
A Balaton-felvidék (s. l.)*, a Balaton  ---  és kezdő mérnök korom.                                          
*ebbe „a mi időnkben” beleértettük a mai tájföldrajzi „nettó” Balaton-felvidéket + a Tapolcai-
medence vulkánjait + Sümeg környékét + a Keszthelyi-hegységet ( utóbbit, mint nyugati Balaton-
felvidéket ) → itt is ehhez tartom magamat. Ez így együtt azonos a Balatonicum flórajárással.                            
[ s. l. = sensu lato = tágabb értelemben vett ] 

* * * * * * * * * * * * * 

2013. 01. 21.-i villámpostai megkeresés: 

»Tisztelt Bolla Sándor Úr! 

Szerzőtársaimmal egy tudománytörténeti jegyzéken dolgozunk, amelynek célja a Bakony-
vidék és a Balaton természettudományos kutatóinak összegyűjtése. Áttekintésünk a 
legfontosabb alapadatokra koncentrál. … Kéziratunk összeállítása során találtunk rá az Ön 
nevére és publikációira, de Önre vonatkozó adataink hiányosak. Tisztelettel kérem, hogy 
segítse munkánkat az Önre vonatkozó adatok pontosításával. …                                                         
Hálás lennék, ha ezt a hiányosságot pótolni tudná. 

 Segítségét előre is megköszönve, a szerzők nevében tisztelettel 

B. N. PhD                                                                                                                                                       
Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár.« 

* * * * * * * * * * * * * 

A Balaton~Balaton-felvidék térségi  -  1964. nyara ~ 1971.( 04.14.) közötti  -  diplomatervező 
majd kezdő mérnöki tevékenységemre, benne kutatásaim néhány eredményére fókuszálva 
készítettem az alábbi visszaemlékezést. ( B. S. ) 

Előzmény: ismerkedés a tájjal 1962 nyarán ( nyári gyakorlatos hallgatóként ),                                                                                         
majd ( diplomatervezőként ) 1964 nyarán és az 1964/’65-ös tanévben: 

--- 1962 nyarán a veszprémi székhelyű ( 1967-ig használt nevén ) Balaton-felvidéki Állami 
Erdőgazdaság akkori Nagyvázsonyi Erdészeténél voltam 1 hónapos nyári terepgyakorlaton, 
szakvezetőm Horváth Gyula erdőmérnök, erdészetvezető helyettes volt. Fő feladatom az 
erdőfelújítások helyszínelése és ápolási javaslat az 1962-es erdőművelési műszaki átvételekhez 
felkészítésükre, erdőtipológiai gyakorlat, a szerződéses dolgozók munkavégzéséről az erdész kollégák 
által leadott munkanaplókból* teljesítményszámítás és a bérszámfejtés előkészítése, az 1963-as év 
fakitermelési tervéhez fatérfogat-(fatömeg-)felvételezés.  *Kellően meghökkentem az egyiken: „ifj. 
Zichy Péter fogatos, anyja neve gróf Esterházy Margit”… Az Erdészet központja is az 1762-től késő 
barokk stílusban épült, 1815~1820 között klasszicista stílusban átépített homlokzatú Zichy-kastély 
kétoldalt hozzá csatlakozó egy-egy különálló épületének egyikében volt. [ A Zichyek az Árpád-kori 
Zajk/Zayk család leszármazottai. Zichy I. Istvánt  -  aki fiatalon udvari kamarás, majd győri 
várparancsnok, ezt követően országos altábornok, utóbb kamarai elnök és báró lett, végül 1661-től a 
Szent Korona őre  -  1676-ban Habsburg I. Lipót császár/király emelte grófi rangra. Az egyik nevezetes 



