kies lakig hangzott a hajó sípjának sikolya
a hajé)é amelyen szüléidhez utaztál a bajai sírkertbe.
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Téged egy tűnt kor felejtett itt e hitét becsületét vesztett 
világban, Te kivételes életű s jellemű jó ember, s hogy elmen

tél
úgyérzem a férfierény szállt Veled a sírba 
Az Ur azokat sújtja itt akiket szeret.
A keselyűsi kereszt alá ottjártamkor, 1991. május 16-án egy 

szerény orgonavirág-csokor volt elhelyezve.
így maradtak meg a keresztek a mai napig, és remélem, még 

sokáig.

Erdei csárdák és az azokhoz fűződő események

A régi joggyakorlat szerint két közalapítványi kocsma volt a te
rületen: a Lassi és a Keselyűsi. Régi községi kocsma volt még a 
Kutyatanyai (Góga). Ezenkívül még két másik, gyermekkorom
ban már nem létező bormérés is volt: az égettcsárdai és a ráccsár- 
dai. Ezeket a kocsmákat azért említem meg, mert közöttük olyan 
is volt, amelynek igen nagy volt a forgalma, például a Lassi-é. Ez 
a kocsma az erdőben volt, az épület ma is áll, csárdaként 1920-ig 
működött. Bérlője volt egykoron a decsi Dani bíró is. A szájha
gyomány szerint a bírónak volt kedvenc nótája, amit sokszor éne
kelt maga is. Az alábbi:

„Selyemsárga tolla van a rigónak 
Jól megy dolga sej a decsi bírónak 
Ide is oda is beköszön, hogy jó estét 
Sötétben is meglátja a menyecskét.”
Amíg a kövesút meg nem épült Baja felé, forgalmas út volt ab

ban az irányban, és a legrövidebb a Sárköz felől. Az Égett csárda 
szintén ez út mellett volt, a Lassi alatti nyári legelő irányában. En 
már csak egy kisebb domb formájában ismertem. A Grébec- 
parton lévő Rác csárdát már így sem, csak szájhagyományból és 
nevéről. Forgalmas csárda volt még a kutyatanyai, a bogyiszlói 
révátkelés folytán Szekszárd irányában, keresztül a Sión. A heti
piac vásárok és fatermékek szállítását szolgálta a komp. Ezek a 
csárdák az erdei forgalom útjába estek, bennük minden rendű, 
rangú ember szívesen megfordult. Favágók, halászok, erdészek, 
vásározók és jóm ódú  gazdák vagy csak egyszerűen mulatós ked
vű emberek. Az egyetlen, ami az erdőben az idők folyamán emelt
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védőtöltés vonalán belül van, a Lassi csárda. A szerb megszállás 
idején a tőle 100 m-re délre lévő fok volt az országhatár. Itt ad 
tak, vettek lovat, marhát mindkét részről, és a csárdában ittak ál
domást a vélt jó üzletre. Olyan tilos, nem tilos terület volt ez, és 
főleg minden ellenőrzéstől messze. Na, nem sokáig, csak pár hó
naljig. A kocsmának nem volt mindig pozitív szerepe. Nekem 
egy idős ember mondta, hogy az erdőben, a kocsma körül jó né
hány ember lett örökre elásva. Az 1894. évi Decs községi térké
pen főútvonalként van jelezve a Lassi csárda előtt elmenő út Ba
ja irányába az erdőn keresztül. E térképből egyenesen következik 
az akkori idők közlekedési forgalma, amely akkor szinte kizáró
lag lovaskocsikból állott. Ez főleg az akkori bajai vásárok megkö
zelítésére szolgált Sárköz és Szekszárd irányából. A régi gyakor
latnak, hagyományoknak megfelelően a csárdák mindig ilyen ú t
vonalak mellett találhatók. A Lassi csárda majdnem félúton van 
a Sárköz és Baja között.

Ez az arra haladóknak megállóhelyül is szolgált. Amikor 1947- 
ben a régi kocsmaépületben laktam mint erdész, egy szép tavaszi 
napon jött egy jóvágású öreg bácsi, köszönt és leült a nyitott tor
nácra megpihenni. Hellyel kínáltam, de azt mondta, neki jó  ott, 
és nem kelt fel. Azt mondta, eljött utoljára megnézni azt a helyet, 
ahol annyi szép napot töltött mint fiatal kocsmáros, és olyan sok 
jó decsi szagos bort mért ki. A bácsit Bujdosó Jánosnak hívták. 
Akkor 83 éves volt, nemsokára valóban meghalt. A csárda életé
ben híres csaplárosnét még én is ismertem. Bözsi néninek hívták, 
a 40-es években már öregasszony volt. Róla mesélték, az üveges 
táncot hét határon nem tudta senki úgy járni papucsban és 
csípőre tett kézzel, mint ő. Szépen énekelte a régi nótákat. A 
csárda forgalma ősztől tavaszig mindig élénk volt. Régebben 
főleg a közelben lévő tóban telelő dunai malmok molnárjai és le
gényei, részben a favágók, halászok és fuvarosok révén. Ezek jö 
vet-menet igencsak benéztek a csárdába, ki pálinkára, ki borra. 
De zene is sűrűn szólt az erdő alatt lakó cigányok közreműködé
sével. Tudomásom szerint a bajai híd körül lévő erdészek is 
elvetődtek ide egy kis vigasságra. Az alábbi esemény is ezt tá
masztja alá.

Az első világháború utáni zűrzavaros időben a magyar vörös- 
kereszt jótékony célú vadászatot próbált szervezni a Budapest la
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kosai ellátásának javítására. A csárdánál volt a gyülekező, hajtok, 
cigányok is voltak, mint általában mások is. A hideg reggel pá- 
linkázással kezdődött a vadászok részéről, utána forralt borral 
folytatódott. A cigányok sem maradtak tétlen, a velük hozott 
szerszámok hamarosan megszólaltak. A vadászat ezután már ki 
tudja, hogy fontossági sorrendben hol következett. Mindez két 
napig tartott. Amikor már a szereplők kidőltek és újra kezdtek 
józanodni, felvetődött a kérdés, hogy most mi legyen. Erre az 
egyik öreg vadász a homlokára csapott és azt mondta: Bejelent
jük, hogy a vadászatot megtartottuk, de az most eredménytele
nül végződött. A legközelebbi biztosan eredményes lesz.

Az épület 1920 óta cserepes, azelőtt nádas volt. Nem messze 
volt a rávaló, jó  néhányszor leégett. Meséltek olyan esetet, hogy 
amikor bent mulattak, kívül égett a nádtető, valaki fölgyújtotta.

A másik két csárda, a keselyűsi és a kutyatanyai is élénk forgal
mat bonyolított. Az egyik a siói révátkelés, a másik a szekszárdi 
út végénél, Gemenc kapujában. Sokszor a munkások fizetése 
előtt szólt már a zene, főleg a kutyatanyai csárdában. Fizetés után 
még jobban. A keselyűsi csárdának a kocsmárosától tudom, hogy 
forgalma mindig nagyobb volt, mint Ocsényben bármelyik kocs
mának. A régi időkben, egészen az erdők államosításáig, a sárkö
zi gazdák szokása volt, hogy a halásztanyák vagy a csárdák köze
lébe kivitték lovaskocsin a ház asszonynépét a tiszta, csendes vi
zekre fehérneműt, alsószoknyát mosni. A mosás kellékeit is ko
csin vitték: a négylábú mosószéket és sulykolófát. Míg az asszo
nyok pöndőben, ingre vetkőzve mezítláb, térdig a vízben állva 
mostak, ők a lovakat a kocsihoz kötötték egy szellős helyen. Az 
asszonyok a kimosott, tiszta ruhákat vagy a fűre, vagy a bokrok
ra terítették. A ruha a meleg napon hamarosan megszáradt. Köz
ben a férfiak, néha a halászok közreműködésével, elkészítették a 
halpaprikást, amelyet a munka végeztével közösen, jó bor kísére
tében elfogyasztottak. Mert a halra vizet inni kész kolera. Sok
szor előfordult, hogy 4-5 kocsi népe mosott ugyanazon a helyen, 
a Bárkarakodón, Lassiban vagy Kisrezétben. A mosás hazafelé 
menet sokszor nótával folytatódott, főleg ha az öreg Padka a ha
lásztanyán elővette a hegedűjét. De olyat is ismertem a mosni ki
ránduló gazdák között, aki maga is szépen hegedült. Ezek a mo
sások a sárközi emberek vízhez való ősi kötődésének ékes bizo
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nyítékai. Ezeket a kocsival kiránduló asszonyokat és fogatokat az 
erdészek a mozgásban az erdőben jövet-menet nem akadályoz
ták, mert az -  hihetően -  régi szokásjogon alapult .

Volt még egy régi csárda a bátai révvel szemben, a szerem lei 
oldalon, a Kakukk, amelyről azért illik megemlékeznem, mert én 
is ittam benne bort 1942-ben. Ma, azt hiszem, hiába keresném.

Egy, az érseki levéltárban 1876-os dátummal ellátott térképen 
szerepel még egy csárda, mégpedig az erdő legmélyén, Gemenc- 
ben. A felirat szerint Gemenci csárda. Ezt a csárdát, érdekes m ó
don, nem.őrzi a szájhagyomány. Valószínűleg azért, mert forgal
ma nem lehetett jelentős. A térképjelölés tanúsága szerint vala
hol a Sió-torok alatt, déli irányban állt, a régi, már lebontott er
dészháztól nem messze. Feltevésem szerint egyben révátkelőhely 
is volt ez a csárda, olyan révcsárdaféle lehetett.

Gemencben található faluhelyek  
(Asszonyfalva, Szomfova)

Ez a név fontos szerepet töltött be Gemenc valamikori világá
ban és életében. Minden kétséget kizáróan, ez a régi magyar fa
lu az egyetlen, amely a mai Gemenc területén belül valaha léte
zett. Ennek a régi magyar falunak a helyén van most két erdész
ház, a régi és az új. A régi erdészház, amelyik közvetlenül a 
védőtöltés mellett áll, a valamikori falu templomának alapjára, 
romjaira van építve. Az 1970 körül végzett tatarozás alkalmával, 
igen sajnálatosan, a ház északi oldalán a falból a felszíntől 70-80 
cm-re kiálló régi templomfalakat, a fal többi vonalához igazítva, 
a kőművesek lefaragták. A régi ház hátsó, északi oldalán van egy 
pince, amelyet az 1920-as években építettek. Ennek a pincének 
ásásakor igen sok embercsont, koponya került elő, bizonyítva, 
hogy egy régi temetőt rejt ott a föld. Amikor ott voltam 
kerületvezető erdész, 1955-ben megjelent egy fiatal régész, és a 
valamikori falu helyéről tőlem érdeklődött. Én megmutattam ne
ki a régi romfalat az épület hátsó, északi oldalán. Ezután ő a fal 
hátsó felszínét a vakolattól megszabadította, és durván m egm un
kált vöröskő került elő. Nézegette és kérdezte, hol lehetett ilyen 
kőbánya. Mindketten erre a megállapításra jutottunk, hogy színe 
és anyaga alapján a templom falában lévő kő csak Mórágyról
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származhatott. Elővett egy a Nemzeti Múzeumból származó, né
met feliratos, fénymásolt térképet, amelyen a templom jelezve 
volt, „alté kirche”, öreg templom névvel.

A szomfovai illetménykertek összes területe akkor 6,5 kh volt, 
amelyből a régi ház körüli kertet kivéve, 5 kh-at 1920-ban irtot
tak ki tuskóirtással, kertművelés céljára. Mindkét kertnek a terü
letén igen sok cserépedény-töredék került elő a kertek szántása
kor. De nemcsak a kertekben, hanem a ház közelében lévő 
erdőben is megtalálhatók a régi falu maradványai és bizonyíté
kai. Ilyen bizonyíték bukkant elő egy rókalyuk kiásásánál. A föld 
felszíne alatt 30-40 cm-re igen sok faszén, tűzhely, cserépdara
bok és egy cölöpös építmény maradványai kerültek elő.

Minden bizonnyal a kis Holt-Duna közelsége folytán, amikor 
még az a Dunának egyik ága vagy éppen a Duna volt, ez a falu 
révátkelő hely is lehetett. Hogy ez a régvolt falu milyen megkö
zelíthetetlen helyen volt a hajdani erdő-, nádas- és mocsárrenge
tegben, azt jól bizonyították az 1956-os, 1965-ös nagy árvizek.

A szomfovai erdészházat és annak környékét a védtöltésen kí
vül még gumicsizmában sem lehetett semmilyen irányból meg
közelíteni. Maga a név is utalás arra, hogy veszély esetén a tatár- 

törökdúlás idején az asszonyoknak, gyerekeknek fontos és vé
dett búvóhelye volt. Ezt a régi szájhagyomány is megerősíti. Van 
egy görönd, amelyet a szájhagyomány szerint, az Asszonyfálvát 
kereső tőrbecsalt török portyázókról neveztek el. A neve „zsák- 
mány-görönd”

Itt a nőket kérésé) törököket tőrbe csalták és lemészárolták. Ezt 
a helységnevet egyetlen régi térképen vagy írásos anyagban sem 
találtam, csupán egy nagyon öreg decsi gazda mesélte el a valami
kori szállásijának.

A szájhagyomány szerint Asszonyfalva az 1700-as évek elején 
vált lakatlanná. Asszonyfalva (Szomfova) régi kiterjedésének és 
pontos fekvésének megismerésében a véletlen is segített. Egyszer 
hóolvadás után a töltésen álldogáltam, s tekintetem a megszán
tott kertek területére tévedt. A szántás felszíne gőzölögve kezdett 
pirkadni. Amint nézegettem, a föld színe a szántáson szétszórtan 
kezdett megváltozni. Bementem és egy ásóval a különös színű 
helyeken megfordítottam a talajt. A szántás alól egy-két ásónyom 
mélyen hamu, faszén és cseréptörmelékek kerültek elő. A régi
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gunyhók, kezdetleges épületek helye pontosan kirajzolódott. A 
ház előtt lévő kertben 17 gunyhó- vagy házhely volt, jól látható
an megolvashatók. Ha hozzávesszük a régi ház, új ház és azok 
kertjei területét és környékét, akkor hozzávetőlegesen 1 0 - 1 2  kh 
területű régmúlt magyar falu jelenik meg a múlt ködében. A 
múltnál időzve, meg kell jegyeznem, hogy a Szomíóván lévő öreg 
erdészház az egyik legrégebbi épület, amely Gemenc területén 
található az egykori templom romjain. Az erdészház előtti udvar 
gyepes, ott sehol ásni nem lehet, mert tele van kő- és falmarad
ványokkal. Az udvaron álló régi kúthoz, amely ma már nincs 
meg, egy ilyen régi építmény falmaradványán vezetett a járda. A 
régi birtokos közalapítványi területen a szomfovai, a régi 
gyöngyösoldali erdészház és a Lassi csárda még ma is állé) épüle
tei a legrégebbiek talán a mai Gemenc területén.

A régi gyöngyösoldali erdészház dupla lakásként szolgált két 
kerületvezető részére. Az épület egy részének lebontásakor talál
tam egy kezdetleges számmal karcolt téglát, amelyen talán egy 
60-as szám volt kivehető. Valószínűsíthetően ez a ház 18(50 körül 
épülhetett. Hogy ez az ház az akkori tájnak egyetlen jelentős 
épülete volt, annak bizonyítéka, hogy minden ablaka (kicsi és 
nagy) erős vasráccsal volt védve és az ablakokon (az összesen) be
lül erős vas (spaletta) ablakzárók zárható és reteszelhető bizton
sággal felszerelve. Tudtommal sehol az ártéren ilyen jellegű és 
felszereltségű erdészház nem volt. A jelenlegi erdőháton kívül 
még az 1856-os térkép szerint jelentős erdőterület volt az erdész
háztól nyugatra. Ennek maradványai az 1920-as évekig megvol
tak (egy-egy magányosan állé) tölgysarj).

Gemenc régi erdészeti alkalmazottainak nevei

A múltat felidézve a lehet séges és felkutat haté) adatok birtoká
ban szólni kívánok az erdőmérnök-, erdészelődökről, kiknek tu
dása, egyénisége alakította és formálta e táj erdőképét. Áldoza
tos, küzdelmes munkájuk eredményét az utódok már szinte tel
jesen learatták. Ok, sajnos, már nagyrészt rég a temetők lakói, 
erdészemlékük és munkásságuk feltétlenül megérdemli az utó
dok kegyeletes megemlékezését és megbecsülését. A meglévő 
öreg fák még látták őket, alattuk talán meg is pihenlek. Ha vala
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ki közülük felsorolásomból kimaradt, az a hiányos adatoknak és 
megkopott emlékezetnek tudható be. A leszármazottaktól ezúton 
kérek elnézést.

Az érsekség alkalmazottai:
Az 1861. évi zsoldkönyv tartalmazza az erdészek neveit és fize

tésük mértékét. A fizetés mértéke a felsorolt nevek esetében azo
nos, egyforma.

