
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

60



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

68



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

84



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.

103



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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