Zichy-t: Ferencet 1743-ban nevezték ki győri püspökké, ( egyúttal Győr vármegye főispánja is lett ), 
aki a győri várat visszaváltotta az ott berendezkedett végvári katonaságtól, rendbehozatta, és oda 
költözött: azóta hívják a győriek püspökvárnak. Zichy Péter püspöksége idején történt meg az Árpád-
házi Szt. István király alapította győri székesegyház ( „öreg templom”, ma basilica minor ) felújítása és 
barokk berendezése is. A kiterjedt, több ágra szétváló család egyik legnevezetesebb képviselője Zichy 
Mihály ( 1827~1906 ) festőművész, grafikus, az illusztrálás és a magyar romantikus festészet 
kiemelkedő alakja volt.                                                                                                                                                       
A vázsonykői ág egyik leszármazotti vonala volt a „libényszentmiklósi” ( Lébény, Mosonszentmiklós ), 
amelynek alapítója Zichy Károly, aki Pozsega vármegyei főispán, majd királyi kamarai elnök, utóbb 
Moson vámegye főispánja volt, s akinek mosonszentmiklósi kastélyában gr. Széchenyi István gyakran 
vendégeskedett, majd özvegyét: Seilern-Aspang Crescence-ot nőül vette ].                                                             
A Nagyvázsonyban ( is ) birtokos ág tagjait a „zichi és vásonkeői gróf és nemes Zichy” titulus illette 
meg.                                                                                                                                                                                   
Az 1960-as évek elején Nagyvázsonyban és környékén dolgozó korosabb erdészek még az öregebbik 
Zichy Péter [ titulusától az egyes címek és rangok megszüntetéséről szóló 1947. évi IV. törvény általi 
megfosztásáig ] gróf mintaszerűen kezelt erdeiben kezdték a szakszolgálatukat. Maga Zichy Péter a II. 
VH után  -  vagyon- és rangvesztése után  -  is itthon maradt, volt kastélyában a kápolna melletti 
sekrestyét jelölték ki lakhelyéül, és ún. kegydíjat ( kegydíj = nyugdíjra nem jogosult személynek 
juttatott, kisösszegű rendszeres támogatás )  -  vásárlóértékben a mai minimál-nyugdíj töredéke  -  
kapott Rákosiéktól is, Kádáréktól is. Mivel ez a létminimumhoz sem volt elég, valamelyik helyi fő-
bolsevik pedig úgy döntött, hogy „osztályidegenként” munkát sem vállalhat, egykori cselédei és az 
egykori birtok más helyzetű személyzete ( köztük az erdészek is ) hálából és emberbaráti szeretetből  -  
naponta egymást váltva  -  meghívták meleg ételre a ( volt ) grófot, és megszervezték a mosást-
vasalást is, a szobája takarítását is. 1956-ban sem ment ki Nyugatra, majd Kádáréktól kért és kapott 
útlevelet és kiköltözési engedélyt az ’50-es/60’-as évek fordulóján. Fia  -  az 1649-től Nagyvázsonyban 
birtokkal rendelkező Zichyek közül még grófként született utóda, az általam is kezelt munkanaplón 
szereplő ifj. Zichy Péter  -  a II. VH után elvette a nála valamivel idősebb nevelőnőjét; az 1947~’49-es 
bolsevik puccs után, a kastély elkobzása idején tudtak venni egy egyszerű házat Nagyvázsonyban, és 
mivel birtokaik, erdeik is az államé lettek --- erdőgazdasági fogatos lett belőle. Kiváló teljesítménye 
okán Rákosi alatt még meg is dicsérték, mint sztahanovistát! Csendes, szerény, szorgalmas ember 
volt, több gyermek édesapja.                                                                                                                                                                        
( A kastély báli termében tartott nyári erdészbál szervezésében is érdemben közreműködtem; a nagy 
napon pedig pl. a Kab-hegy tetején lakó erdész kolléga lóháton hozta le a bálra a feleségét; magán a 
bálon angolkeringős bemutatót is kellett tartanom, a cigányprímástól pár percre elkért hegedűből 
pedig angol és bécsi keringőket varázsoltam elő…                                                                                                                      
És: a Kossuth rádió „új élet az ősi vár tövében” c. sorozatában  -  miután általános iskolás lurkók 
botok egymáshoz csattogtatásával Kinizsi-kori török-magyar küzdelmet imitáltak hangos 
kurjongatásokkal, és, persze, szép magyar diadallal  -  , a riporter engem is kifaggatott, hogy hogyan 
telik egy erdőmérnök-hallgató nyári gyakorlata. Ez volt életem első rádiós szereplése. Daliás idők! ).      

Tájföldrajzilag http://www.utikalauz.hu/index.php?p=folap&id=1265 a Déli-Bakonyhoz 
tartozó Kab-hegy erdőtömbjének dél-délkeleti, Nagyvázsonyra „néző” főnyiladékán az 
inflexió alatt, a cseres-tölgyes erdő és a nyiladék határán kisebb víztorlasztó  -  szittyós-sásos  
-  lencse, „mini-láprét” peremén sok virágzó példányú „vad kardvirág” = Gladiolus paluster ( 
tükörfordításban: mocsári kardvirág ) populációját leltem meg. Szubreliktum!, és szép is.                  



[ A Balaton-felvidéki ÁEG 1967.07.01-jével a Magyar Néphadsereg Veszprémi Erdőgazdaságába 
olvadt be, ekkor került az erdészet székhelye Nagyvázsonyból Ajkára; a rendszerváltozás miatti több 
átszervezés és/vagy összevonás révén pedig ma a HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. ( herendi 
székhelyű ) Kab-hegyi Erdészete a neve ]. 

Horváth Gyula erdőmérnök a végzett munkámról olyan tájékoztatást adott a veszprémi 
vállalatvezetésnek, hogy az utolsó előtti munkanapon az igazgató behívatott, és felajánlotta 
a Balaton-felvidéki EG ösztöndíját további tanulmányaimhoz. Ez a diploma megszerzése után 
azonos időtartamú, az EG területén végzendő mérnöki munkával járt volna, és én már akkor 
a Balaton-felvidékre szerettem volna kerülni. Ám a Nagyvázsonyba utazásom előtti napok 
egyikén kaptam a soproni egyetem Erdészeti Dekanátusától egy értesítést, hogy amennyiben 
aláírva visszajuttatom az általuk küldött nyomtatványt, ősztől mindaddig jogosult leszek az 
ún. népköztársasági tanulmányi ösztöndíjra ( a mai magyar állami ösztöndíj korabeli elődjére 
), ameddig nem lesz uv-m, és a jegyeim féléves index-átlaga is eléri vagy meghaladja a 4,1-et. 
Miután kitöltve, aláírva visszaküldtem Sopronba a nyomtatványt, és mivel 
összegszerűségében a veszprémi ajánlat sem lett volna kedvezőbb, ( bár kockázat-
mentesebbnek tűnt, hiszen nem függött a féléves index-átlagoktól ), tájékoztattam az EG 
igazgatóját mindezekről, megköszönve az ajánlatát, így nem sértettem meg.                                                                                
Az 1962. őszétől  -  az 5. szemesztertől  -  kapott, félévente újra elnyert népköztársasági 
tanulmányi ösztöndíjamat a 9. szemeszter végén  -  noha minden „klappolt” a 
folyamatosságához  -  visszamondtam, és ösztöndíj-/munkaszerződést kötöttem a 10. 
szemeszterre a Keszthelyi Állami Erdőgazdasággal --- hogy végzés után biztosan a Balaton-
felvidékre kerüljek, igaz, nem a ( Veszprémhez tartozó ) keleti, hanem a nyugati felébe. Így 
kértem a diplomatervezésemhez is témát, amely az Erdőműveléstani Tanszék és a Keszthelyi 
ÁEG egyeztetése alapján született meg.    