Készpénz 21 frt;
Tiszta búza 2 q;
Kétszeres 14 q;
Lágyfa 6 öl = (24 űrm);
Marhatartás 9 db;
Sertés 8 db;
Szántóföld 2 kh.

Taplós -  Görbe Béni; Góga -  Varga Antal; Hát fő -  Körte 
György; Gemenc -  Ammer József; Pörböly -  Bucsányi Nándor 

Rezét -  Keresztes József; Cserta -  Boros Ignátz 
Pörböly -  Kiss Ferencz István; Pörböly -  Koller Mihály 
Pörböly -  Csekei György; Gyűrűsalj -  iíj. Keresztes József 
Gyűrűsalj -  Kákonyi János

Az 1880-as zsoldkönyv.
Erdőmester: Wend Károly 
Erdészek:
Feketeerdő -  Polyva János; Gemenc -  Varga Antal 
Rezét -  Barna László; Cserta -  Kovács Ferenc 
Felsőpörböly -  Körösztös István;
Alsópörböly -  Körösztös József;
Felsőgyűrűsalj -  Baltman János; Alsógyűrűsalj -  Farkas István 

1890-es zsoldkönyv:
Feketeerdő -  Fűzi Pál; Gemenc -  Varga Antal 
Rezét -  Farkas István; Cserta -  Keresztes József 
Alsópörböly -  Kapitány György;
Felsőgyűrűsalj -  Baltman János
Alsógyűrűsalj -  Lengyel József; Simonsziget -  Unyi Márton
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1900-as zsoldkönyv:
Erdőmester: -  Mattanovich Károly 
Erdészek:
Taplós -  Tóth József; Góga -  Farkas István 
Felsőpörböly -  Lengyel József; Alsópörböly -  Csekei Károly 
Rezét -  Andics János; Cserta -  Böndör György 
Felsőgyűrűsalj -  Unyi Márton; Alsógyűrűsalj -  Novák György

Fizetések:
erdőmesteré 1240 korona, -e rd é szé  178 korona 
tiszti díj -  1724 korona

1910-es zsoldkönyv: 
erdőmester: Hársch Richárd 
1920-as zsoldkönyv: 
erdőmester: Parthy József 
erdészek:
Taplós -  Verling József; Hátfő -  Farkas László 
Felsőgemenc -  Csekei Károly; Alsógemenc -  Dobsza István

1922-es zsoldkönyv: 
erdészek:
Taplós -  Verling József; Hátfő -  Csekei János 
Feketeerdő -  Matéz István; Pörböly -  Vancsura Istán 
Pörböly -  Lengyel József; Pörböly -  Buda István 
Kisrezét -  Vancsura Antal; Nagyrezét -  Kovács Péter 
Gyűrűsalj -  Zsidanics Márkó; Gemenci vadőr -  Blaské) István 
Keselyűsi vadőr -  Berek János

búza -  12 hl
árpa -  9 hl
kétszeres -  24 hl
kemény hasáb -  28 eűrm
széna -  80 q
szarvasmarha -  10 db
szalma -  50 q
sertés -  20 db
szántó -  4 kh
rét -

-  4 db 
- 2  kh 
- 2  kh

-  3 db 
- 0

-  0,61 hl
-  8,40 hl
-  8,40 hl
-  0
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Az érsekségnél még szolgálatot teljesítő, de a zsoldkönyvek- 
ben nem szereplő erdőmérnökök és erdészek az alábbiak: 

erdémiérnökök:
Hangéi Ignátz; Bucsányi József; Geosics Gyula; Szörényi Béla 

erdészek:
Kákonyi Lajos; Czikk Ferenc; Czikk Sándor 
Keszthelyi Mihály; Mazányi Géza; Mazányi László 
Unyi Jené); Novak Károly; iíj. Vancsura István 
Kretter Rudolf; iíj. Kretter Rudolf; Zilai János 
Horváth István; Barna Ferenc; Péter József; 'lámás Lajos

Jajtanyai Közbirtokosság erdészei:
Geiger Vince; Mészáros István

Kir. közalapítvány alkalmazottai: 
erdémiérnökök:
Partos Gyula; Nárai Sándor; Pintér Sándor 
Schenkengel Lászlé); Koltay György; Zé)lyomi Imre; 
lanka Sándor 
erdészek:
Répás József; Klein György; Keresztes Mihály; Asztalos János 
Bíró János; Radovits János; Héxli Menyhért; Gombköté) József 
Molnár József; Deák István; Deák Pál; Stefánkó Rezsé>
Máté János; id. Frei Jé)zsef; Dávid Sándor; Hehl Keresztély 
Varga Jé)zseí; Czuczor Ferenc; Török Pál; Frdész Lajos 
Jankovics József; Rajnai Ferenc; Halbax Ferenc 
Mucsi András; Hé)di István; Tóth János

A felhasznált irodalm i és levéltári források 
jegyzéke

Tolna Megye Levéltára: 1873. évi Kir. Közalapítványi vadásza
ti rendelkezése, bérbeadás joga;

1873. évi Kir. Közalapítványi rendelkezések;
1856. évi Decs község térképe;
1894. évi Decs község térképe;
1877 évi kegyúri járandóságok felsorolása felekezetek szerint; 
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1880. év október 17-i rendelet, az erdészt vizsgára kötelezi; 
1880. év január 17-én kelt eskütétel elrendelése;
1882. évi kihágási ügyekben kiadott rendelkezések.

Kalocsai Érsekség Levéltára: 1858. évi számadások;
1861. évi zsoldkönyv; 1880. évi zsoldkönyv;
1890. évi zsoldkönyv; 1910. évi zsoldkönyv;
1920. évi zsoldkönyv; 1922. évi zsoldkönyv.
No. 571/A gemenci térkép; No. 248 térkép, vágások be- 

jegyzéke; 1858. év 88. szám kézzel írott Feladási irat.

Királyi Közalapítvány (napszámbérjegyzéke):
1914. évi napszámbérjegyzék (vadvédelmi kerítésépítés).

Decs református egyház irattára:
1920. évi jegyzőkönyv a kegyúri papifa járandóságról.

Decs római katolikus egyház irattára: Születési és halotti 
anyakönyvi kivonatok,

-  Lankóci cigányok,
-  Báré) Bornemissza Elemér.

Révai Lexikon: 13. kötet 217 oldal, zágrábi vasút.

Szekszárd (Borrévi gátőrház) Vízügyi Minisztérium:
1926. évi országos vízállásjelentés;
1940. évi országos vízállásjelentés;
1941. évi országos vízállásjelentés;
1956. évi országos vízállásjelentés;
1965. évi országos vízállásjelentés;

Bajai Vízügyi Szakaszmérnökség:
1945. évi vízállásjelentés kiadott hivatalos nyomtatásban nem 

szerepel, a jelzett évi bajai adat.
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Szavak, m agyarázata (jelentése):

Görönd: -  magas, általában vízmentes terület
Kobolya: -  lefolyástalan, mély terület
Vadváltó: -  a vad által használt kitaposott ösvény, út
Tűzben marad: -  a lövés után helyben marad és kimúlik
Zátony: -  idéíszakos vízmeder
Fok: -  keskeny, mély természetes vagy ásott árok
Vajda: -  cigányok választott vezeté>je
Kaparás: -  munkavezető, munkaszervező
Zöldár: -  tavaszi, nyári dunai áradás
Jégár: -  téli jégolvadás következtében hirtelen gyors áradás
Milling: -  halászszerszám
Kukucska: -  halászszerszám
Fické): -  vágott ólom vagy nagyméretű sörét
Faátmérő, fakörméret: -  130 cm magasan a tőtől mért adat
Zuhogó: -  gátszakadás helye

H ódi István 

E rdő

Szerettem a csemetéket,
Ha levelet bontanak,
Megnéztem, hogy mennyit néínek 
Kíváncsian mindennap.
A sűrű nyárfiatalost,
Annak ezüstös színét,
Vén nyálasok göcsös törzsét,
Kusza ágas üstökét.

Szerettem a füzeseket 
tavasszal, ha fakadtak,
Jelezvén, hogy ébredeznek,
Bár még fagyott mindennap.
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Ágaikon, ha napfényben 
Seregélyek napoztak 
Akkor is, ha odvaikban 
Fiókaik csipogtak.

Szerettem a tölgyeseknek 
Mohás, párás oldalát, 
Koronájuk rejtett mélyén 
Fülemüle szép dalát,
Októberi ködös estén,
Mikor makkjuk potyogott, 
Hogyha éles koppanással 
Ágaikhoz csapódott.

Szerettem az öreg erdőt, 
Mikor némán hallgatott. 
Akkor is, ha lombja között 
Enyhe széllé) susogott.
Akkor is, ha északi szél 
Koronáját cibálta,
Zúgott, morgoít a vén érdé), 
Ahogy üstökét rázta.

Szerettem az odvas fákat, 
Derekukban nyuszttanyát, 
Hogyha benne tarka harkály 
Kerek szájú odút vág. 
Odujukba lépes-mézet 
Mikor méhek gyűjtenek,
És ha pelyhes fiókákat 
Fülesbaglyok költenek.

Szerettelek mindig erdő, 
Hiszen benned születtem. 
Dajka helyett bölcsőm mellett 
Madár dalolt felettem. 
Tavasszal a virágokért,
Nyáron hűvös árnyadért,
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Ősszel sárga lombhullásért, 
Télen fehér fátyladért.

Szeret telek téged érdéi,
Mert feltártad titkaid.
Olyan élményeket láttam, 
Melyeket könyv nem tanít.
A szerelmem nem múlik el, 
Síron túl is elkísér 
Múlandóság, mint mindenkit, 
Engem is majd utolér.

Szekszárd, 1982. november 24.
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A magyar erdészeti maggazdálkodás 
első 50 évéről, tapasztalati szemmel

Marjai Zoltán  

Mi a maggazdálkodás és mikortól keltezhetjük?

Feladatát, rendeltetését tekintve, a maggazdálkodás arra hiva
tott, hogy ,,kelIő mén)lyiségű, fafapi és jó minőségű mag gyűjtéséről” 
gondoskodjon (Mátyás, V. 1 19)*

Mibenlétét illetően az 1963. évi meghatározás (Marjai Z., 120) 
a követ kézé): „számos mozzanatból álló komplex tevékenység, amelyben 
a; részletek egymással összefüggésben, kölcsönhatásban állnak és egységes 
re ndszer a Ikot na k .

Konkrétabb megfogalmazásban (Marjai Z., 125): „Ez áll. a 
megjavított mag megtermeléséből (a különbőzé) magíorrásokon), 
annak megvédéséből, hozamáinak fokozásából, begyűjtéséből, feldolgozá
sából, kezeléséből, tárolásából és forgalmazásából, valamint a mind
ezek szolgálatában állé) magvizsgálatból.

[Ezenkívül, bővített és sajátosan szakmai értelmezésben, az erdé
szeti mag a fa j folytonosságának összes aspektusát (elterjedés, túlélés, 
megújulás) is képviseli és ezzel teljességben már egyetemes erdészeti 
maggazdáIkodásról, seineiiológiáról beszélhetünk (Marjai Z., 126).

A definícié) jól érzékelhet é) fej léidé se n ment keresztül, a „gaz
dálkodás fogalma azonban közben megtartotta jelentését, utalva 
arra, hogy ez valamiféle szabályozottság (tervszerűség, irányított
ság, ellenéírzött ség).

A szabályozás eszköze pedig esetünkben az erdészeti magvizsgálat, 
mint intézményes gondviselő, ami 1948 óta működik és ezért az erdé
szeti maggazdálkodás ettől keltezhető. (Félreértések elkerülése végett 
megjegyzendé), hogy a magvizsgálat kizárólag áru mi nősít és 
(KFRMI) jelleggel már 1878-ban megindult - eléíször általános 
agrár-értelemben, majd 1904-től külön erdészeti viszonylatra, az 
Erdészeti Kísérleti Állomáson /Selmecbánya-Sopron/. Ebből ala
kult 1948-ban a Magvizsgálati Laboratórium.)

*A hivatkozási számok a késéíbbiekben ismertetett bibliográfiára vo 
natkoznak.
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További megjegyzés, hogy a maggazdálkodás magvizsgálat út
ján való intézményesítése korántsem jelenti azt, hogy magügy
ben 1948 előtt semmi sem történt volna. Tudományos szempont
ból pl. előfutárok voltak Mágocsy-Dietz Sándor, Fehér Dániel, 
Roth Gyula, Gerlai Arnold és Mihályi Zoltán, de ők magvizsgála
tokat is végeztek.

Az sem mondható, hogy korábban a genetikai érték jelentősé
gét alábecsülték volna, hiszen a szelekciós szemlélet egyidős a 
kultúrával, a biológiai sokszínűség, a biodiverzitás elvére pedig 
már Szent István felhívta a figyelmet, Imre herceghez intézett In
telmeiben: az egynyelvű, és egy szokású ország gyenge és 
esendő.”

Rátérve az erdészeti maggazdálkodás első 50 évének tartalmi 
ismertetésére, boncolgatására, az két nagyobb (I. és II.) fejezetre 
osztható.

Az I. fejezet az adatolt és nagyrészt tapasztalt történetet foglal
ja magában, a II. pedig ennek elemzését, értékelését tanulsá
gokkal, következtetésekkel.

I. Az 50 év történeti esem ényei, adatai

A félévszázados múlt meglehetősen hosszú ahhoz, hogy egy
befüggő egészében kezeljük. Áttekinthetőbbé válik, ha bizonyos 
szempontok szerint felosztjuk és csoportosítást alkalmazunk.

Az egyik szempont témaköröket különböztet meg az alábbi 
módon:

-  A. Az 50 év vonatkozó szakirodaimának feldolgozása.
-  B. Az (üzemi) magvizsgálat sorsának alakulása.
-  C. A Magvizsgáló Laboratórium tevékenysége és vándorlása.
-  D. Az erdőművelés és erdőgazdálkodás történeti vázlata 

1948-1997 között.
A másik szempont az időbeli szakaszolás, amelyik a magvizsgá

lat vándorlásának állomásait követi, tekintettel arra, hogy a mag- 
vizsgálat-maggazdálkodás kapcsolata igen szoros - ahogy az be
látható a 120 sz. forrásmunkából vagy a következő levezetések 
eredményeként.

A szakaszok a következők:
-  1. Sopron, 1948-1953
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- 2 .  Ráckeve, 1954-1967
-  3. Sárvár, 1968-1976
- 4 .  Budapest, 1977-1997
-  5. Kecskemét, ?

A) A m agyar erdészeti m aggazdálkodás 
irodalm ának feldolgozása 

1948 -1997

A feldolgozás szakosított, válogatott bibliográfia.
Szakosíto tt annyiban, hogy a magyar erdészeti szakirodalom

ból csak a magra vonatkozókat tartalmazza mégpedig alap- és a l
kalmazott tudományi megbontásban, ill. mindkettőben, témacsoportok 
s z e r i n t . témacsoportok - alaptudományi szempontból - a természe
tes folyamatokat követik (virág, mag, csíra), alkalmazott tudom á
nyos vonatkozásban fjedig a technológiai sorrendet) (megtermelés, 
begyűjtés ....tárolás, vizsgálat, forgalmazás). Válogatott a feldolgo
zás annyiban, hogy a meglévő bibliográfiákból csak azokat emel
te be, amelyek eredeti fo rrásnak  tekinthetők. A gyűjteményes cik
kek, könyvrészietek kimaradtak belőle, csakúgy, mint a különbö
ző rendezvények összefoglalói, periodikus jelentései.

A válogatásban a legnagyobb gondot a határterületi tanulmá
nyok okozták, amelyekről nehéz volt eldönteni, hogy maggaz
dálkodási (nyugalmi állapot), vagy csemetekerti (rétegelési esz
közök) vonatkozásúak, más esetben pedig, hogy pl. magtermelő 
állomány üzemeltetéséről (mint maggazdálkodási feladatról), 
vagy a belenyúlás milyenségéről (mint erdőnevelési tennivalóról) 
van-e szó, avagy szűkén értelmezett genetikai megfontolásról. 
Ilyen esetben a megítélést a tapasztalat segítette, a szerzők beál
lítottságának személyes ismerete.

Az irodalmi források a témacsoportokon belül megjelenésük 
időrendjében sorszámozottak.

A felhasznált forrásmunkák a következők:
- Kolossváry Szabolcsné: A magyar erdészeti irodalom bibliog

ráfiája. 1945 - 1964., Budapest, 1966.
Bartha Dénes - Oroszi Sándor: A magyar erdészeti irodalom 

bibliográfiája. 1965 - 1990. Budapest - Sopron, 1995.
- Saját (korlátozott) gyűjtés, 1991 1997
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A következőkben először a forrásmunkákat vesszük sorra, 
majd statisztikai feldolgozásuk és ennek értelmezése történik.

Alaptudom ányi kör
Virágzásbiológia - termésképződés
1. -  Bánó, I. (1956): Erdeifenyő oltványaink virágzásáról. 

E.K.l.
2. -  Mátyás, V. (1962): Tölgyeink virágzás és termésbiológiája, 

mint a makkter més fokozásának alapja. E.K.58.1
3. -  Mátyás, V. (1963): Az erdei magtermés ökológiai összefüg

gései. E.K.59.3.
4. -  Mátyás, V. (1965): Ökológiai megjegyzések a tölgy és bükk 

termésének időszakosságához. E.K.61.1.
5. -  Márkus, L. Mátyás, V. (1966): Adatok a bükkmakk ter

mésbiológiájának ismeretéhez. EK.62.1.
6. -  Mátyás, Cs. (1971): Effect of maturity and handling on 

Scotch pine seed viability. E.K.67.2.
7 -  Bordács Sándor bibliográfiai adatainak helye (beszerzésük 

folyamatban)
8. -  Bordács Sándor bibliográfiai adatainak helye (beszerzésük 

folyamatban).
Magérés
9. -  Primusz, J. (1951): Egzóta magvak érésének ideje. 

Eg.5.20.
10. -  Marjai, Z. (1959): A nyármag érése és érettsége. E.K.6.3.
M ag és származás
11. -  Mátyás, V. (1954): Az erdei- és feketefenyő mag ezer- 

magsúly vizsgálatának eredményei. E.K.3.
12. -  Marjai, Z. (1958): Magbél és maghéj súlyarány változá

sok erdei és feketefenyő esetében.. EK. 1-2.
13. -  Szappanos, A. (1984): Az ezermagtömeg és a vetési mély

ség hatása kocsánytalan tölgy csemeték növekedésére. E.33.7
Magbiológia - ökológia
14. -  Marjai, Z. (1955): Egyes külső tényezők hatása a nyár- 

magra. E.K.l.
15. -  Mátyás, V. - Nemky, E. (1956): A tölgymakk fülledése. E.5.6
16. -  Lippóczy, B. (1962): A csapadék és a makktérmés, a 

lombalom és a felújítás kapcsolata. E.l 1.2.
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17 -  Pólya, L. (1962): A nyárfa magvak áztalási károsodásáról. 
K. 11.2.

18. -  Marjai, Z. (1963): A vadcseresznye mag romlásának 
egyes okairól. Eg.8.

19. -  Nemky, E. (1964): A tölgymakk víztartalmának befolyá
sa fagyérzékenységére és a csírázás megindulására. EFE T.K. 1.

20. -  Nemky, E. (1965): A molyhos tejlgy makkjának víztartal
ma és fagyérzékenysége. EFE T.K. 1-2.

21. -  Marjai, Z. (1988): Adatok a tölgymakk tartós tárolására 
való el óké s z í t é s h e z.

M agnyugalom  - csírázásgátlás
22. -  Papp, L. (1957): Nehezen csírázó magvak kísérleti veté

se. E.K.l.
23. -  Papp, L. (1957): A termés húsos burkának csírázásgátlá

sa. E.K.3-4.
Magélettartam
24. -  Marjai, Z. (1988): Az akác-maggazdálkodás problemati

kája. E.37.6.
25. -  Marjai, Z. (1995): Magbank a talajban. E.L. 130.6.
26. -  Marjai, Z. (1995). Akác magbank. E.L. 130.10.
Egyéb magkutatás
27 -  Gyórfi, J. (1954): A tölgymakk magyarországi károsítói. 

Növényvédelem időszerű kérdései. 2.
28. -  Győrfi, J. (1956): A kőris, a ju h a r  és a szilmag károsítói. 

E.K.2.
29. -  Győrfi, J. (1956): Fenyőtoboz- és fenyőmag károsítok és 

azok parazitái. Soproni Szemle, 1.
30. -  Páris, J. (1960): Akácmagok és csíranövényeik nuklein- 

savföszfor tartalma. E.9.11.
31. -  Páris, J. (1962): Akácmagvak katalázaktivítása. E. 11.7
(Csírázásfioziológi/i
32. -  Kopecky, F. (1954): A nyármagvak csírázás-élettani vizs

gálata. E.K.l.
33. -  Marjai, Z. (1956): Nyármag csírázásfiziológiai vizsgála

tok. E.K.3.
34. -  Marjai, Z. (1960): Nyár csírázásélettan, ökológia és mag

vetés. E.9.12.
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Egyéb csírázáskutatás
35. -  Bokor, R. (1956): A mykorrhiza-gombák által termelt an

tibiotikumok hatása egyes fenyőfélék magjának csírázására. 
E.K.l.

A lkalm azott tudom ányi kör
M agterm elő állományok
36. -  Witt, L. (1953): A fenyőmagtermelő állományok törzs

könyvezésének eddigi tanulságai. E.2.4.
37. -  Babos, I. (1955): Homoki erdeifenyők magtermése. 

E.4.3.
38. -  Witt, L. (1956): Erdeifenyvesek magtermelő állományai

nak berendezése. E.5.6.
39. -  Mátyás, V. (1958): Magyarország magtermelő állomá

nyai. E.K.3-4.
40. -  Babos, I. (1959): Magtermelő akácosok és nyárfások vizs

gálata. E.K.3.
41. -  Mátyás, V. (1967): A fenyő magtermelő állományok reví

ziója és gyakorlatai vonatkozásai. E.K.63.1-3.
42. -  Mátyás, V. (1968): Lombfa magtermelő állományaink re

víziója és az állományok jövőbeni szerepe az erdészeti maggaz
dálkodásban. MÉM Kút. 1967-ben.

43. -  Szappanos, A. (1989): Szlavóntölgy (Quercus robur 
L.ssp. slavonica (Gáy./Máty.) magtermelő állomány szervezeti jel
lemzőinek vizsgálata. EFE T.K. 1.

M agterm elő plantázsok
44. -  Bánó, I. (1952): Tapasztalataink a fenyőmagtermelő ül

tetvények létesítése terén. E. 1.1
45. -  Bánó, I. (1957): A magyar fenyőmagtermő-plantázs. 

E.K.1-2.
46. -  Bánó, I. - Marjai, Z. (1961): I.közl. Erdeifenyő oltványok 

növekedése, fejlődése és magtermelése. E.K.57.1-3.
47. -  Bánó, I. Marjai, Z. (1963): II. közi. Erdeifenyő oltvá

nyok növekedése, fejlődése és magtermelése. E.K.59.1.
48. -  Marjai, Z. (1964): Ültetvényes magtermesztés. Nemzetk. 

Mezőg. Szemle, 1.
49. -  Marjai, Z. (1966): Pláne of the large-scale seed orchard 

in the State Forestry Enterprise at Gödöllő. IUFRO Section, 22.
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50. -  Bánó, I. Mátyás, Cs. Retkes, J. - Szőnyi, L. (1971): I. 
közi. Planning and stablishment of Scotch pine orchard in H un
gary. E.K.67.2.

51. -  Bánó, I. Mátyás, Cs. Retkes, J. - Szónyi, L. (1972): Ií. 
közi. Planning and establishment of Scot ch pine orchard in Hun- 
gary. E.K.68.2.

52. -  Mátyás, Cs. (1972): Möglichkeiten dér Frühernte in 
Weisskiefcr-Samenplantagen. Silvae Gén. 21.1.

53. -  Mátyás, Cs. (1980): Második ciklusú magtermesztő ültet
vények létesítésének gazdaságossági és szelekciós kérdései. 
E.K.73.1.

54. -  Mátyás, Cs. (1983): Erdeifenyő plantázsok Magyarorszá
gon, - az első három évtized mérlege. E.32.5.

55. -  Bodor, L. - Molnár, T  (1997): Tölgymakk-termőültetvények 
a Mecseki Erdészeti Rt. Sellyei és Szigetvári Erdészeténél. EL.3.

Termésfokozás - védelem
56. -  Mátyás, V. (1969): A tölgy és bükkvirágzás fokozása műt

rágyázással és ennek összefüggése az időjárással. E.K.65.2-3.
57 -  Fodor, S. (1978): Az erdeifényő tobozkárosílók elleni sze

lekció lehetőségei. MTA Agr.T.K.37.2-3.
58. -  Fodor, S. (1982): A rovarirtás szerepe a tölgymakktermés 

növelésében. MTA Agr. T.K.41.3-4.
59. -  Merniük, G. (1982): Bükk magtermelés-fokozási kísérlet 

első eredményei. E .31.10.
60. -  Csesznák, E. (1984): A szlavón tölgy magtermelés foko

zásának 1 e h e t ős ége. E .33.7
61. -  Führer, E. Páll, M. (1984): Aspekte dér Auswahl von 

Buchensaatgutbestanden, Möglichkeiten dér Erhöhung des 
Samenertrages durch Düngung. Clb.f.d. Gesamtc Forstw. 101.1.

62. -T ó th ,  J. (1984): A magcsávázás korszerű anyagi és m ód
szerei erdészeti csemete kertekben. E.K. 1984-1985. 76-77

63. -  Fodor, S. (1986): Védekezési kísérletek tölgymakk ter
mésveszteséget okozó rovarok ellen. E.35.3.

Termésbecslés
64. -  Mátyás, V. (1955): Magtermésbecslés alkalmazása és ed 

dig elért hazai kutatási eredményei. E.K.3.
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65. -  Márkus, L. (1959): Bükkmakk terített ségi megfigyelések 
a Magasbakonyban. E.K.3.

66. -  Mátyás, V. (1960): A bükk magtermésének becslése. 
E.K.56.1-3.

67 -  Bánó, I. (1970): Állományokban álló erdeifenyőről gyűjt
hető magmennyiség. E. 19.1.

68. -  Marjai, Z. (1972): Az akácmag hozama és gyűjtési lehe
tőségei a földről. E.K.68-1.

69. -  Majer, A. (1982): A bükkösök makktermésének idősza
kossága. E.31.9.

70. -  Szappanos, A. (1984): A kocsánytalantölgy makktermés 
mennyiségi és minőségi vizsgálata. EFE T.K. 1-2.

Begyűjtés - feldolgozás
71. -  Thiringer, J. (1949): Fenyőmagvaink gyűjtése, vizsgálata 

és vetésre előkészítése. E.L.85.4.
72. -  Babos, I. (1949): Erdei magvak gyűjtése és felhasználása. 

E.L.85.9.
73. -  Mátyás, V. (1951): Erdei magvak. Mezőg.K.
74. -  Mátyás, V. (1951): A fenyőmagpergetés korszerűsítése. 

Eg.5.14.
75. -  Fodor, Gy. - Szent-Istvány A.-né (1953): Fenyőmaggyűj- 

tésünk és magtárolásunk helyzete. E.2-3.
76. -  Mátyás, V. (1954): Fenyőmagpergetésünk helyzetképe. (A 

magpergető üzemek felülvizsgálásnak tapasztalatai.) EK. 1.
77 -  Madas, L. (1956): Néhány gondolat az 1955. évi nagy 

tölgymakk termeléssel kapcsolatban. E.79.
78. -  Mátyás, V. (1956): A magas fákról történő magbegyűjtés 

gazdaságos módja. E.K.l.
79. -  Tompa, K. - Sziklai, O. (1956): A magas fákról történő 

maggyűjtés új módszere. E.5.6.
80. Mátyás, V. (1956): Az infravörös sugárzás alkalmazásának 

lehetőségei az erdészeti maggazdálkodásban. E.K.4.
81. -  Marjai, Z. (1958): Fontosabb húsos termésű fák és cser

jék  magkihozatali százaléka. Eg.13.
82. -  Tompa, K. (1959): Egy soproni vörösfenyves 1956. évi 

magtermése és az állomány kezelése. E.T.K. 1.
83. -  Marjai, Z. (1960): Vörösfenyő magpergetésünk és mag

ellátásunk helyzete. E.9.2.
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84. -  Csóka, L. (1961): A fenyőmagpergetókról. E.10.2.
85. -  Marjai, Z. (1969): Akácmag gyűjtés földről. E.18.9.
86. -  Mátyás, Cs. (1970): Fenyőmagpergetésíink jelenlegi 

helyzete. E.k.66.

Kezelés
87 -  Marjai, Z. (1955): A szürkenyármag kezelése. Eg.9.9.
88. -  Marjai, Z. (1959): A nyármag gépi szikkasztása. E.K.8.3.
89. -  Tóth, J. (1969): Erdei magvak csírázóképességének javí

tása és a fatömegprodukció növelésére irányuló kísérletek a Serf- 
féle dielektromos vetőmagkezelő berendezéssel. EFE. T.K.2.

90. -  Kiss, L. (1978): Magvetési kísérlet drazsírozott erdeifé
ny ő maggal. E.27.11.

91. -  Eke, I. Varga, Sz. (1981): A bükk (Fagus silvatica) csíra
kori károsodásai elleni védekezés. Növényvédelem, 17.3.

92. -  Tóth, J. (1983): Erdészetileg fontosabb juhar fajok mag
kezelése. E.32.4.

93. -  Tóth, J. (1984-1985): A magcsávázás korszerű anyagai, 
módszerei erdészeti csemetekertekben. E.K.

94. -  Marjai, Z. (1989): Tölgymakktárolási kísérletek, különös 
figyelemmel az edényzetre. E.38.4.

95. -  Varga, Sz. Barna, T. (1994): Lombos fafajok napjaink 
középtávú tárolási problémái. Woddtech Konf.So[)ron.

96 -  Albert, L. Németh, Zs. Varga, Sz. Barna, T. (1997): 
rFhe cold shock of the early stage of European Turkey Oak 
(Quercus cerris L.); „Stress of life” Int.Cong. of St ress, Bp. 1. köt.

97 -  Varga, Sz. - Albert, L. - Németh, Zs. (1997): A formalde
hid metabolizmus vizsgálata a csermakk csírázásának kezdeti sza
kaszában. MTA Ülés, 1997 ápr. (kiadás alatt).

Tárolás
98. -  Mátyás, V. (1951): Erdeimagvak tárolása. Agrártud. 3.2.
99. -  Blaskó, S. (1951): A makk téli tárolása. Eg.5.
100. -  Marjai, Z. (1955): Nyármag tárolási kísérletek. 

E.K.4.
101. -  Mátyás, V. (1956): Nyármag minőségi vizsgálatok és el

tartási kísérletek. E.K.2.
102. -  Fuisz, J. (1957): A fehérnyármag tárolása. E.6.1.
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103. -  Csóka, L. (1962): Védőtető alatti tölgymakk tárolással 
kapcsolatos tapasztalatok. E. 11.11.

104. -  Mátyás, Cs. Páli, L. (1980): Egy jó bükkmag termés 
hűtött tárolásának tanulságai. E.29.4.

M agvizsgálat
105. -  Mátyás, V. (1949): Maggyűjtés, magtárolás, magvizsgá

lat. E R II  kiadás, Sopron.
106. -  Mátyás, V. (1950): Magvizsgálati útmutató. ERII ki

adás, Sopron.
107 -  Fuisz, J. (1957): Az akácmag vizsgálata és vetésre előké

szítése. E.6.3.
108. -  Marjai, Z. (1959): A nyármag vizsgálata. MTA 

Agr.t.O.K. 15.1.
109. -  Marjai, Z. (1961): A magvak életképességének megha

tározása festési eljárással. E.10.7
110. -  Marjai, Z. (1965): Erdészeti magvizsgálati módszertan. 

OEF, Bp.
111. -  Fuisz, J. (1965): Az erdei magvak vetőértékének gyors 

meghatározása. E.K.61.1-3.
112. -  Fuisz, J. (1965): Magvizsgálati eljárások, vizsgálati min

ták és mintaminőségek összehasonlító vizsgálata, modellkísérle
tek útján. E.K.64.1-3.

113. -  Fuisz, J. (1967): Szűkített mintákkal végzett vizsgálatok 
eredményei. E.K.63.1-3.

114. -  Mátyás, Cs. (1970): Pontosság, gyorsaság, használható
ság. ÉRTI magvizsgálat az erdészeti maggazdálkodás szolgálatá
ban. ERFA 23.2.

115. -  Fuisz, J. (1971): Fa és cserjemagvak csírázási erélyének 
egzakt meghatározása. E.K.67.1.

1 16. -  Mátyás, V. - Maijai, Z. - Fuisz, J. - Mátyás, Cs. (1980): 75 
éves az erdészeti magvizsgálat. E.9.

117 -  Marjai, Z. (1984): A magyar erdészet a Magvizsgálók 
Nemzetközi Szövetségében. ERFA 3.

Maggazdáikodás-jejlesztés - szervezés
118. -  Mátyás, V. (1952): Tervszerű maggazdálkodás. Eg.6.6.
119. -  Mátyás, V. (1958): Maggazdálkodási Utasítás. OEF.
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119.a..Marjai, Z. (1960): Néhány észrevétel maggazdálkodá
sunkkal kapcsolatban. E.9.11.

120. -  Marjai, Z. (1963): Maggazdálkodásunk korszerűsítése. 
E. 12.9.