Nagyvázsonyhoz és környékéhez 1962 nyarán még annyi kötődik, hogy mivel ott volt velem kedvenc 
biciklim, a „fél világot” bejártam szabadidőmben, így néha a Balatonra is lejutottam.                                                 
És: minden vasárnap harmóniumon kísértem nagyvázsonyi evangélikus testvéreim templomi énekeit 
--- nem lévén kántoruk, én meg jó kottaolvasó voltam, ill. mert az evangélikus énekek elég nagy része 
azonos a mi református énekeinkkel, ( utóbbiak jelentős hányadát pedig fejből is le tudtam 
zongorázni, mivel egykori hegedű-tanulmányaim szolfézsa kapcsán meg kellett tanulni jobb kézzel 
elemi szinten zongorázni, bal kézzel pedig az egyszerűbb akkordokat már korábban kikísérleteztem ). 
[ 6 év múlva Köveskálon az üzemtervezéshez a plébánián sikerült szállást bérelnem; egyszer a 
szakadó eső miatt nem lehetett terepre menni, a római katholikus templom orgonáján ( előzetes elvi 
engedéllyel ! ) fejből zsoltárokat, dicsérteket, egyszerűbb gregoriánokat is játszottam, --- a szomszéd 
falvakból a lelki-gondozói látogatásáról visszaérkező dr. Földi Elemér plébános úr pedig azt hitte, 
hogy meggyógyult a kántoruk, és ő gyakorol… ( Biztosan nem volt orgona-virtuóz a kántor úr, ha az 
én gyenge amatőrködésemet az ő játékéval össze lehetett téveszteni… )]. 



  Nagyvázsony és Pula között az Árpád-kori 
Tálod melletti ''Hideg-Séd''-i, a XIII. sz. közepe után épült gótikus Szt. Erzsébet titulusú ( vagy régebbi ) 
pálos kolostor romjai.  

  A XV. sz. közepén a Vezsenyi-család 
építtette „Vázsonykő” várát, ám a család fiágon kihalván, a várat 1472-ben Hunyadi/Corvin Mátyás 
király a hadvezérének: Kinizsi Pálnak adományozta, aki 22 évig volt a vár ura. 1649-ben Habsburg III. 
Ferdinánd császár/király* a várat és a hozzá tartozó uradalmat/birtokot a Zichy-családnak 
adományozta, a család itteni ágának tagjai 1676-tól a „zichi és vásonkeői gróf és nemes Zichy” titulust 
használták; ( a kép jobb felső sarkában az evangélikus vártemplom az egyik támpillérrel ).                     
*miközben fia, a trónörökös IV. Ferdinánd is  -  apja óhajára  -  megválasztott magyar király volt…  



 

 

  » Erős vár a mi Istenünk! «                              
A Kinizsi-vár mellett a zsindelyes fedelű evangélikus vártemplomot 1796-ban [ Habsburg-Lotharingiai 
I. Ferenc császár/király engedélyével ] építették; az átázott talaj elmozdulásai miatt 1904-ben a 
tornyát lebontották, a falakat pedig támpillérekkel kellett megerősíteni.  

 

  A nagyvázsonyi Szent 
Mihály titulusú ( vagy újabb ) pálos kolostort és templomot a Szent Korona felségterületére ország-



dúló rablóként betörő oszmán-törököket és havasalföldi ’oláh szövetségeseiket Dél-Erdélyből kiverő 
győztes kenyérmezei csata ( 1479.10.13. ) zsákmányának árbevételéből építtette 1483-ban késő 
gótikus stílusban Kinizsi Pál, és apósa, Magyar Balázs; ide költöztek át a pálosok a közeli Tálodról; 
több kódex is itt készült, köztük a Czeh-, a Festetics- és a Peer-kódex; itt temették el Kinizsit. Az 
oszmán-török megszállás idején  -  Veszprém eleste után  -  pusztult el, amiként a tálodi is. 

 

  Guzsik Tamás ( „A pálos rend építészete a középkori 
Magyarországon” ) kutatásai nyomán készült rekonstrukciós rajz a nagyvázsonyi Szent Mihály titulusú 
( vagy újabb ) pálos kolostorról.  

 

  A Kinizsi-vártól az 
1960-as években még csakis a temetőn át vezető, annak egyik főbb útját folytató ( ma már a temető 
mellett kialakított ) keskeny ösvényen lehetett ide eljönni, java korú cseres-tölgyes bezáródó koronái 
alatt, végig erdős területen. Az út e kb. 2~2 és fél km-es erdei szakaszát akkoriban szinte senki nem 
használta: itt-ott rádőltek a fák, néhol részben benőtte a cserjebozót.                                                                                                                              



Más erdőkben azelőtt is mozogtam, cserkeltem már éjjel is egyedül, a közbiztonság szinte teljes körű 
volt. Itt azonban 20 éves önmagamnak is bizonyítani akartam, hogy hitemen és tanulmányaimon 
alapuló eszmeköröm a zsigeri, meg a szóbeszéd-„alapú” babonás félelmeknek tény-szerűen fölébe 
kerekedik: egy teliholdas éjjel kellős közepén kimentem e romokhoz, oda-vissza átsétálva a szó 
szerint teljesen kihalt temetőn. Természetesen nem történt semmi, csak utána egy kis önbizalom-
növekedés… Ez is kutatás volt, mégha nem is tudományos, kiváltképpen nem természettudományos. 

 --- Az 1850-től folyamatos keszthelyi csapadékmérési adatsor elemzésével [ korai adatait 
általam mm-re átszámolva, és az 1960-as években szokásos módon homogenizálva ] 
kimutattam a Balaton térségében ( is ) jelentkező [ Saros-]Brückner-, és a ( kerekítve mintegy 
) 90 éves intervallumú periodicitást; az Országos Meteorológiai Szolgálat/OMSZ korabeli 
éghajlat-kutatási és távprognózis részlegét vezető dr. Berkes Zoltán professzor javaslatára e 
munka erdőgazdálkodásilag hasznosítható végeredményeit beillesztettem erdőmérnöki 
diplomatervem ökológiai fejezetébe; a diplomamunkát 1965 tavaszán Sopronban sikeresen 
megvédtem. 

--- Az 1964.05.18.-án a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Kara 
Erdőműveléstani Tanszékén átvett „A Balaton-felvidéki cserjés-tölgyesek feljavításának 
kérdései” c. diplomaterv-feladatom szellemében, a témavezető dr. Majer Antal erdőmérnök, 
professzor, tanszékvezető egyetemi tanár eszmei támogatása mellett,  -  így 
diplomamunkám erdőtörténeti fejezeteiben ( „Korabeli adatok a Balaton-felvidéki karszt-
bokorerdőkről”, és „Az erdők pusztulásának és leromlásának okai a keszthelyi Balatoni 
Múzeumban őrzött korabeli leírások alapján” ) is utalva erre, ill. néhány eredményét itt is 
említve vagy összefoglalva  -  , 75 gépelt oldalnyi terjedelemben megírtam „A Balaton-
felvidék erdőtörténete” c. tudományos diákköri/TDK szakdolgozatomat, amellyel az 
1964/’65-ös tanév országos TDK-versenyén I. díjat nyertem. A szakdolgozat dr. Zólyomi Bálint 
akadémikusnak a Balaton-feküből vett Szigliget-V. sz. mintavétele erdőtörténeti 
értékelésétől kezdve, az Árpád-, Anjou- és Zsigmond-kori okmánytárakban található 
szórványadatokon át, az oszmán-török vész elmúlta utáni, majd reformkori, ill. a 
magyarországi korai, majd érett kapitalizmus idejére eső táji, az erdőgazdálkodás  -  benne a 
kopárfásítások  -  trendjeire jellemző adatokon, technológia-ismertetéseken alapult. A 
Festetics-uradalom kori és a II. VH utáni erdőgazdálkodás imponáló méretű kopárfásításait, 
új erdő ( valójában: faállomány-ültetvény ) telepítéseinek eredményeit ( és nem kevés 
szakmai gondját ) konzulenseim: a Balaton-felvidéknek az Óbudavár~Zánka vonaltól 
nyugatra eső dolomit-, mészkő- ( ritkábban: homokkő-, márga- ) és bazalt-alapkőzetű 
hegyvidékein, ill. erodált váztalajú kopárjain Gáspár-Hantos Géza erdőmérnök, ( a Keszthelyi 
Állami Erdőgazdaság erdőművelési csoportvezetője ), a növényföldrajzilag  -  Balatonicum 
flórajárás  -  szintén a Balaton-felvidékhez tartozó Keszthelyi-hegységbeli és környéki 
kopárfásításokat pedig Rendi László erdőmérnök, [ keszthelyi erdészet-(üzem-)vezető ] terepi 
szakmai bemutatói alapján foglaltam össze röviden. ( TDK-szakdolgozatom 1-1 példánya a 
soproni egyetem irattárában, ill. az 1960-as évek végétől az egész Balaton-felvidékre és a 



Bakonyra kiterjedő hatáskörű veszprémi erdőrendezőségen~erdőfelügyelőségen 
megtalálható volt, tudtommal az utóbbit a Balaton-felvidéki Nemzeti Parknak adták át ). 