121. -  Fuisz, J. (1965): Maggazdálkodási tennivalók. ERFA 19.
122. -  Mátyás, V. (1967): Einige probleme dér ungarischen 

Forstlichen Saatgutwirtschaft. XIV. IUFRO Kongress, München.
123. -  Marjai, Z. (1980): A maggazdálkodás fejlesztés irányel

vei. E.9.
124. -  Marjai, Z. (1991): A magvizsgálat-maggazdálkodás 

fény- és árnykora. I.,II. E.L. 1991.1. és 2.'
125. -  Marjai, Z. (1997): Bővített újratermelés genetikai 

megjavítás - mag. E.L.2.
126. -  Marjai, Z. (1997): Az erdészeti mag maggazdálkodás

- magközpont. E.L.4.
Technika - találmány - újítás
127 -  Hibbey, A. - Jáhn, R. (1950): A szilvásváradi villanyerő

re berendezett magpergető. Eg.4.9. Újítás.
128. -  Poit inger, J. (1951): Famászó eszköz maggyűjtéshez. 

Eg.5. Újítás.
129. -  Lády, G. (1951): Mozgócserény rendszerű fenyőmag 

gyorspergető. Eg.5.1. Újítás.
130. -  Tompa, K. - Sziklai, O. (1956): A magas fákról történő 

maggyűjtés új módszere E.5.6.
131. - l o m p a ,  K. (1958): Megjegyzés az akácmag vetésre való 

előkészítéséhez. E. 7.3.
132. -  Solymos, R. (1960): A csákánydoroszlói magpergető és 

tároló üzem 12 éve. ERFA 14.6.
133. -  Sass, B. (1963): Az akácmag szkariíikálás kísérleti ta

pasztalatai. E. 12.5. Újítás.
134. -  Marjai, Z. (1963): Vörösfenyő tobozkoptató. Újítás. 

Ipolyvidék.
135. -  Finta, I. Marjai, Z. Markhot, J. (1964): Gépesített 

nyármag-pergetés. E.K.60. 1-3. Találmány.
136. -  Tompa, K. (1967): Újabb felszerelések a magas fák 

megmászására. E. 6.9.
137 -  Marjai, Z. (1967): Forgóköves, folyamatos működésű 

akácmag szkarifikátor. Újítás, Nyírerdő.
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Magcsere, kereskedelem
138. -  Maijai, Z. (1962): Nemzetközi magcsere. E.l 1.2.
139. -  Harkai, L. (1968): Nemzetközi magcsere. E . l7.1.
140. -  Marjai, Z. (1974): Az erdészeti szaporítóanyag, mint 

eszköz és áru. ERFA, 27.9.
141. -  Jankó, J. (1976): Nemzetközi magcsere az EREI 

kámoni arborétumában. E.25.1.
142. -  Maijai, Z. (1992): A magexportról. ERFA, 2.

Egyéb mag
143. -  Bölcs, I. (1952): Magvetések viaszérésben. +g.6.20.
144. -  Fuisz, J. (1954): Magvetés viaszérésben. Eg.8.17
145. -  Szappanos, A. (1965): A kislevelű hárs mag viaszérés

ben való vetése. EFE T.K. 1-2.
Az eltelt 50 év magyar erdészeti semenológiai irodalma így, 

csokorba gyűjtve, önmagában is érdekes és használható lehet. 
Közel másfelszáz írás, mint forrásmunka, tanúskodik egy szerény 
„tudományág” fejlődésére)!, formálódásáról.

Bár nincs összehasonlítható etalon más diszciplínák kifejező
déséről, ha az írásművekben található adatokat, új ismereteket 
bizonyos rendező elv mentén egységbe foglalnánk, tekintélyes 
terjedelmű, többkötetes kiadvány kerekedne belőle.

Jelen feldolgozás ennél jóval szerényebb igényű, rendeltetése 
sem a szintézis, hanem korképnek készül, megelégszik az össze
tevők egyféle statisztikai értelmezésével. Ehhez segítségül egy 
táblázat készült, a következő formában (l.sz. ábra a következő 
oldalon).

Az adatok értékelése többféle szemponthói történhet - az olva
só szándéka szerint itt két nézetből vesszük szemügyre:

- egyrészt a történeti szakaszok,
- másrészt a szerzők hovatartozása szerint.
A történeti szakaszokat illetően,
1. Soproni, 1948  1953.
Összesen 18 cikk jelent meg (évi 3,0), ami jelentős, ahhoz ké

pest, hogy kezdeti periódusban vagyunk. Rövid idő alatt az 50 
éves irodalmi termés 12,4%-a látott napvilágot. Mondanivalójuk 
elsősorban az alapok lerakására, ill. az induló ismeretek össze
foglalására terjedt ki.
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1. sz. ábra - A  magvizsgálati m inták száma/év. A vízszintes tenge
lyen álló oszlopok az egyes ciklusokban megjelent publikációk egy évre 

eső számát tüntetik fe l

119



2. Ráckevei,, 1954 1967
Ekkor 75 tanulmány (benne két új kötettel) gazdagította iro

dalmi tárházunkat. Eves átlagban 5,4. Erre a ciklusra az összes 
forrásanyag 51,7%-a esik, 14 évre elosztva.

Ami a tartalmat illeti, a kutatás, búvárkodás a teljes semeno- 
lógiát érintette. A részletek később kerülnek sorra.

3. Sárvári, 1968  - 1976.
A szóban forgó 9 évben 18 publikáció, évi 1,8 darabbal bőví

tette ismereteinket, 11,0%-os arányt reprezentálva.
4. Budapesti, 1977 1997
A szakaszra 36 tanulmány esik, de mivel 21 év alatt, az éves telje

sítmény mindössze 1,7 Az 50 évre vonatkozó hányad pedig 20,7%
Ha a szellemi aktivitást a, félévszázados múlt egészében vizsgáljuk, 

előzetesen azt a következtetést vonhat juk le, hogy lendületes sop
roni kezdetet követően a ráckevei időszakban tetőzött, majd mintegy 30 
éven át ennek harmadám-negyedén stagnált.

A publikációs hajlamot, kedvet, lehetőséget természetesen sok 
minden befolyásolhatja, de leginkább a mondanivaló. Ha ilyen 
nincs, a grafománia legmegszállottabbja is előbb-utóbb alább
hagyja, és az ilyenfajta statisztikákban jobbára csak az alkotókész
ség környezeti elemei tükröződnek.

Az előjelzésnek megfelelően, most a, szerzők hovatartozása sze
rinti értékelés következik - ismét a táblázatra hivatkozva.

Ebben a 2-5. rovatokban a négy hivatásos kutató, bizonyos 
időszakban főfoglalkozású magvizsgáló található, laborvezetésük 
időbeli sorrendjében, majd a többi ERTI-beli, aztán egyetemi, 
végül üzemi és más munkahelyű kutató, oktató, gyakorlati szak
ember következik.

A hivatásosakról egyelőre testületi értelemben szólunk. Külön- 
külön majd a laboratórium vándorlásának taglalásakor.

A testületi teljesítményt főként a 6. sz. rovat alapján ítélhetjük 
meg. 1948-at követően a tárgyalt kategóriára 33%-os arány jut, s 
azt egyedül Mátyás Vilmos képviseli.

A ráckevei időszakra három hivatásos is esik (3 éven keresztül 
átfedéssel), és részarányuk a publikációban 59%-ot ér el.

Még magasabb a sárvári periódusban, amikor 69%.
A budapestiben visszaesés tapasztalható, 42%-kal, elvileg két 

hivatásost figyelembe véve.
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Annak tendenciái ja y hogy az erdészeti semenológia -művelésében a h i
vatásosak dominálnak, egyértelműnek látszik, nyilvánvalóan abból 
következően, hogy hátuk mögött általában magvizsgáló labora
tórium van, és hogy már csak munkakörükből kifolyólag is 
több, szinte minden témacsoportot érintően széles fronton m un
kálkodtak.

Ezt a benyomást mindenesetre árnyalja az egyéb kutatók aktivi
tása. Pl. a 69%-os sárvári csúcs elérésében nagy szerepe volt annak, 
hogy a többi kutatóhely szinte leállt. Könnyű volt elérni mindössze
11 cikkel, amikor az egyéb kategóriát csak 5 képviselte.

A többi É R T I kutató a megjelentetett 33 publikációjával 23%- 
os részvételt vívott ki. Különösen intenzív munkát fejtettek ki az 
első 20 és az utolsó 15 évben. A soproni-ráckevei időszakban 
Witt Lajos, Babos Imre a magtermelő állományokkal, Bánó Ist
ván a magtermelő plánt ázsokkal, Papp László az át fekvő m ag
vakkal, Győrfi János a magkárosítókkal foglalkozott, ill. az utób
bi 15 évben Fodor Sándor a termés- és Tóth József ismét a mag
károsítókkal.

Érdekes és előremutató tendencia, hogy a fruktiíikációban és 
a magvédelemben nem a mag-vizsgáló laboratóriumi adottságok 
a meghatározóak, hanem a kór- és rovartani felkészültség, ill. ál
lománybeli megfigyelés lehetősége.

Az Egyetem (értelemszerűen az Erdészeti és Faipari, ill. újabban 
Soproni) oktató-kutatóinak maggal való foglalkozása érdekes 
oszcillációt mutat. Az 1. és 3. szakaszban egyetlen a két idézett 
bibliográfia megnyilatkozásukról sem tanúskodik a 2. és 4.-ben 
pedig szinte egyenértékű az ÉRTI-beli egyéb kutatókéival.

A ráckevei időben ekkor, úgy látszik, minden pezsgett 
Nemky Ernő (tölgymakk-ökológia és felújítás), valamint Tompa 
Károly (technikák és hozammegfigyelések) vitték a főszerepet. A 
második hullámban elsősorban Szappanos András (tölgymakk) 
és a Barna Tamás-Varga Szabolcs kettős (tölgymakk, magvéde
lem, magélettan) munkáiról érkeztek hírek.

A gyakorlati kollégák az első két szakaszban nagyon tevékenyek 
voltak, pl. a fenyőmagpergetés felfuttatásával kapcsolatban 
(Lády G. és Poitinger J. vagy Hibbey Albert és Jáhn  R. 
Thiringer J.), Primus J. az egzóta magvak érését figyelte meg, 
Sass Barna pedig kialakította az első folyamatos működésű akác
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mag szkarifikátorát. Lippóczy B. ökológiai összefüggéseket álla
pított meg a makktermés, valamint a felújulás hátterében.

1948 és 1967 között összesen 9 dolgozatuk jelent meg, ami 
5-22%-os részesedést jelent.

1967-et követően mindössze 2 cikk fémjelzi munkásságukat. 
Kiss L. drazsírozott magvakat vizsgált, a Bodor L.-Molnár T. ket
tős pedig tölgyplantázs létesítési gondjaikról, eredményeikről 
számolt be, nagyon tanulságosan.

Az a körülmény, hogy az utóbbi 30 évben az üzemi szakembe
rek részéről mindössze 2 írásműre futotta, aligha az ő rovásukra 
írható (ennek ellentmond a megelőző 20 évre eső 8 tanulmány), 
az okokat mélyebben kell keresni.

Az egyéb munkaterületről publikálok mennyiségi teljesítménye 
és időbelisége szinte ugyanaz, mint az előbbi esetben, 7 + 2 = 9. 
Az 1. és 2. szakaszból Páris J. és Pólya L. magélettani kutatásai 
említendők meg, tudományegyetemi munkahelyekről. Mint 
„külsős” kutatók, bekapcsolódásukkal azt érzékeltetik, hogy egy 
szakág virulása a határterületek művelőit is mozgásba hozhatja.

Az utóbbi néhány évben, az egyéb kutatóhelynek számító 
OMMI-ban Bordács Sándor a tölgy virágzásbiológiájának tanul
mányozását igyekszik felújítani.

A fejezet lezárása előtt még egy ideillő és adatokkal alátámasz
tott megjegyzés kívánkozik.

1965-1990 között 12 olyan tanulmány jelent meg a korábbi 
felsoroláson kívül -, amelyik az ivarosan szaporított fajaink neme
sítésével foglalkozik, látszólag semenológiai kategóriába tartozó
an. Ezenkívül 1970-ben elkezdődött az erdészeti fajtaminősítés 
(Tomcsányi Pál, 1970, Zsombor Ferenc, 1973 és Bach István, 
1978). 1976-tól pedig a származásszavatolás rendszere, és további 
19 cikkel gyarapította a magkutatásnak tűnő bibliográfiát. Nem 
beszélve a nemesítés címszó alatt fúló és egyébként örvendetes 
publikációs hullámról, a 60-as évek második felétói, vagy „sza- 
porítóanyag”-lermesztés, fejlesztés címen sugallt benyomásról, 
hogy a maggal minden rendben van, intenzíven foglalkoznak ve
le. E - nem szándékos - megtévesztő jelenséggel, személyekhez kö
tődően még találkozunk, mint tudati tehetetlenségi nyomatékkal.

Befejezésül, az irodalmi statisztika lényegi mondanivalóját ab
ban foglalhatjuk össze, hogy az erdészeti maggazdái kodásra vonatko
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zó szakirodalmi munkásság 50  éves görbéje olyan harang alakot ír le, 
melynek meredek felszálló, öt évig tartó ágát egy 15 éves kiemelkedő te
tőzés követi, majd a leszálló ág , 30 éves állandóságában, egy- harm ad
nyi teljesítményt tükröz.

Az l.sz. ábrán egyébként a vízszintes tengelyen álló hasábok a 
négy korszak egy-egy évre eső forrásmunkáinak számára tüntet ik fel.

B. Az üzemi m agvizsgálat m intáinak száma 50  év a la tt
Üzemi magvizsgálat alatt a mindenkori illetékes magvizsgálati labo

ratóriumba hivatalosan, hitelesen, vagy ún. magán-mintaként 
beküldött magminták vizsgálatát értjük. A vizsgálat általában 3-4 
vetőmagtulajdonság (tisztaság, csírázó-, vagy életképesség, ezer- 
magsiily, nedvességtartalom) megállapítására teljed ki. Tulaj
don k é p p e n m i n ős é g- m e g hat á ro zá s.

A vizsgálati adatok elsősorban a mintabeküldő, a vizsgáltató 
tájékoztatását szolgálják (vetőnorma megállapítás, egységár ki
alakítás). Ha vetésük ismeretlen minőségű maggal történik, az 
eredmény kétséges lesz, esetleg a várthoz képest semmi magá
val hozva ennek össze kényszerintézkedéséi, a fafajcserét, d rá
gább beszerzést, stb.

A magvizsgálati adatok visszahatóak a laboratóriumra is. In
formációt nyújtanak a termésviszonyok (mennyiségi és minőségi 
értelemben) felől, az alkalmazott technológiákról, az áru mozgá
sáról, az export-import alakulásáról.

Az adatok és az egész vizsgáltatási mechanizmus maggazdálko- 
dási szempontból úgy működik, mint a maguk területén valami 
meteorológiai, fenológiai, fénycsapdaszolgálat. A magvizsgáló és 
áttételesen a szakirányítás ezen keresztül jut országos áttekintés
hez, operatív adatokhoz, átlagértékekhez és gyakoriságokhoz.

Az erdészet, mint ágazat esetében, amelyik nagyságrendje 
folytán korántsem szakosodhat oly mértékig, mint a mezőgazda
ság, a magvizsgálat szinte az egyel len eszköz a maggazdálkodás 
kézbentartására, gonclvise 1 ésére.

leheti ezl jól, vagy rosszul, annak függvényében, hogy milyen 
a vizsgáltatás gyakorisága. Kellő mennyiség esetén világos kép 
kapható, míg ellenkező esetben homályos, szélsőségben sötét.

Ha jelentősége tükrében nézzük tanulmányunk tárgyát, az
l.sz. ábrán látható grafikont kapjuk (ordinátáján az éves minták, 
abszcisszáján pedig az időpontok vannak feltüntetve).
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Kezdetben, a soproni években, ugrásszerű az igény, a mintaszám 
egyik évről a másikra mintegy ezer db-osra növekszik. A lendü
letet a labor Ráckevére telepítése sem tudja visszafogni és 1955- 
56-ban már beáll az az 1200 körüli éves szint, ami a korábbiakban 
lefektetett igényeknek megfelelt, és elmondható, hogy a labora
tórium ura a helyzetnek.

1964-ben híre ment, hogy a magvizsgálatot áthelyezik Sárvár
ra. A reakció azonnali visszaesésben jelentkezett, a mintaszám 
még a felét sem érte el, és a ciklus végére 300 körülire süllyedt. 
Ezen a rohamos csökkenésen a váltás évében (1967-1968) még 
mérsékelt valamit az akkori jó  tölgymakktermés (a kiugrások 
egyébként korábban is ennek voltak tulajdoníthatók), de a ten
denciát megállítani nem tudta.

A budapesti időszakban eleinte még megújulás tapasztalható, 
bár inkább látszólag, mert a mintaszámok akkor már a gyü- 
mölcsfa-iskolai mintákat is magukban foglalták.