 Erdőmérnökként:                                                --- munkaviszonyom kezdőnapja 1965.08.01. 
                                                                                                                                               
--- A Hévíz~Keszthelyi-berek.                                                                                                                            
„A Keszthelyi-berekben történt erdőtelepítés első üzemtervében tett megállapításai, a 
többes rendeltetésre tett úttörő javaslatai ma is helytállóak” – írja több mint 4 évtized 
múlva, 2008. májusában e munkámról a Bedő Albert-emlékéremre felterjesztésem méltató 
részében Bús Mária erdőmérnök, az Állami Erdészeti Szolgálat/ÁESZ Veszprémi 
Igazgatóságának igazgatóhelyettese.                                                                                                                                             
A Hévíz~Keszthelyi-berki erdő-( faállomány-ültetvény )telepítés háttere és előzményei: a XX. 
sz. ’60-as éveiben még élt az a II. VH utáni erdészeti szakmai jelszó, hogy „nyárfát, nyárfát, 
de gyorsabban!”, és ezt jelentős premizálással ösztönözték is. Emellett a Nyikita Szergejevics 
Hruscsov [ 1964-ig a Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkára, a minisztertanács elnöke ] 
idején felfutó szovjet szűzföld-feltörési és hasznosítási program egyik honi változataként a 
Hévíz~Keszthelyi-bereknek az 1911-től hercegi rangú Festeticsektől a II. VH után elvett és 
államosított részén összesen mintegy 900 ha-nyi egybefüggő tömbben  -  100~150 ha/év 
ütemben(!)  -  nemes nyár klónok suhángjaival faállomány-telepítést végzett a Keszthelyi 
ÁEG [ mai jogutódja a Bakonyerdő Zrt. ], ---  ám 4~5 évesnél idősebb ültetvény-folt vagy 
faegyed csakis a berek keleti szegélyén folydogáló Gyöngyös-patak keskeny hatásterületén 
élt; mindenütt másutt a szinte kivétel nélkül sínylődő egyedeket gombák tömege és rovar-
invázió ( főként cincérek és nyárfa-levelészek, az 5 cm-es mellmagassági átmérőt meghaladó 
törzsűekbe pedig a szú-félék ) támadták meg, a beteg fácskákat a viharok is derékba 
tördelték, így azokat tőre kellett metszeni… A dolog szomorú szakmai hátterét még az is 
jelentette, hogy az itteni legelső ültetvény-telepítést megelőzően  -  főként a 
Fenékpuszta~Égenföld közti műút mentén vett talajminták alapján ( és a szűzföld-kampány 
kötelező másolása okán valószínűsíthetően politikai „sugallatra” )  -  az Erdészeti 
Tudományos Intézet a nemes nyarat javasolta ide célállomány-típusnak…  
A ’60-as évek közepén az erdészeti szakmai főhatóság a terület üzemtervének elkészítéséről 
döntött, amellyel engem  -  akkor kezdő erdőmérnököt…  -  bíztak meg. A 900 ha több mint 
4/5-én kotus tőzegláp talajt határoztam meg, tőzeg-„bányászati” és agrár szakirodalmakból 
pedig kiderítettem, hogy a trianoni, majd párizsi béke-diktátumos államhatárai közti 
Magyarország összes síklápja közül a Hévíz~Keszthelyi-berek talaja az egyik, amelyben a 
legkevesebb ásványi anyag található. Márpedig a nemes nyár hibridek ( miként mind az 
európai, mind az amerikai szülőfajuk ) kifejezetten ártéri öntéstalaj-„lakók”, vagyis a talaj 
ásványi anyag készletének oldott ionjait építik be szövetükbe. [ A Gyöngyös-patak Karmacs 
térségében ered, a berek kisebb keresztirányú nyugatról keletre lejtése okán a Keszthelyi hát 
tövében meanderezik a Kis-Balaton felé, így a hátról származó csurgalékvízzel erodált 
kolloidok, ásványi anyagok is bőséggel jutnak bele: keskeny hatássávjában nem is volt gond a 
nemesnyár-ültetvények egyedeinek növekedésével és egészségi állapotával ].  
Első havi terepi tapasztalataim birtokában, a 900 ha nagyságrend okán a zalaegerszegi 
Erdőrendezőséget vezető szolgálati elöljárómmal, Palotay István erdőmérnökkel 
meghallgatást kértünk és kaptunk az akkor legmagasabb rangú szakmai elöljárónktól, az 
1954~1967 között a kormány/minisztertanács közvetlen hatáskörébe tartozó, 
miniszterhelyettes vezette önálló erdészeti főhatóság: az Országos Erdészeti Főigazgatóság 
szakmai vezetőjétől, dr. Saly Emil erdőmérnöktől. ( Életemben először ekkor jártam az FM 



épületében, ahol az OEF irodái is voltak ). Dr. Saly megdöbbenéssel fogadta az 
információimat, majd egyetértett a verdiktemmel: „mivel a nemes nyár nem gomba, hogy 
szerves közegen éljen, és mivel a kotus tőzegláp-talaj lényegében váztalaj, amelynek 
hévíz~keszthelyi-berki változata még az átlagosnál is kedvezőtlenebb a nemes nyár számára: 
itt a nemes nyár célállomány fafaj-megválasztás téves volt”. Dr. Saly megkérdezte, hogyan 
képzelem a jövőt, mit fogok tervezni? Válaszom még jobban megdöbbentette, mivel példa 
nélküli volt: a Gyöngyös-patak sávja kivételével  -  tehát bő 850 ha-on  -  az egészet azon a 
címen kell ( és jogszabályilag lehet is ) „nem fatermesztési, hanem talajvédelmi 
rendeltetésűvé” minősíteni, hogy a nemes nyár ültetvények váztalajon állnak. Mivel azonban 
váztalajra nem való a nemes nyár, a továbbiakban egyetlenegy hektárnyit sem szabad 
ültetni, a meglévők területén pedig évi kb. 50 ha-os ütemben fafajt kell cserélni: éspedig a 
láp-peremi őshonos fafajokra  -  mézgás éger, fehér fűz, a szürkenyár vízkedvelő ökotípusa  -   
, ám mivel a természetes szukcesszió a váztalaj-adottságok miatt nem jutott még el a 
láperdő stádiumig, a talajvédelem okán meg kell elégedni a laza, ligetes koronaszerkezettel 
is. A jelenleg haldokló, gomba- és rovarfertőzött egyedeket pedig  -  mielőtt a fafajcsere 
odaér  -  a károsítási gócok féken tartása végett 2 évente tőre kell metszeni…                                                          
Dr. Saly a „talajvédelmi rendeltetésű nemes nyaras” kategóriát első hallásra természetesen 
nem tudta „megemészteni”, arra csak kb. 3 hónap múlva adott igenlő választ. A rá következő 
évtől, ím már a Bolla Sándor neve alatti, az OEF által jóváhagyott erdészeti üzemterv alapján  
-  eleinte csak a Fenékpuszta~Égenföld közötti műút közelében  -  meg is indult a fafajcsere. 
 
A berek tájképe fokról-fokra a természetszerűség irányába kezdett visszaváltozni: a láprét-
foltokkal, bokorfüzesekkel tarkított őshonos fafajú facsoportok, erdőfoltok kezdtek 
jellemzővé válni. 
 

   
 
A Hévízi-tó látványossága 1898 óta a Bengáliában [ Bangla-desh = nevének jelentése "bengáli ország", 
valójában a Gangesz és a Brahmaputra torkolatvidékén fekvő Kelet-Bengália, míg a szomszédos 
Nyugat-Bengál = India szövetségi állam rangú tartománya ] élő Nymphaea rubra var. longiflora = 
bengáliai ciklámenszínű tündérrózsa/lótusz  -  a[z egykori ] Kelet-Indiában őshonos vörös/piros 
tündérrózsa/Nymphaea rubra hosszú virágszirmú változata  -  , amelynek egy-egy virága 3 napon át 
késő éjjeltől másnap délig nyílik, miközben cédrus-illatot áraszt, déltől éjfélig pedig becsukódik. 
 



 
 
A felvétel bal szélén egy téli ( = tű-vesztett ) állapotú Taxodium distichum = mocsárciprus; a tavat 
övező erdőben jelentős arányú a mocsárciprus, fenntartására és pótlására/felújítására Gáspár-
Hantos Géza erdőmérnök dolgozott ki szakmai tervet a ’60-as évek 2. felében.  
 

  „G.-H. G.”  ---  45 évvel később ( napjainkban ),                                                   
80 évesen is bölcs tanácsokkal látja el fiatalabb kollégáit. 
 
 
--- Kezdő mérnök korom ( 1965~1971 ) szakmapolitikai környezete, (mg)tsz-erdő 
üzemtervezéseim, ezek során botanikai örömeim, „felfedezéseim” [ egy része ] a nyugati és a 
középső Balaton-felvidéken.  
 
Bár az 1956-os politikai foglyok tömeges szabadon bocsátásának ( amnesztia ) dátuma(i) 
után, tehát pro forma már a Kádár-hatalom nyílt diktatúráját követő belpolitikai 
konszolidáció kezdetének idején történt, de mégis a még magántulajdonú erdők  -  főként az 



ún. erdőbirtokossági ( EBT ) erdők  -  tulajdonviszonyaira mért markáns 
politikai~államigazgatási és erdészeti ágazatirányítási csapások kora volt az 1961~1970 
közötti időszak. Ám tagadhatatlanul az lett az érem másik oldala, hogy az ország összes 
erdejének a szakszerű állapotfelméréseken / erdő-leírásokon / alapuló erdészeti üzemtervei 
először adtak valós képet pl. a favagyonról / élőfa-készletről /, és tették lehetővé a szakszerű 
( és nagyüzemi ) erdőgazdálkodást ezekben az erdőkben is.                                                                                                                             
Kezdő mérnök korom ( 1965~1971 ) ekkorra esett. És ez időben mindvégig 
erdőrendező/üzemtervező voltam, a Hévíz~Keszthelyi-berki állami erdőgazdaságin, és egy 
Devecser környéki, az ottani székhelyű állami gazdaságnak készítetten kívül  -  az 5 és fél év 
során  -  szinte kizárólag tsz-/mgtsz-ek erdeinek erdőgazdálkodási üzemtervei elkészítésére 
kaptam szolgálati utasításokat.     
 