1990-re aztán megint csökkenés következett be, mígnem nap
jainkra, 110 darabra nem minimalizálódott. Ebben már az egy-két 
fémzárolt akác és erdeifenyő mintán kívül talán egyetlen belföl
di felhasználású sincs, hanem csak exportot képviselő.

A lesújtó jelenség alig kíván kommentárt, ha a bevezetőben 
foglaltakkal összevetjük. Egész egyszerűen, az erdészeti magvizsgá
la t, mint olyan, gyakorlatilag évekkel ezelőtt megszűnt.

A helyzet kialakulására a következő fejezetben térünk vissza, 
először a magvizsgáló laboratórium hányattatása kapcsán, majd 
összefüggésben az egész erdőművelés korabeli fejlődésével. Most 
csak a grafikon párhuzamosságára  hívnám fel a figyelmet- a mag- 
vizsgálatot egybevetve a szellemi, termékek arányának változásával! (Az 
ábra alján álló oszlopok képviselik ez utóbbit, db/éves átlag). 
Döbbenetes a hasonlóság, arányaiban és időbelileg is. Lineáris 
ok/okozati, vagy korrelációs kapcsolattal állunk szemben?

C. A M agvizsgáló Laboratórium  tevékenysége és vándorlása
Ezt a témakört bizonyos vonatkozásokban már érintetve ki

rajzolódott, hogy a magvizsgálat az erdészei esetében mennyire 
kulcsszereplő a maggazdálkodásban, közvetlenül és közvetetten. 
A soros tárgyalás tehát már kevésbé bizonyítási eljárás kell le
gyen, mint inkább háttér-megvilágítás az eseményekhez, az 
összefüggések megértéséhez.
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1 szakasz. Sopron, 1948 1953.
Az ö s s ze t c 11 fu n ke i ó j ú ni a gv i z s gá lat ni e g t c re intésének i c 1 éis za - 

ka. Helye az Erdészeti Tudományos Intézet Erdőművelési Osz
tály Magvizsgálati Laboratórium, Sopron, Dóczy L. u. 6. Vezető
je Mátyás Vilmos, segítsége 3 4 laboráns, köztük kiemelkedő 
Szent-Istvány Aladárné és Schmidt Istvánné.

A laboratórium - 1951. évi emlékekből rekonstruálva - 2-3 he
lyiségből állt, felszerelése pedig a szorosan vetőmagvizsgálatra 
szolgáló alapkészülékekből, berendezésekből, eszközökből tevő
dött össze,, nevezetesen 1 Jacobsen és 1 bakteriológiai (zárt) ter
mosztátból, Haereus-szárítószekrényből, tára- és torziós-mérleg
ből, szobai cserényes magpergető szekrényből, maggyűjtemény- 
ből, Linhardt-tálas lombfacsíráztató polcból, főkönyvi írópultból, 
vizsgáló- és adminisztrációs bútorokból, szerény könyvespolccal 
kiegészítve.

Mátyás Vilmos ezzel a részben elődöktől örökölt, részben be
szerzett eszközökkel kezdte el az üzemi magvizsgálat megteremtését. A 
vizsgálati technikai feltételek rendezése után széleskörű szerve
zésbe kezdett a mintaküldés szorgalmazására, amikor útmutató
kat, eligazító füzetet adott ki (105, 106), majd a technológiai fej
lesztés következett (98, 118). 1952-ben már maggazdálkodás szó- 
használattal élt.

Ha ma kézbe vesszük pl. a „Maggyűjtés, magtárolás, magvizs- 
gálat” c., 36 oldal terjedelmű kiadványt, szinte mindannak a sű
rítményét megtaláljuk benne, mint amit a 9 évvel később megje
lent, ma is egyetlen összefoglaló könyve, a Maggazdálkodási uta
sítás (1958) tartalmaz.

A hatékony munkára jellemző, hogy a beküldött üzemi minták 
száma 3 év alatt megtízszereződött, és 1952-53-ra 1000-nél töb
bet ért el. Ehhez természetesen jelentősen hozzájárult az, hogy a 
szakmai előírásokat, beleértve a magvizsgálati kötelezettséget is, 
fóliát ósági rendelkezések írták elő. Az ER EI képviselője kvázi- 
felügyeleti minőségben léphetett fel, intézkedhetett.

Még a soproni periódusban megkezdődi)!t a magpergetők 
számbavétele és rekonstrukciója, a magtermelő állományok kivá
lasztása, a származási körzetek kialakítása. Mindezek érettségüket 
a publikáláshoz már inkább a következő szakaszban érik el, ahogy 
ezt a bibliográfia 11, 39, 64, 74, 76. sz. dolgozatai tanúsítják.

125



2. szakasz. Ráckeve, 1954 1967
A magvizsgálat 1953. évi - rendeltetés szerinti áttelepítése Ba

bos Imre nevéhez fűződik. Babos Imre a korszak meghatározó 
erdészeti gondolkodója, kiemelkedő gyakorlati, majd elméleti 
erdőművelője volt. Mint a Síkvidéki Erdőgazdaságok területi 
igazgatója, majd 1952/53-tól az ÉRTI igazgatóhelyettese a tulaj
donképpeni szakértelmet illetően elsőszámú vezető. Az akkori 
hatalmi konstellációban érvényesíteni tudta szándékát, melyet 
széles látóköre, koncepciógazdagsága és tapasztalata alapozott 
meg.

Babos Imre volt tehát, aki elmozdította a magvizsgálatot az or
szág széléről, annak közepe tájára, Ráckevére. Nemcsak a bár
honnan való könnyű megközelíthetőség vezérelte ebben, hanem 
egy tudatos kiegyenlítő törekvés is, hogy a tudományos jelenlétet 
megerősítse a Nagyalföldön, ill. az egész keleti térségben.

Szándéka szerint az erdővédelmi részleg is Ráckevére került 
volna, együtt a magvizsgálattal kitöltve az egész Savoyai-kastélyt, 
ami kihasználatlanul, helyreállításra várva, granáriumként és ve
gyes szállásként szolgált.

Szeme előtt nyilvánvalóan az lebegett, hogy a meghirdetett 
alföldfásítási program nyomán az erdővédelmi problémák meg
sokasodnak, - mint ahogy ezt utókora vissza is igazolta. Tóth J ó 
zsef az ÉRTI 1988. 8. sz. jubileumi kiadványában ezt írja: „Ma
gyarország... Európának erdeiben egyik legszegényebb országává 
vált, az erdészek figyelme az Alföld alacsony erdősültségű terüle
tei felé fordult. A mostoha termőhelyi adottságok miatt egyre több erdő
védelmi probléma merült fel: megnőtt az erdővédelmi kutatások jelentő
sége. (Kiemelés tőlem.)

Minő, nem véletlen találkozása az erdővédelemnek a magbá
zissal! A száraz, sivár terület erdőnek való, csak a betelepítéséhez 
mag kell, de a telepítést fokozottan veszélyeztetik a károsítok.

Az erdővédelem végül is Sopronban maradt, személyi okok
ból, valószínűleg Győrfi János romló egészségi állapota miatt, és 
csak a magvizsgálat került Ráckevére.

Mátyás Vilmos, immár megalapozott szakértelmével, belső 
építészi készségével, művészi érzékével egy nemzetközi szintű la
boratóriumot tervezett és alakított ki a barokk-kastély ódon falai 
közé. A meszelt, boltíves záródású falak, a fehér csempeborítás,
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az 5 Jacobsen (asztaltermosztát) üveglapjai cs harangjai tisztasá
got sugároztak, csendre intettek, különösen amikor 4 - 500 üveg
búra alatt a kibúvó élet jelei zöldelltek.

A laboratóriumnak nemcsak légköre volt, hanem korszerű fel
szerelése is. A Sopronból elhozottakon kívül 4 új Jacobsennel, 1 
zárt termosztáttal, 1 ún. Rodewald (lombfa) csíráztat óval (ho
mokfürdőben), 1 vákuumszárítóval, 1 Schilde-Messer elektromos 
gyors laboratóriumi magpergetővel, 1 vízdesztillálóval, elektro
mos nedvességmérővel gazdagodva várta a magmintákat.

A laboratórium 6 nagyobb és 5 kisebb helyiségből állt, mint
egy 250 m2 alapterülettel. A helyiségek, amennyire a műemléki 
adottságok megengedték, funkcionálisan kapcsolódtak egymás
hoz, a magvizsgálat fázisainak megfelelően.

Az üzemi magvizsgálattól, mint rutin „szolgáltatástól”, szinte 
elkülönítetten alakította ki Mátyás Vilmos az ún. kutatólaborató
riumot, az egykori, már befalazott tágas kocsifelhajtóból. Beren
dezése azonban már utódjára várt (a szerzőre), aki a ciklus végé
ig felszerelte az elemi növényélettani műhelyt Warburg lélegzés
mérővel, anyagvizsgáló papírkromatográfiai és elektroforézis 
eszközökkel, és útban volt egy precíziós klímafülke is, amit azon
ban már eleve átirányítottak Sárvárra.

A kutatólaboratórium berendezésével párhuzamosan kialakí
totta az ún. mikrokönyvtárat, mintegy 800 bel-, de főként külföl
di szakcikkel, az EFE könyvtárából rendszeresen kölcsönzött fo
lyóiratok, könyvek lefényképezésével, tematikus rendszerezésé
vel és nyilvántartásával.

A személyzetnél tartva, a technikusi szintű „művezető” a Sop
ronból átköltözött Schmidt Istvánné volt, mellette dolgozott 
Henczidai Ferencné, Gulyás Józsefné, Karácsony Sándorné, 
László Pálné, Zajtai Antalné, Gyenes Károly és a szakasz végén 
Páli László technikus, aki késeibb vállalta a Sárvárra telepedést. A 
fenti létszámon kívül hosszabb-rövidebb ideig alkalmi kisegítők 
is dolgoztak, betanított jelleggel. A maximális létszám egyszerre 
10 fő volt, mindenkit beleértve.

A laboratórium az Erdészeti Tudományos Intézet Magvizsgáló 
Kísérleti Állomása nevet viselte, mint intézet egység, szinte teljes 
autonómiával. Az igazgató évente általában egyszer felügyelte - a 
delegációs látogatásokon kívül -, a tudományos osztályvezető pe
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dig 2-3 alkalommal. Kutatásaiban tématerv szerint dolgozott, az 
üzemi magvizsgálat tekintetében pedig közvetlenül referálhatott 
az Országos Erdészeti Főigazgatóság illetékes osztályának.

A Kísérleti Állomás adminisztrációja a munkabér központi 
számfejtését és postai átutalását leszámítva abból állt, hogy az 
adminisztrátor egy „kockás füzetben vezette a kézikasszából fi
zetett napi kiadásokat. A nagyobb beszerzéseket (pl. tüzelő) csek
kel egyenlítettük ki.

Ami az áttelepítési költségeket illeti, az építés és berendezés 
mintegy 4 millió forintot emésztett fel (akkori áron), az állomás 
működési költsége pedig évi 0,5 milliót tett ki, a műszerberuhá
zásokat nem számítva.

A laboratórium Sopronból való áttelepítését a magvizsgálat 
alig érezte meg, mert az 1953 nyarán, szezonon kívül történt, és 
vele tartott Mátyás Vilmos és Schmidt Istvánné is, ill. már 1954. 
januárjában beállt Marjai Zoltán is. A magvizsgálati folyamatos
ság a grafikonról is leolvasható.

Következne a tudományos, a publikációs munka. Flőtte azon
ban még egy igen fontos, szorosan kapcsolódó dologról kell em
lítést tenni.

A laboratórium építésével egyidejűleg, annak alagsorában lét
rehoztak egy az akkori időknek megfelelően korszerű fenyő- 
mag tároló pincét, 10.000 db 5 1-es patent zárás üveggel, 3 vagon ka
pacitással! Természetesen anyagelőkészítő, szikkasztó és kézirak
tár helyiségekkel, felszereléssel együtt.

A magtároló anyagszámadásilag és költségileg a Pestvidéki, 
majd Gödöllői Állami Erdőgazdasághoz tartozott (az Erdőfenn
tartási Alap finanszírozta), de a Magvizsgáló Kísérleti Állomás 
szigorú szakmai felügyelete mellett. A laboratórium állapította 
meg a tárolásra beérkezett magtételek minőségét, nedvességtar
talmát - egészen a betárolásig -, ezenkívül évente kétszer, repre
zentatív mintázással, télen és nyáron végigvizsgálta a teljes raktá
ri készletet. Az így kapott adatok alapján rendelkezett az OEF a 
t ava s zi m age 1 osz l á so kró 1.

Az intézmény és üzem ilyetén való párosítása igen gyümölcsö
ző volt, kölcsönösen, de a labor számra azért is, mert segítették 
az üzemi magvizsgálati holtszezonokban a munkatársak folyama
tos f i) g 1 a 1 ko z t a t á s á t .
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Rátérve a kutatómunkára, a/t a /  időszak magvizsgálóinak sor
rendjében teszem meg.

Mátyás Vilmos, áttelepülve, de családilag át nem költözve, 1957 
tavaszáig vezette a Kísérleti Mlomást, amikor állományilag is 
visszatéri az ÉRTI akkor már Alpokaljái Kísérleti Állomására. 
\  bő 3 éves ráckevei tartózkodása alatt, töretlen lendülettel foly
tatta a Sopronban megkezdett munkát. Ez az időszak már a mag
gazdálkodás teljes tartalommal na ló megtöltésének jegyében telt el, ese
tenként alapkutatással alátámasztva. Ez utóbbival kezdve, foglal
kozott a tölgy és bükk virágzásbiológiájával, ennek ökológiai vo
natkozásaival (2,3), a makk fülledésével (15), az alkalmazott terü
leten a magtermelő állományokkal (39), magtermésbecsléssel 
(04,60), magbegyűjtéssel (78), kezelési, tárolási technikákkal 
(80,101). Az első magszabványok (6 db) is ekkor készültek, vala
mint a már említeti Maggazdálkodást Utasítás (1 19) is, mint máig 
egyetlen és használható általános kézikönyv.

Mátyás Vilmos 1957 évi megválása a laboratóriumtól nem je
lentette azt, hogy egy idejűleg a magkutatással is felhagyott vol
na. Nem, folytatta azt a magvizsgálal vándorélete harmadik sza
kaszában is, de erről a ciklusáról majd ott emlékezünk meg.

A ráckevei időszak második hivatásos magvizsgálója volt M arjai 
Zoltán, aki 1953. december 15-ével került az EREI Magvizsgáié) Kí
sérleti Állomásának személyi állományába, beosztott munkatárs
ként, majd 1957 tavaszáté>l - Mátyás Vilmost váltva - vezetékként. Ez 
a beosztása és egyáltalán munkaviszonya, az Erdészeti Tudomá
nyos Intézetben, 1964. február 1-jével szűnt meg, saját elhatározá
sából, felmondással, tiltakozásul a Sárvárra telepítés ellen.

A laboratórium 1954 januárjára, tényleges munkába állására, 
már „üzemképes állapotban” volt. Az üzemi magvizsgálat, hála 
az említett személyi folyamatosságnak, zavartalanul működött, 
ebben későbbiekben is alig kellett szerepet vállalnia, mert Mátyás 
Vilmosnak, akkori munkáihoz (szabványok, határértékek) szük
sége volt a napi vizsgálat nyújtotta adatokhoz, információkhoz és 
azokat fenntartotta magának.

Ennek köszönhetéíen szinte azonnal kutatásokba foghatott, 
kapott, de tulajdonképpen eléíző munkakörében (E R l’I Homok- 
és Hullámléríásíté) Kísérleti Állomás, Lakitelek-Téxserdő) hozott 
témája keretében, a nyármag tárolási gondjainak megoldásába.
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Problémaközelítése a külső tényezők tanulmányozásával kez
dődött, vagyis magökológiai kutatással (14), majd a téma elága
zása és göngyölítése (10,33,34,87,88,100,108) egy „A nyárfa 
ivaros szaporodása és szaporítása” c. - összefoglalóhoz és egy ta
lálmány kifejlesztéséhez, a nyármagpergető megalkotásához ve
zetett (135).

Az egyéb kutatások (12,18,81,83) inkább 1957-et követően kez
dődtek (húsos magvakkal, tölgyekkel és fenyőkkel), csakúgy, mint 
Bánó Istvánnal folytatott közös munka (46,47), az erdeifenyő olt
ványokon termett toboz és mag elemzésével, értékelésével.

1957 után, átvéve az üzemi magvizsgálatot is, gyakoribbá vált 
a közvetlen üzemi gondok megoldása, pl. a vörösfenyőmag feltá
rása tobozkoptatással, forgóköves akácmag szkarifikátor 
(134,139), fenyőmag tárolás műanyag zsákban, de lendületet ka
pott a nemzetközi magcsere is (138), Ráckevére vonva az ÉRTI 
összes arborétumának (Kámon, Sárvár, Püspökladány), sőt a 
Folly-arborétumnak a magcseréjét is. Akkoriban 150-nél több bo
tanikus kerttel, arborétummal álltunk kapcsolatban, szerte a vilá- 
gon.

Még két terület érdemel külön említési, nevezetesen a mag
vizsgálati módszerek, valamint az egész maggazdálkodás fejlesz
tésének folyamatos témája.

Az előbbi keretében először a rönlgendiagnózis bevezetésének 
kísérlete hozható fel, ami kapcsolat felvételig jutott Rohmeder 
(München) és Simák (Stockholm) kollégákkal, ill. néhány hazai 
lombos faj magján végzett sikeres felvételig (a későbbi fejlesztési 
tervek röntgenkészülék beszerzését is magukban foglalták). Az
tán a Lakon-féle biokémiai festési eljárás alapokig menő (az 
ELTE-n, Jám bor professzornál) tanulmányozása következett, s 
végül (1965-ös megjelenéssel) az Erdészeti magvizsgálat módszertan 
összeállításával és kiadásával (110) érte el tetőpontját.

A módszertanban - a szakma számára - talán nem is az eljárá
sok az érdekesek és eligazítóak (ezek ISTA-kiadványban is meg
találhatók), hanem az erdészeti jelleg kidomborítása, az önmeghatáro
zás, az identitás tudatos keresése.

A maggazdálkodás fejlesztésének az a üzemi magvizsgálat révén 
felbukkanó felismerés-sorozat adott impulzust, hogy a gyűjtö
gető, esetlegességeknek kitett, hagyományos termelési módszer
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nem biztosíthat kiegyensúlyozott, megfelelő fafajösszetételű, 
tervszerű magellátást, hanem csak az üzemmé fejlesztett, köz
pontosított, szakosított, plantázsrendszerű nagyüzem (120).

Az 1958-ban felvetődő, merész gondolat az intézeti belső el
lenállás következtében csak 1963-ban láthatott napvilágot. Élet- 
képességét mégis visszaigazolja a 3. regionális magtermelő plan- 
tázs (Cikota, Albertirsa, Kál) szerkezeti és kiviteli módja, bár az 
infrastruktúrát (pergetést, feldolgozást, tárolást, stb.) szabadosan 
nem az ültetvényeken belül valósították meg (Kál kivételével), 
hanem de/integráltan, miáltal nem alakulhatott ki autonóm 
szaküzem.

Egyébként a maggazdálkodás fejlesztését szolgáló későbbi kez
deményezések is ezt a dolgozatot vették alapul.

1964. február 1-jével véget ért Marjai Zoltán ráckevei szolgá
lata, a laboratórium azonban még maradt, 3-5 éven át, 1967 nya
ráig. Az átmeneti időszakban Fuisz József irányítása alá került.

Fuisz József maggal kapcsolatos tevékenysége nem Ráckevén 
kezdődött, hanem már évekkel korábban, a Nyírségben. A mári- 
apócsi csemetekertben ahova nyaranta kiköltözött ún. házi 
magvizsgálati laboratóriumot rendezett be, „kitermesztés”-re pe
dig ott volt a tágas csemelekcrl. Főmérnöki beosztása, kivívott te
kintélye szabad kezet biztosított számára, a ráfordított időkeret 
tekintetében is, amihez még hozzájárult a kint lakás minden sza
badideje

Vizsgálódásait a viaszérésben való vetéssel (144) az 50-es évek 
közepén kezdte. Ezeket a fehérnyármag iránti érdeklődés követ
te (102), Pólya Lászlót (KLTE Debrecen) is magával ragadva (17), 
de még inkább az akácmag, melyről igen értékes, tartalmas feje
zetet írt az „Akác Magyarországon” c. kiadványba (Keresztesi, 
1965). Előtte e témáról mindössze egy tanulmányban (107) szá
molt be, („külsőseként, nyilvánvalóan publikációs nehézségek
kel küzdve).

Az akácmagról szóló fejezet részletes anatómiai ismertetéssel 
kezdődik, majd a kemény héjúság összetett jelensége következik, 
számtalan feloldási kísérlettel. Tárgyalja a faj földrajzi elterjedé
se és ezermagsúlya közötti összefüggéseket is.

Fuisz József az akácmagról mindent leírt, ami a mag csemetekerti éle
tét érinti, beleértve a technológiát is - a kor ismeretének szintjén,
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amivel arra utalnék, hogy az akácmag talajbeli léte és gyűjtési 
módja akkor még felfedezésre vált.

A fentieken kívül megemlítendő a Fuisz-íéle vetóerték-számí- 
tás (amelyik a vetőnormát illetően kiegyenlítette a/, ezcrmagsúly 
változékonyság okozta szórásokat.)

Végül is ez az előélet tette esélyessé arra, hogy a (elszabaduló 
magvizsgálói helyet viszonylagos felkészültséggel elfoglalhassa.

Fuisz esete példa arra, hogy központi maglaboratóriumon kí
vül is van, létezik magkutatás, ha nem is túl nagy gyakorisággal.

Néhány hónapos bevezetés után, Fuisz Józsefre' új helyén a/ 
utóvédharc hálátlan szerepe várt volna, ha ambíciója nem őrzi 
meg korábbi aktivitását. Nagy lendülettel vetette magát dédelge
tett témájába, a magvizsgálati módszerek egyszerűsítésének 
megoldásába, modellkísérletek segítségével (111, 112, 1 13).

1967 nyarát követően, miután leszerelte és Sárvárra útjára bo
csátotta a laboratóriumot, nyugdíjba vonult, de a munkával nem 
hagyott fel (1 15), és élete vége tájára elkészítette 20 év mag-vizs
gálatának statisztikáját, ami ma is gazdag tárháza az erdészeti 
magvakra vonatkozó adatoknak. (Kéziratban.)

A ráukevei korszak lezárása előtt térjünk még kicsit vissza az Hz 
m i magvizsgálatokhoz

A vetőmagvizsgálat és bizonylatolás államilag megszabott ille
tékességhez kötött, melynek megadására a f ö l d m ű v e l é s ü g y i  mi
niszter jogosult. Az első felhatalmazást a S e lm e c b á n y á i  Erdészeti 
Kísérleti Állomás kapta - 61 l/IV.3.sz. FM rendelet, 1904. íebr. 13. 
-, amelyet a későbbi laboratóriumok örököltek.

A 27/1960. (XII. 11.) FM rendelet a hatásköri bővítette: „az Er
dészeti Tudományos Intézel dönt a gyümölcsfa-csemete termesz
téséhez szolgáltatott vetőmag minőség kérdésében keletkezett vi
tában” Ezzel a laboratórium minden fa- és cserjemag minősíté
se tekintetében kijelölt intézménnyé vált.

Nemzetközi bizonylat kiállítására nem volt lehetőségünk - leg
alábbis közvetlenül nem mert nem voltunk tagjai a Magvizsgá
lók Nemzetközi Szövetségének (ISTA), hiányzott hozzá az évi 75 
dollárnyi tagdíj, m eg a  hozzá fűződő, kellő érdekeltség. Mivel ak
kor az egész export-import mindössze néhány tételre rúgott, azt 
a kialakult megoldást választottuk, hogy mi elvégeztünk minden 
vizsgálatot, kiállítottuk a saját okmányunkat, majd az Országos

132



VcMőmagfelügycléíség ennek (elhasználásával a nemzet közi érvé
nyű, ún. narancs (ilyen színű) bizonylatot. Az OVEE tagja volt az 
ISTA-nak, sőt lŐmunkalársa, Harthodeiszky A ndrás, ennek végre
hajtó bizottsági tagjaként felelősséget vállalt értünk, amiért ké
sőbb még egvéb szolgálataiért is az erdészet lekötelezettjeként 
emlékezhet rá.

Végére érvén a ráckevei periódusunk, (alán nem elfogult az az össze
gezi'. hogy mind szolgáltatásaiban, mind kezdeményezésében és teljesítmé
nyében kiemelkedő volt, gondviselője az erdészeti maggazdálkodásnak!

A laboratórium Ráckevéról való elmozdításának elhatározása, 
az intézd vezetésében, anélkül szillelett meg, hogy erről velünk 
előzetesen tárgyaltak volna. Döntés született, és ezen a felmon
dás sem segített.

Az áttelepítés fő indokaként azt hozták föl, hogy a nemesíté. 
és a mag témakör együvé való, jó hatással lesznek egymásra. Már 
uté)lagosság, kényszerült ellenérveim között az említetteken kí
vül éppen ennek ellenkezőjét próbáltam bizonygatni, m ond
ván, hogy mind a genetika, mind a semenológia egy éppen fej
lődőben lévő tudományág, és a közöttük kialakult) versenyben az 
marad alul (vagyis a mag), amelyik később érkezik és befogadott
nak minősül.

A félelmek nem voltak alaptalanok, amint ez a későbbiekből, 
de mindjárt az elején is kiderül.

3. Sárvári szakasz, 1968  - 1976.
A tervek szerint Sárvárolt a komplett maglabor egy teljes szin

tet kapott volna, és a tervek, melynek elkészítésére még kötelez
lek, ennek megfelelően készültek is el - a műszerek, berendezé
sek elhelyezését, közműforrások é. kapacitásuk megadását, a 
funkcionális összefüggések ábrázolását is magukban foglalva.

Ezzel szemben, ahogy erről ma is meggyőződhetünk, a mag
vizsgálat 3 szinten, szétszórva kapóit helyet. A géptermet ki sem 
alakították, a kutatólabort a nemesítés bekebelezte, a készülékek 
egy részét más kísérleti egységbe is széthordták.

Mátyás Vilmos, aki rövid időre megbízást kapott a távirányí
tásra, egyik levelében így ír: „A gyűjtemény egy része az úton 
tönkrement. A leromlott berendezést és felszereléseket nagyobb
részt ki kelleti dobni. A helyiségek tervezése nem felel meg. 
Rossz!
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Az időközben érkezeit műszerek egy részéről azt sem tudjuk, 
hogy mi. Nem is voltak kicsomagolva. A fiziológiai dolgokat 
mind átvette a megfelelő labor.

Ez a helyzet. Sárváron” 1967 szept. 23.
Még két év telt el a laborvezetői hely betöltésének próbálkozá

saival, egyedüli állandó segítségként Páli Lászlóra támaszkodva, 
mígnem Mátyás Csaba meg nem érkezett.

Mátyás Csaba, ha hiányzott is számára a laboratóriumi előélet, 
a leszármazás és az adott tájékozódási készség eredményeként, 
rövidesen átvette a vezetést és érdemi irányítónak bizonyult.

A folyamatosság, a rutin feladatokat illetően, valóban hamaro
san helyreállhalott (1. magvizsgálat szorgalmazása, 1 14, vagy a fe
nyőmag pergetés helyzetértékelése, (80), de még a plantázs ter
mésfokozást célzó adaptációs kísérletek, (32), hidraulikus platós 
begyűjtő kocsi kialakítása is maggazdálkodás kénében tartották, 
idővel szinte elkerülhetetlenné vált orientációjának megváltozá
sa, - (anélkül, hogy ez markánsan szembetűnő lett volna).

Erről az észrevétlen pályamódosulásról - Mátyás Csaba szemé
lyétől függetlenül is érdemesnek látszik néhány szót ejteni, 
mert a plantázsok létesítése körül nézetkülönbségek élnek még 
ma is, keletkezésük korszakában pedig még inkább éltek.

A plantázsok gondolata nálunk - Babos Imre (elvetésére - Bá
nó Istvánban fogant meg. A plantázs - kezdetben a szelekciós ne
mesítés eszközének indult a leoltott törzsfák kiónjai összeha
sonlítását megkönnyítendő. Csak r;7/r7ként merült fel, hogy az olt
ványok földközelisége a viagbegyűjtést is megkönnyítené, ezért érde
mes lenne magtermelő ültetvényeket létesíteni.

Az ötlet beillesztése a maggazdálkodás rendszerébe, ezáltal 
annak egy merőben új, célgazdasággá fejlesztése (szakosított, 
koncentrált, regionális nagyüzem) 1958-ban szerepelt először 
az ÉRTI Kutaté) Tanácsa napirendjén, Marjai Zoltán előadásá
ban. Mindenki leszavazta a legenyhébb jelzővel, hogy „nem 
időszerű” csupán Bánó István állt ki mellette, a maga határo
zott módján. (Csak a történeti hűség kedvéért: a szóban forgó, 
1958. évi javaslat az akkor uralkodó „tudományos” szellem
nek megfelelően, hogy „csak kollektív vélemény hagyhatja el az 
intézetet” 1963-ig nyomtatásban meg sem jelenhetett, hanem 
csak azt követően, hogy Keresztesi Béla, az intézet akkori igaz
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gatója egy északi tanulmányútja illán, országos értekezleten ki 
nem jelenlétié, hogy: „úgy látszik mégis, a Marjainak van iga
za.”)

Van, volt, tehát egy „magos” aspektusa a magtermelő palántá
zásoknak, kezdeti, hosszan szüneteltetett, majd napjainkban újra 
előá 116 képviselettel.

Volt, van viszont a nemesítői, a genetikus oldal, amelyik nap 
mint nap telepít, megfigyel plantázst, függetlenül a funkciójától. 
Jelen és együtt van vele, a társítás akkor is azonosítja őket, ha a 
plantázs rendeltetése éppen m agtermeié., gazdálkodási, üzemvi
teli szempontokkal.

A köztudatban tehát a magtermelő plantázsok színképében a 
genetika illetékessége aránytalanul nagyobb, mint a semeno- 
lógiáé, és e torzulástól - sajnos - az írásművek sem mentesek.

Mátyás Csaba a 70-es évek elején tehát egy sárvári, kámoni 
nemesitől környezetbe került, és amikor választotta/kapta egy
részt az 1111. plantázsmunkát és az erdeifenyő utódvizsgálati té
mát, tulajdonképpen irányt váltott, érdeklődésének lőkuszába a 
genetika került. Ez tükröződik 50, 51, 53, 54. sorszámú, egyéb
ként még átmenetinek tekinthető, és itt szerepeltethető m unká
iban.

Mátyás Csaba eddigi életének utolsó - egyértelműen magra 
vonatkozó kutatásai a 70-es évek végére esnek amikor a mag
vizsgálat már Budapesten működött -, amelyek a tölgy- és bükk- 
makk tárolási problémáit tárgyalják (104).

Ha e történeti visszapillantásban tudatos megkülönböztetés és 
elválasztás érvényesül is, ez nem jelenti annak tagadását, hogy a 
maggazdálkodásra, elsősorban elveiben, de olykor gyakorlatában 
is, jelentős befolyást gyakorol a genetika. Mivel Mátyás Csaba 
(akárcsak Mátyás Vilmos) esetében a magtcM való eltávolodás csak 
szűkített értelemben áll fenn és inkább elágazásié)!, mint téma
hűtlenségről beszélhetünk, indokoltnak látszik e ramifikáció 
megemlítése, ha csak érintőlegesen is.

Mátyás Csaba esetében az egyik ág a populáció-genelika és 
deriválumai (1990-ig mintegy 15 írásműben), a másik a szárma- 
záskutatás, saját és apai nyomdokon, az OMMI törekvések elmé
leti megalapozásaként (az 1990-et követő publikációkban és bel
ső anyagokban).
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Mátyás Vilmos pályamódosítása tulajdonkeppen már Rácke
vén elkezdődött, ele aztán visszaköltözésével fejeződött be, Sop
ronban , 1957 után.

Folytatta a termésíokozási (56), termésbecslési ((>(>) kísérlete
ket, valamint a magtermeié) állományok gondozását (39,41,42).
1967-ben még előadást tartott egy l l 'FR O  Kongresszuson Mün
chenben az erdészeti maggazdálkodás problémáiról, HhSO-ban 
pedig (társszerzőként) a magvizsgálat 75. évfordulóján részt vett 
a jubileumi számadásban (1 16).

Különben a 70-es évektől már nem publikált semenolé)giai 
cikket, mert érdeklődésének előterébe véglegesen legértékesebb 
genus-unk, a Quercus kerüli, és 1986-ban bekövetkezett haláláig 
ennek botanikai gazdagításával foglalkozoll nemzetközi színvo
nalon.

Mátyás Vilmost a laborandriumtéü valé> elszakadás nem rendí
tette meg, mert kenet kezet esen erdcTállományban gondolkodott, 
mégpedig növénytakarónk legértékesebb lombos fajaiban, t(Ügy
ben, blikkben, elegy fafajokban.

A fenyvesek annak ellenére nem ragadták meg, hogy sziilcT- 
f ölelje Erdély volt, hogy tanulmányaiban még német iskolában 
nevelkedett, meg az 50-60-as évek fénye')- programjáról sem von
hatta ki magát. Becsillettel kibontakoztatta és végigvitte azt is, 
noha a szíve a zalai IYüöske l(Ügyesei felé húzta.