1961-ig a magyarországi erdőknek csak mintegy a 2/3-ában  -  államerdészet, állami 
gazdaságok  -  volt érvényes erdőgazdálkodási üzemterv. A községek határában az állami, a 
tsz-ekbe „bevitt”, és a még magántulajdonú ( elsősorban: az erdőbirtokossági ) erdők 
térbelisége tarka mozaik-mintázatú volt. Ezt változtatták meg állami kényszerrel az 1961-es 
EVT, és a végrehajtására 1963-ig elhúzódóan kiadott állami, ill. ágazatirányítási intézkedések.   

Néhány szövegrész az 1961. évi VII. törvény „az erdőkről és a vadgazdálkodásról [[ röv. EVT ]]” c. 
jogszabályból [[ minden kurziválás vagy aláhúzás tőlem, B. S. ]]: 
6. § A mezőgazdasági termelőszövetkezet ( a továbbiakban: termelőszövetkezet ) az állam által 
határidő nélküli használatra juttatott, a tagjai által használatába adott*, valamint az általa 
haszonbérelt erdőkben közös gazdálkodást folytat.  *[[ a tszcs-kbe, tsz-ekbe/mgtsz-ekbe 
bekényszerítettek az ’56-ban visszanyert magántulajdonukat „önként beadták a közösbe”… ]]   

7. § Az erdőbirtokossági társulatok* erdeiben a területileg illetékes állami erdőgazdaság gazdálkodik. 
Ha a gazdálkodás az erdőnek az erdőgazdaságtól való távolsága miatt nem gazdaságos, az erdőt a 
legközelebbi állami gazdaságnak vagy termelőszövetkezetnek kell haszonbérbe adni. *[[ az Árpád-
korig visszanyúló hagyományú erdőgazdálkodási forma; az erdőtulajdonosokat e jogszabály kötelezte 
a kényszer-haszonbérletre !!!; a „szerződés”-nyomtatvány azzal a szöveggel zárult, hogy ha a 
tulajdonos nem írja alá, a keltezést követő 30 nap múlva az állam részéről akkor is automatikusan 
hatályosnak/érvényesnek tekintendő !!! ]]  

8. § A termelőszövetkezeti községekben és városokban az egyéni használatban levő erdőket 
tulajdonosaik kötelesek a területileg illetékes állami erdőgazdaságnak haszonbérbe adni. Ha a 
haszonbérlet útján való hasznosítás az erdőnek az erdőgazdaságtól való távolsága miatt nem 
gazdaságos, az erdőt a legközelebbi állami gazdaság vagy termelőszövetkezet veszi haszonbérbe. [[ 
kényszer-haszonbérlet !!! ]] 

13. § (1) Minden erdőben jóváhagyott, legalább tíz évre szóló erdőgazdasági* üzemterv szerint kell 
gazdálkodni.                                                                                                                                                                         
2) Az erdőgazdasági* üzemterveket az országos erdészeti hatóság felügyelete alatt működő 
erdőrendezőségek készítik el.                                                                                                                                      
3) Az erdőgazdasági* üzemterveket  -  az érdekelt miniszterekkel, a termelőszövetkezetek 
használatában levő erdőkre vonatkozóan pedig a földművelődésügyi miniszterrel egyetértésben  -  az 
országos erdészeti hatóság vezetője hagyja jóvá. 



14. § (1) Az erdőt kezelő ( használó ) szervek az erdőgazdasági* üzemtervek alapján éves tervet 
készítenek.   *[[ értsd: erdőgazdálkodási ]] 

19. § A termelőszövetkezetek által használt ( haszonbérelt ), harminc hektárt meg nem haladó 
erdőkben, fásításokban az erdőgazdálkodás szakmai irányítása a tanács végrehajtó bizottsága 
mezőgazdasági szakigazgatási szervének a feladata. [[ 30 ha felett pedig: kötelező  -  állami: az 
államerdészet képében megjelenő  -  szakmai irányítás ]] 

29. § Az erdő, fásítás kezelője ( használója ) - az állami erdőgazdaság kivételével - köteles 
meghatározott iparifa választékokat az erre illetékes szerv útján az államnak vételre felajánlani. [[ = a 
piacon legértékesebb szerfa/iparifa felajánlásának kötelezettsége ]] 

32. § (1) A vad az állam tulajdona.                                                                                                                                   
(2) A vadászati jog az ország egész területén az államot illeti. 

37. § (1) Az erdészeti igazgatás és az erdőgazdálkodás országos hatáskörű szerve ( országos erdészeti 
hatóság ) a Minisztertanács felügyelete alatt működő Országos Erdészeti Főigazgatóság.   

42. § (1) a termelőszövetkezeti községekben és városokban az erdőbirtokossági társulatok 
megszűnnek. [[ kényszer-felszámolás ]]                                                                                                                           
(2) A volt erdőbirtokossági társulatok erdeiből az állami arányrészeknek megfelelő terület az állam 
tulajdonába kerül. A többi terület - az arányrészeknek megfelelően - a volt tagok tulajdonába és 
termelőszövetkezeti használatba megy át, illetőleg azt állami erdőgazdaság, állami gazdaság vagy 
termelőszövetkezet részére kell haszonbérbe adni (8. §). 