A renelíthetcilenséget szimbolizáló tölgy tulajdonképpen 
metaforája Mátyás Vilmos szakmai karakterének. Konzervalívan 
crclőállemiányban hitt a magforrások tekintetében is, a magter- 
mele) plantázsokat tisztes távolsággal kezelte, ösztönösen-ludale)- 
san féltvén a sokszínűségei, a bioszférát egyensúlyban tarte') sok
féleséget. Képtelenségnek tartotta pl. a t(Ügyek vegetatív szapo
rítását, de az ültetvények üzemeltetési clcmycit nem tagadta. 
Fenntartásaival nem élt vissza, elutasító magatartást sohasem ta
núsítón, és a kioktatás is távol állt téüe - hogy c'gykori főnöki ma
gatartását is ecseteljem.

E rövid, kiegészíted méltatás szerves része a történeti múlt fel
idézésének, különösen, hogy szereplése, M átyás Vilmos (nmek meg
határozó alakja , a magyar erdészeti viaggazdálkodás megteremtője volt.

A sárvári és a megelcdzo ráckevei idedszakban Marjai Zoltán 
1964 februárját követeden gyakorlati (Ciödöllcdi Acg.), ill. koor-
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(linálö beosztásban (Eg. és Faip. Egyesülés) - alkalmazásba vehet
te 10 éves tudományos tapasztalatait. Ez elsősorban az alábbiak
ban nyilvánult meg: regionális magtermelő plantázs tervezése és 
létesítése (Albertirsa) (48,49), magexport kibontakoztatása (142) 
a vállalati nyereség 10%-át hozta, az akácmag földből való „kül
színi fejtése” (68, 85), akácmag szkarifikátor üzembe helyezése 
(137) Baktalórántházán.

A sárvári szakaszt lezárva, tudományos teljesítményét felidéz
ve, ekkor évi 1,8 dolgozat gazdagította szakirodalmunkat, ami 
pedig az üzemi magvizsgálati mutatót illeti, az évi 300-600 min
ta, egynegyed félannyi, mint a megelőző periódusban, azaz 
minden tekintetben jelentős hanyatlás következett be.

4 . Budapesti szakasz, 1977 1997
Az Erdészeti Magvizsgálat Sárvárról Budapestre helyezésének 

geneziséről keveset tudni, pedig a változás nemcsak földrajzi 
(Sárvárról Budapestre), hanem intézményi vonatkozásokat (Er
dészeti Tudományos Intézetből az Országos Vetőmag és Szaporí
tóanyag Felügyelőség kötelékébe) is magában foglalt.

A kezdeményezés valószínűleg az Országos Szaporítóanyag 
Felügyelőségtől, mint kertészeti intézménytől indult el, és a Me
zőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium magáévá téve, 
17/1976.MÉM.sz. rendeletével vitte döntésre. A magvizsgálati 
jogkör anélkül került át a megalakult Országos Vetőmag és Sza
porítóanyag Felügyelőséghez (OVEF-hez), hogy maga a laborató
rium is költözött volna. Az ott maradt Sárváron, kivéve az irattá
rat, a magvizsgálati főkönyveket.

Az új Magvizsgálati Laboratórium az OSZAFE meglévő meg
felelőjéből alakult, ennek személyi állományával és berendezése
ivel. Csak a vezetésére gondoskodtak erdőmérnökről, Marjai 
Zoltán személyében.

Felkérésére 2 éves külföldi kiküldetése felezőjén (1975 nya
rán) került sor, azzal, hogy egy új, erős szervezet van kialakuló
ban, létszám- és laboratóriumfejlesztéssel. -Válasza az előzmé
nyeket ismerve - természetesen igen volt.

Mátyás Csaba elmondása szerint nem fejtett ki komolyabb 
ellenállást, mint az érintett, Marjai Zoltán iránti méltányosságból.

Ilyen előzmények után indult meg a munka (1976. nyári á t
adással) lényegében 1977-ben, 4 kertészmérnöknő, 1 laboráns
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és 1 kisegítő közreműködésével, 76 ui“-en, minimális (elszere
léssel.

Ez a 20 éves ])erié)dus tartalmilag három részre bomlik. 1977- 
tóí 1980-ig  a váltással já ró  belső elrendezésié., helvkere \s zajlott, 
valamint előkészítése, kiilso szakemberekkel egyeztetése egy íej- 
lesztési koncepeié)nak (Államtitkári Értekezlet anyaga). Ebben - a 
laboratórium bővítésén és funkciója kiteljesítésén kívül szere
pelt a regionális alközpontok (az ültetvényileg már meglévő 
cikotai, albertirsai és káli bázisok) kiépítése, megerősítése, a vál
lalati egyéb egységek megjelelő integrálása, valamint az OECI) 
rendszerhez vak) alkalmazkodás megteremtésének feltételrend
szere. E/ utóbbi jegyében 1 hetes továbbképzést szerveztünk 
Gyöngyösön, erdőművelők és erdőíélügyelők bevonásával. Ekkor 
még únden biztatónak látszott (123).

19 0 őszén az intézet belső átszervezésen ment át, aminek 
eredi lényeként a laboratórium és a felügyeleti erdészeti osztály 
más-más igazgatósághoz került, a laboratóriumi osztály lefű
ződve a szakmai osztálytól a nagy mezőgazdasági Vetőmag- 
vizsgálati Főosztály kötelékébe került, Famagvizsgálati Osztály el
nevezéssel. Hatáskörét megnyirbálva, kizárólagos feladata a ru
tin magvizsgálat végrehajtása volt, némi mozgástérrel a kutatás 
irányába ha a szükséges fedezetet kívülről megteremtette.

Erre az időszakra volt jellemző egyébként a sematikus a „mag 
az mag” elv meghirdetése és uralma, amelyik a mezőgazdasági, 
kertészeti és erdészeti magvakat azonos elbírálás alá vette, tagad
va sajátosságaikat, ideológiailag megteremtve a Famaglabora- 
tórium teljes megsemmisítését, ami Marjai Zoltán 1984. évi 
nyugdíjazása után meg is történt. Ettől kezdve az erdészeti mag 
laboratóriumi képviseletét csupán egyetlen kertészmérnöknő, 
Tóth Károlyné látja el magvizsgálati szempontból kiválóan.

Mindez 14 éve tart, és nem véletlen, hogy 1989-ben egy füg
getlen ad hoc Bizottság (Ötök Bizottsága) így ír. „Az erdészeti 
maggazdálkodásnak nincs központi gazdája, mint annak idején 
az Ráckevén megvolt.”

Az események híven tükröződnek a magminták grafikonján, 
amelyre)! az elsé) 10 évben még a sárvári 500 körüli mintaszám 
olvasható le, napjainkra pedig 110-en vihiimalizálódik. Összetétele 
pedig: 3-4 vállalattól, 60%-ban export, 25%-ban erdei fenyő, vagy
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akác fajta cs az ún. magánminta mindössze 15%-ra tehető. Az át
tekintés gyakorlatilag nullára vehető.

A budapesti korszaknak egyetlen előnye volt, hogy az új kö
zegben automatikussá vált az ISTA tagság és, hogy Marjai Zoltán 
e nemzetközi szervezet Famag Bizottságának tagja lehetett (117).

A publikációs tevékenység még az elózó' korszak szintjét sem éri el 1,7 
dolgozat jelenik meg évente.

Mátyás Vilmos és Fuisz József 1980-ban még {Mátyás Csabáival és 
M arjai Zoltámv<\\) közreadják közös tanulmányukat az erdészeti 
magvizsgálat 15 éves múltjára emlékezvén (116), aztán már nem 
publikálnak. De ebben a tanulmányban ahogy már utaltunk is 
rá a négy kompetens magvizsgáló egyértelműen fogalmaz, vészha
rangot kongatván.

Mátyás Csaba 1980-ban ahogy említettem még foglalkozik 
maggal, tölgy és bükkmakk tárolással (104), ill. a magtermelő 
plantázsok rotációjával (53), de az említett elágazásnak megfele
lően, termékeny tollal ezután már csak a genetika és származás
kutatás szolgálatába állítja.

M arjai Zoltán aktív korszakára (1984-ig) tölgy- és bükkmakk 
ökológiai, ill. tárolási kutatások esnek (21,94), nyugállományban 
pedig céllaboratóriumot berendezve (ÉRTI és OMMI segítsé
gével) - visszatért az akácmaghoz, annak ökológiai aspektusához, 
talajbeli vándorlásának tanulmányozásához (25,26), a Nyírerdő, 
Nagykunsági Erdészeti Rt. és OTKA segítségével. A legutóbbi 
évek az Erdészeti Magközpont megteremtésének, ill. az egész 
maggazdálkodás talpra állításának jegyében telnek el 
(124,125,126) - de ez már a követ kező időszak dolgaihoz is sorol
ható.

5. szakasz, Kecskemét, ? ?
A talányos terminus a történeti tapasztalat kudarcainak intő 

jele, különösképpen, hogy a csattanó még ezután következik.
A meglévő helyzeten változtatandó, az utóbbi 10 évben is tá

madtak kezdeményezések, pl. Bach Istvánnal (az OMMI-n be
lül), Barna Tamással és Varga Szabolccsal (az EFE Erdő- 
műveléstani Tanszéke keretében), laboratóriumi bázison elindul
va fejlesztésbe fogni. A térbeli keretek meg (Sopron esetében) a 
földrajzi elhelyezkedés azonban visszafogták a hatékonyabb lépé
seket.
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19 9 5 -bem - egy alkalmi akáckutatás kapcsán szerzett helyi be
nyomásoktól indíttatva és az előbbiekben lerajzolt múlt ismere
tének birtokában - koncepció született, miszerint elengedhetetlenül 
szükség Dán egy olyan bázisra, az ország szívében ahol egyesítve van a 
magüzem, a vizsgáló- és kutatólaboratórium , valamint az ezekre épiiló 
szakoktatás. Ez lenne az Országos Erdészeti M agközpont, Kecskemét.

Az indítványt az érintett döntéshozók kitörő örömmel fogad
ták, és a megvalósítás, azon nyomban, koncepciós fázisban, lévő 
anyagra támaszkodva, megkezdó'dött, és 1 évvel később a laborató
rium szerkezetkészen és részben felszerelve, az üzemcsarnok fje
dig tető és határoló falak stádiumában készen állt.

Bár a koncepció tartalmazta az állami érdekeltség elvét, ennek 
kibontása, csakúgy mint más konstrukciós kérdés tisztázása, még 
hátra volt, csak 1997-ben (125,126) készült el, ill. 1998-ban Ez
zel a tanulmánnyal, valamint egy „Az erdészeti maggazdálkodás 
kapcsolati rendszere, működési mechanizmusa” címen az Erdé
szeti Lapokban napjainkban megjelenő dolgozattal.

Ezek hiányában és a ma még uralkodó pénzügyi szemléletnek 
megfelelően, 1996 őszén, amikor a magközpont működésikölt- 
ség-forrásairól kellett gondoskodni, más megoldást nem talál
ván, a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt. vállalkozott rá, hogy - 
bizonyos feltételek fejében - állja a magközpont folyó költségeit. 
A feltétel az volt, hogy a Nyárjasi Erdészet beköltözik a laborató
rium egyes (iroda- és kutatólabor) helyiségeibe, az oktatás céljá
ra kiszemelt emeleti traktuson pedig lakásokat alakítanának ki, 
részlegesen magközponti rendeltetéssel.

A magüzem határoló falain belül végül idegen labor és mű
hely is helyet kapott, az egész magközpontnak szánt egység 
funkciója tág keretű Szaporítóanyagtermesztéssé dagadt. M a stá
tusában és állapotában egy vállalati, vagy legjobb esetben regioná
lis bázisnak felel meg - országos és hatósági jogkör nélkül.

Az át hidaló megoldás ideiglenes jelleggel volt deklarálva, meg
eshet azonban, hogy a változás irreverzibilis, és az állami státusú 
Erdészeti Magközpontot új helyen kell kialakítani! (Kecskeméten)

Végére érvén a magvizsgálat: vándorlásának, a négy és - a váro
mányossal együtt - öt állomáshely 50 év alatt, elgondolkodtató dön
tési mechanizmusról árulkodik. Az ötleteknek, gégéknek nagyobi) 
befolyásuk volt, mint a szakmailag kompetensek vélekedésének.
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50 év elteltével ma csak tapasztalatban vagyunk gazdagabbak, 
műszer, felszerelés, könyvtár tekintetében szinte ott sem tartunk, 
mint a soproni időkben. Hol van a folyamatosság kulturális értéke, 
az utódneveléssel, a múlt felsorakoztatásának ihlető miliőjével, 
azzal a varázzsal, ami iránytű lehet tévelygő időkben?!

D. Az erdőművelés és erdőgazdálkodás történeti vázlata  
(1948-1997)

Az eddigiekben a maggazdálkodás-magvizsgálat fél évszáza
dos fejlődésének, visszafejlődésének belső folyamatával foglalkoz
tunk, de mivel ez nem vákuumban zajlott le, ki kell térjünk „öko- 
lógiá”-jára is, közvetlen környezetére, az erdőművelés, még tá- 
gabban az erdőgazdálkodás történeti változásaira is. Röviden és 
se me no 1 ógi a i sze m s zögből.

Ismeretes a II. világháborút követő faínség és foglalkoztatási 
gond. Ez valamint a szakmai előzmények (elsősorban Kaán 
Károly munkássága) - megszülték a nagy erdőtelepítési elhatáro
zást, mindenekelőtt a Nagyalföldet érintően.

Az ehhez szükséges feltételek szempontjából az erdők egyide
jű államosítása rendkívül előnyös helyzetet teremtett egyebek 
mellett azért is, mert létrehozta a működtető szervezetet, utolsó 
formájában az Országos Erdészeti Eőigazgat/)ságo\ (OEF). Ez főha
tóság volt, önrendelkezéssel.

Szervezete teljes egészében lefedte az erdőgazdálkodást, megfelelt sok
rétűségének. A szűkebb értelemben vett szakmai (Erdőgazdálko
dási és Erdőrendezési) főosztályai mellett voltak kisegítő egységei, 
képviseletei: magasépítés, mélyépítés, gépesítés, újítás-találmány, 
erdőfeltárás, faipar, jog, igazgatás, munkaügy, stb. Az erdőműve
lésnek osztálya volt, mag-, külön csemetetermelési, erdőnevelési 
referenssel, de szervesen együttműködő erdővédelmi előadója is.

Amikor a szervezeti tényezőről, mint a feltételrendszer elemé
ről és hangsúlyosságáról van szó, utalok a másik dolgozatban 
(„Az erdészeti maggazdálkodás kapcsolati rendszere, működési 
mechanizmusa”) a magról elhangzottakra: annak kiemelésére, 
hogy a mag állami kategória. Az erdő - közhasznosságú értelem
ben - még inkább az. Az erdőgazdálkodás irányítására, egységes 
szervezésére szükséges egy kompetens szervezet, különöskép
pen, hogy az erdészet egészének léptéke nem nagyobb, mint a 
mezőgazdaságban ma egy termelési rendszeré.)
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A feltételrendszer másik meghatározó eleme az anyagi fede
zet. Erről Máriás András így ír: (Erdészeti politika, 1978): ....„a 
Tervhivatal elnöke... gyakorlatilag korlátlan hitelkeretet bocsátott 
rendelkezésre az erdősítés céljaira. ...„évente több i/in/t 300 millió jönni 
beruházást” biztosított a „rendes évi vágásfelújításokra, az elma
radt erdősítések pótlására és új erdők telepítésére.

Ehhez a nagyvonalúsághoz aligha kell kommentár, legfeljebb 
arra való emlékezteié, hogy akkor jóval szegényebbek voltunk.

A feltételek sorában végül, de nem utolsósorban, azt kell ki
emelni, hogy Babos Imre személyében volt, aki a célkitűzéseket 
konkrét programmá tudta transzformálni.

Intenciói alapján teremtették meg az erdőtelepítés magszükségleté
nek biztosítását (magtermelő állományok kijelölése, magtárolók 
Csákánydoroszló, Ráckeve, Kecskemét építése, magvizsgálat 
felfejlesztése), beindították a nemesítést (Koltay György, Kopeczky 
Ferenc, Bánó István), majd a nagyüzemit csemetekertek kialakítását 
(Papp László).

Szinte egyidejűleg folyt az erdőtipológia, tala/vizsgálatiul (Járó 
Zoltán, Majer Antal, Szodfridt István, Tállós Pál, stb.), valamint az 
erdőnevelés összetett programja (Solymos Rezső és munkatársai).

A fejlesztések fenti keretét az Erdészeti Tudományos Intézel 
adta, melynek szervezete ugyanúgy hasonult az erdőgazdálko
dáshoz, mint az OEF. Ekkor tehát minden tevékenységi körnek, 
minden szinten (OEF, Eg\, ÉRTI) megfelelő képviselete volt.

Összegezve a háború után i 20 -25  év felszálló, konjunkturális sza
kasz volt, erdőépítőy erdőgazdálkodó jelleggel és tartalommal.

1968-tól, az ú j gazdaságijátlyítási rendszer bevezetésétől kezdve a 
dolgok gyökeresen megváltoztak. Ebben két ható tényező domi
nált, a vertikális integráció és a nyereség- érdekeltség! rendszer.

Az előbbi azon nyomban felszámolta az erdészet autonómiáját (az 
OEF-et), és ugyanúgy integrálta az élelmiszergazdaságba, mint a 
gabonatermesztést. Csak az érdéi nevet viselő, sehova nem illeszt
hető erdőgazdálkodási és erdőrendezési főosztályt hagyta meg, 
csupaszon, eszköze it ől megfbszt va.

A z integráció még azt is jelentet te, hogy - összevonva a faiparral 
kezdetét vette a végtermékben (fiiban) vak) gondolkodás. A 

dő m int közbenső termék jelent meg. Holott - és itt volt a nagy té\ e- 
clés - az erdő (még ebben a szemellenzős felfogásban is) cgyszer-
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smind végtermék is, csak nem jelentkezik a mérlegben. Végtermék 
a maga biogeocönózisában,. Hiába fáradoztak közgazdászaink (Már
kus László és mások), hogy legalább az élőfakészlet legyen 
nevesíthető, mérlegképző, még ez sem sikerült.

Az ösztönző rendszer, a nyereségérdekeltség még tovább ron
totta az erdőgazdálkodás helyzetét. Nem volt elég, hogy a forrá
sok nagy részét a faipari fejlesztés vitte el, de az orientálás követ
keztében a vállalatoknál is megindult a szervezeti egyoldalúság 
kialakulása, benne elsősorban az erdőművelési apparátus felszámolá
sa és a haszonelv(íség teljes érvényesülése.

A mindent lehengerlő áramlat szinte automatikus vezércserét 
is kiváltott, és szimbolikus jelentése is van annak, hogy a csonk
maradvány feje sem maradhatott wrfó-mérnök, mert az „különc
ködő”!

A tudományos intézményi bázis „tehertétcT’-lé vált, folyama
tos működtetése az ágazati nyereség rovására ment volna, de 
nem is vették igénybe, miáltal sorvadásnak indult, csakúgy, mint 
az egyéb szervezeti megfelelők.

Az új mechanizmus még a külsőségekben is mély nyomot ha
gyott, az integrációban az erdőgazdaságok nevét, fagazdasággal, ár
nyalták, végül, amikor az erdészet egésze, m int ágazat, alágazat szere
pelt valahol terítéken, már intézményes fagazdaság címmel illették, kife
jezvén az egyoldalúságot, rácáfolván az erdők hármas rendelte
tésére A parkerdőgazdaság is talán kirakatnak, vagy a Madas név 
védelmében maradhatott meg.

A fagazdaság tanújelei a hatalmas tarvágások, tájba nyúló be
avatkozások, a fajszegényedés, a cserjék, erdőszegélyek eltűnése, 
a vadpatakszabályozás, a nyiladékkarbantartás elmaradása 
megannyi erdőgazdálkodási mulasztás, amihez még a vadállo
mány mértéktelen elszaporodása is párosult.

A felborult belső értékrendben a szakma meghasonlott, a ket
tősségben - vágjak, hogy nyereséges legyek, vagy ne és a jöven
dőnek dolgozzak? - a szakma vállalati irányítói felőrlődtek, és az 
egész erdészet a megosztottság bélyegeit vette fel.

Az utóbbi 25-30 év fenti forgatagában talán egyetlen intézmény 
és testület maradt ars poétikájában érintetlen, az Erdőre nd,ezés- 
Erdőfelügy elet, ma Erdészeti Szolgálat. Tálán, mert avatatlanul e 
tisztán szakmai szervezethez nem mertek hozzányúlni, vagy a
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pozicionális folyamatosság, Sáli Emil személyében, biztosítva 
volt?! Talán mindkettőnek köszönhető!

A lényeget tekintve az a fontos, hogy valahol és nem kis testü
let, vagy szórvány- formájában, hanem országos hálózatú és ha
táskörű szerv keretében, életben maradt az erdő intézményi fogalma.

Az Erdészeti Szolgálat, mindennaposán különösen az Erdőfel
ügyelet, megőrizve önmagát, ösztönösen, vagy helyzetfelisme
réssel fokozatosan benyomult az erdőépítés területére, megpró
bálván helyettesíteni az onnan mesterségesen kiszorított erdő- 
művelőket. E spontán folyamat először inkább csak érdeklődés
ben, fokozott figyelemben nyilvánult meg a rendezvényeken 
részvételi gyakoriságban, aztán aktivitásban különböző fórumo
kon.

II. Következtetések , tanulságok
Az 50 éves múlt eseményeinek rögzítése, felsorakoztatása, bi

zonyos szempontok szerinti rendezése könnyebb volt, mintsem a 
végsé) következtetések levonása, vagy a közbensőleg nyitottan ha
gyott kérdések megválaszolása (mindamellett, hogy részletet ille
tő konklúzióra nemegyszer jutottunk az A - D. pontok keretében 
is).

Nyitott kérdés maradt például mindjárt az elején az, hogy a 
szakmai köztudatban, mindennapos ismeretben tükröződik-e az 
a tartalmi gazdaság, amit a 145 forrásmunka alapján elvárhat
nánk. Vajon támaszt-e ma a szakma olyan igényt, hogy gyakorlói 
késztetve érezzék magukat a fejlődés naprakész követésével? 
Megfelelő-e az ismeretet közvetítő rendszer, az oktatás hitelessé
ge, a könyvkiadás hézagpótló tudatossága? Megannyi kérdés 
egy perifériára sodort ágazat belső mechanizmusáról, „ösztön
életéről”, amelyik - úgy látszik - szunnyad!

Hasonlóképpen kérdőjellel zárult annak eldöntése is, hogy az 
üzemi magvizsgálat mintaszáma/év és a publikációs teljesít
mény/év lineáris összefüggésben van-e egymással, vagy csak kor
relációban.

Erre a választ, most már (a későbbiek ismeretében), megadha
tó: is - is. Lineáris annyiban, hogy a maggazdálkodás adott képé
nek tisztasága arányos az időszakra vonatkozó minták számával, 
de egyúttal a késztetés is, hogy belőle írásmű keletkezzék. Érthe
tőbben, ha sok, elegendő az éves magminta, akkor kellő informá-
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dóhoz jutunk ahhoz, hogy az időszak viszonyairól megbízható 
képet alkothassunk, és egyúttal ahhoz is, hogy mondanivalónk 
adódjon.

A minta és dolgozat szám annyiban viszont csak korrelál, hogy 
mindkettő szintjét egy, vagy több külső tényező (pl. az ágazat 
önállósága, vagy alárendeltsége a laboratórium vándorlása) is 
változtathatja.

A szakirodalmi munkásság boncolgatásakor feltűnést keltett, 
hogy a „külsős” (oktató, egyéb kutatóhely, gyakorlati szakember) 
szerzők a leszálló ágban szinte elnémultak, és évtizednek kellett 
eltelnie, hogy ismét tollat ragadjanak. A jelenség lehetséges, 
hogy a hanyatlás jele?

A befejezetlen kérdések sorában végül az áll, hogy a magvizs
gálat maggazdálkodás grafikusan is ábrázolt fejléxlési/visszafej- 
lődési vonala önmagában valé), belső gerjesztési! folyamat-e, 
vagy az általános erdőgazdálkodási trend közvetlen íölyamánya.

Az ábra meredek felszálló ága és a 15 évig tartó tetéízés nyilvánvaló
an azt a killsó' erőt is tükrözi, amit a 300  millió/éves gavalléria, a m ű
ködtető szervezetek megléte (OEF, Aeg-ok, É R T I) és Babos Imre erdőépí
tő szellemisége kölcsönzött!

A leszálló 30 évben az előzőek visszaesése, elmaradása inkább 
hiánybetegségként, fogékonyságot teremtett a téves nézetek, a 
megalapozatlan ötletek és ambíciók érvényesülésének. A hiány
betegség területére érve, s egyszersmind lezárva a korábban 
megválaszolatlan kérdéseket, a kőroktan még két jelensége kí
vánkozik tollhegyre, az azonosság/identitás és az önrendelke
zés/autonómia.

Amikor rendben mennek a dolgok, alig-alig jut az eszünkbe, 
hogy mik vagyunk, mi végre vagyunk, vagy, hogy a magunk éle
tét éljük-e valóban. Elgondolkodásra köznapi értelemben a 
nyomor, a lehetetlenülés, a kisebbségi helyzet ösztökél bennün
ket - amiből ugyancsak kivettük a részünket az utóbbi 30 évben.

Ami az azonosságot illeti, szűkebb és tágabb összefüggésben 
foglalkozhatunk vele. Szűkebb vonatkozása csak fő témánkra, a 
maggazdálkodásra, vagy itt talán szabatosabb az erdészeti 
semenológiára szorítkozik. Ennek meghatározás, leírás, körülha
tárolás nélkül, vagy ismerete hiányában, avagy tagadása esetén, 
fogalomzavar áll elő, és az összetévesztésnek súlyos, olykor stra
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tégiai következményei is vannak. Ilyen pl. amikor szakkörök is
- a semenológiát azonosítják a genetikával, vagy a eerlifikációval! 
Vagy a töredékes sárvári maglabort egy hatékony magműhellyel. 
Súlyozási hibák, arányeltolódások terhelhetik a döntéseket.

Az identitás tágabb köre az egész erdőgazdálkodást foglalja ma
gában, de csak a főtémák sodrásában érintem, azt kihangsúlyozva, 
hogy jelen helyzetünkben, amikor betagolt integrációban vergő
dünk, kiUöubözőségütik következetes és szívós megjelenítésével ér
velhetünk. A hármas funkció kiemelése - úgy látszik nem elég
séges, szükség van annak tudatosítására, hogy bennünket a mezőgaz
dasághoz csak a talaj köt, meg, hogy növényekkel dolgozunk. De ez 
utóbbiak „vadak” és nem kultúrfajták, nekünk a heterogenitás és 
nem a homogenitás a genetikai kulcs, mi gradációban és annak 
összeomlásában gondolkodunk, nem pedig vegyszeres növényvé
delemben, vetésforgónk és így érdekeltségi rendszerünk nem egy
éves, hanem évszázados, semmi közünk az élelmiszergazdasághoz, 
nem beszélve a víz- és levegőgazdálkodási, egyéb funkciókról!

A z identitásról beszélni ma nagyon időszerű, mert fokozatos el
vesztésének jelei mutatkoznak. A vertikális integráció, a végtermék
re összpontosított gazdaságirányítás, a felfokozott és faanyaghoz 
kötött nyereségérdekeltség lassan ölő mérge hovatovább fa  gazdá
kat nevelt belőlünk, erdőgazdák helyett, lu d o m , hogy az erdészet [Jo
lit ika jelesei, de talán még a szakma közgazdászai sem úgy értel
mezik a fagazdaságot, mint a hétköznapi ember, de az ma inkább 
lát bennünk favágókat, mint erdőtelepítőket. Ráadásul ennek ki
alakulásában nem háríthatunk mindent a külső hatásokra. Van
nak egyleteink, rendezvényeink kétértelmű és félrevezető fedő
névvel. Miért van FAGOSZ és nem FAKFR, ha értékesítési tömö
rülést akarunk létrehozni? Miért vettük tudomásul, szinte 
szisszenés nélkül, egyetemünk nevének eltűnését, még arra a 
valamit m entő - kezdeményezésre is beletörődőén legyinlve, me
lyet Magyar János és Madas András vetett fel az MTA-n: - tudni
illik, hogy a szakma legalább azt harcolja ki, ha már a mechani
kus egységesítést nem tudta elhárítani, hogy a Soproni Egyetem 
Ka/m Károly nevét viselje!

Az identitásvesztésre még számtalan példát lehetne felsorolni, 
de ha mégannyira fontos szimptomáról van is szó végül is a 
maggazdálkodás körén belül illik maradni.
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Másik hiánybetegségiuiJí az önrendelkezést, az autonómiát érinti, he
lyesebben ennek nemlétében leledzik. Valamely szakma, vagy annak 
csak egy kisebb alegysége is (pl. erdőgazdálkodás és azon belül 
maggazdálkodás) akkor tud hatékonyan működni, divatosan: ön
magát adni, ha azt belső összefüggéseinek, karaktereinek, vagy - 
az előbbi identitásának megfelelően folytathatja. Minden más 
esetben torzszülöttek jönnek létre, lényegi fogyatékosságokkal.

A sorrendet most megfordítva, vagyis az erdőgazdálkodást véve 
előre, a D. fejezetben láttuk, hogy az 50  év első harmadában az er
dőgazdálkodásnak nemcsak pénze, hozzáértése volt, hanem ö v
rendelkezése is! Kiteljesedett erdőépítés folyt ha úgy tetszik, ha
tékony t őkeb e f e k t e t és.

Amikor 1968-ban az önállóság megszűnt, apadásnak indultak 
az anyagi források is (talán éppen a megfélek) testületi képvise
let híján is), a szakmai elvek alkalmazása fellazult, a sokat ecse
telt degradálódás, tudatvesztés állapotába kerültünk, méghozzá 
alaposan beivódva egy emberöltő tartamossága alatt.

Tálán a kevésbé sanyargatott, tartását átmenteni tudó Erdésze
ti Szolgálat az, amiben a szakma megkapaszkodhat, melynek ke
retében a megújulás csírái szárba szökkenhetnek!

Az önrendelkezést - a fordított sorrendnek megfelelően - a mag- 
gazdálkodás-magvizsgálat vonatkozásában tárgyalva, a rövid soproni 
időszakot, mint kezdetet most figyelmen kívül hagyva, az alábbi 
követ kezt et ésekre ju t ha t u n k:

A magügy képviselete Ráckevén működhetett a leghatékonyabban, 
mint önálló központjához szinte csak adminisztratíve tartozó 
Magvizsgáló Kísérleti Állomás. Szolgáltaié) jellege (üzemi magvizs
gálat) közvet lenül érvényesült egyrészt a gyakorlati üzemek felé, 
másrészt az egész maggazdálkodást koordináló főhatóság 
(OFF) irányában. Kutatásai is túlnyomórészt belső kezdeménye- 
zésűek voltak, merítkezve az üzemi minták nyújtotta informáci
ókból, valamint a gazdaságokkal ápolt közvetlen kapcsolatokról. 
A kísérleti állomás stabilitását nagyban növelte a társított magtá
roló pince, amihez hasonló csatlakoz/) és együtt működé) egység a 
későbbiekben sohasem valósult meg, ill. a kecskeméti terv épít
kezett ebből a péklábé)l.

Sárváron a befogadott maglaborra a genetika telepedett rá, 
Budapesten pedig a nagy testvér egységesítési törekvése oltotta

147



ki az autonómiát, saját szakmánk tévútjainak asszisztálása mel
lett.

A végkövetkeztetés akárcsak az erdőgazdálkodás vonatkozá
sában itt is reményteljes./! /// aggazdálkodás go ndviselésére 1995- 
ben megszületett a kecskeméti koncepció - ráckevei alapok továbbfej
lesztéseként magában foglalva a magvizsgálatot, magkutatást, 
teljes technológiai sorral rendelkező üzemet és demonstratív ok
tatási stúdiót. Elkészültek a koncepciót kibontó részletes szakmai 
tervek, indokolások (125, 126, valamint az Erdészeti Lapokban 
napjainkban megjelenő, már többször idézett tanulmányt, az 
egység működési mechanizmusáról), továbbá e történeti háttér- 
megvilágítás. Most már csak az hiányzik, hogy egységes szakmai 
akaratból megvalósuljon az országos Erdészeti M agközpont, Kecskemét!
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l.sz. táblázat Irodalmi statisztika szerzők szerint

Időszak
Hivatásos magvizsgálók Magvizsgálók 

az összes 
százalékában

Egyéb
ÉRTI
kutató

Egyetemi 
(EFE, SE) 
okt-kut.

Gyakor
lati szak
ember

Egyéb
szakem
ber

Összes cikk/db 
Összes cikk%  
Cikkszám/év

Mátyás
Vilmos

Marjai
Zoltán

Fuisz
József

Mátyás
Csaba

1. 2. 3. 4. 5. & 7. 8. 9. 10. 11.
1.

1948-1953 6 33 5 4 4 18
12,4
3.0

2.
1954-1967 14 23 7 59 14 9 4 4 7,5

51,7
5,4

3.
1968-1976 1 4 1 5 69 5 16

11
1,8

4.
1977-1997 12 3 42 9 8 2 2 36

20,7
1,7

Összes 21 39 8 8 52 33 17 10 9 145
100
2,9
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	Ármentett erdőterületek a töltésen kívül

	Halászat

	Kegyúri járandóságok (papifa)
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	Tavak, holt-Dunák

	Révek, átkelőhelyek
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	Gemenc régi fahídja és fokai

	Gemenc öreg fái
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