44. § (1) E törvény IX. fejezete [ = Vadgazdálkodás és vadászat ]  az 1962. évi január hó 1. napján, 
egyéb rendelkezései pedig az 1962. évi július hó 1. napján lépnek hatályba. 

Az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény és végrehajtási jogszabályai: a 
33/1962. (XI. 12.) Korm. számú rendelet, valamint a 21/1963. ( Erdészeti Értesítő 12.) OEF 
számú utasítások előírják, illetőleg szabályozzák az erdők kezelési és használati viszonyainak 
rendezését. E munkák során elvégzendő részletes tennivalókat „Útmutató" ismerteti. 
 
… kijelölésre kerültek azok a községek, amelyekben elsőkként  -  még 1963-ban  -  rendezésre 
kerültek az erdők kezelési és használati viszonyai.  
E mintaközségeken kívül 1963-ban több mint 200 községben folytatták le „a rendezési 
eljárást”. Ezzel párhuzamosan számos községben megkezdődtek az előkészítő munkálatok és 
1964-ben teljes ütemben folyt a végrehajtás. Az 1964. évre vonatkozó terv szerint 1.200 
község erdőterületeit kellett „rendezni”: ez mintegy 140.000 hektárnak felelt meg.  
Az erdők kezelési és használati viszonyai „rendezését” 
• az új kezelők (használók) közvetlen kijelölésével, 
• önkéntes erdő-cserével, 
• vagy erdőterület-rendezéssel jelölte meg végrehajtani a jogszabály”. 
 
[[ Az EBT-erdők felszámolásával a magántulajdon további visszaszorítása politikai cél volt, a 
tömbösítések, ill. az mgtsz-ek ( korabeli média-terminológiával: mezőgazdasági szocialista 
nagyüzemek ) erdőterületeinek növelése pedig gazdasági cél is: a nagyüzemi ( = gépesített ) 
erdőgazdálkodás lehetőségeinek megteremtése a „nem állami” szektorban is. ]] 



                                                                                                       
A szaksajtó így foglalta össze: [ http://www.erdeszetilapok.hu/?page=arch_view&id=8000 és más 
forrásokból; [ ← ha elsőre torz jelekkel/betűkkel „jön be”, a legfelső keresőben megjelenő tárhelyre/linkre 
enterrel rá kell kattintani ] 
[ az ország összes erdejére vonatkoztatva ] „19,4%-ot képviselő erdőbirtokossági társulati ( EBT ) 
erdők zömében a termelőszövetkezeti tagok révén a termelőszövetkezetek, az állami arányrészek 
révén pedig az erdőgazdaságok voltak érdekelve. Ez a körülmény számos ellentmondás forrása lett.  
[[ Az államhatalmilag, jogszabállyal kikényszerített folyamat során ]] … a 2.424  erdőbirtokossági 
társulat felszámolása … során kereken 235 ezer ha erdőterületen átrendeződtek a kezelési, használati 
viszonyok. A törvény végrehajtása után az országban az állami tulajdonú erdők területi aránya 76,9% 
lett, termelőszövetkezeti használatba, tulajdonba 22,1% jutott, a még megmaradt erdőbirtokossági 
társulatok és egyéb nem állami szervek, egyéni termelők kezelésében, tulajdonában mindössze 1% 
maradt.” 

„A termelőszövetkezeti kezelésben levő erdőkben a szakszerűséget 30 ha-os területnagyságig a 
tanácsok szakigazgatási szervei, ezt meghaladó területnagyság esetében pedig az állami 
erdőgazdaságok szakirányító apparátusa biztosította gyakorlatilag az 1960-as évek végéig*. Ekkor a 
szakirányítási rendszer felbomlott és a termelőszövetkezetek zömmel saját maguk kezdtek alkalmazni 
erdész-szakembereket, kezdetben az állami erdőgazdasági szakirányító apparátus személyi 
állományának átvétele útján. … az új gazdaságirányítási rendszer* bevezetésével kezdetét vette az 
önálló termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás kialakulása. Ettől az időtől kezdve a szakfelügyeletet az 
állami erdőrendezőségek gyakorolják”.                                                                                                                             
*Az „új gazdasági mechanizmus” a gazdaság irányításának és tervezésének átfogó reformja volt, 
Magyarországon 1968.01.01.-én vezették be. 

A volt erdőbirtokossági társulati erdők többségében, továbbá az ekkori tsz-erdők  -  a Rákosi-, 
majd a Kádár-kori tsz-szervezések előtt szintén magántulajdonú erdők  -  többségében a II. 
VH kitörése óta nem készült a szakszerű állapotfelmérésen alapuló erdészeti üzemterv. Az 
1961~’63 között hatályba lépett jogszabályok kiváltotta új helyzetben azonban érvényes 
üzemterv híján semmiféle szakmai műveletet nem lehetett végezni ezekben az erdőkben, így 
a kormány ( a minisztertanács ) alá rendelt Országos Erdészeti Főigazgatóság/OEF elrendelte, 
hogy a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán az 1964/’65 tanév végén 
végzett valamennyi erdőmérnök  -  függetlenül attól, hogy pl. valamely államerdészettől 
kapott tanulmányi ösztöndíja révén már létezett előszerződése az ösztöndíjat biztosítónál 
megkezdendő munkavégzésre  -  köteles 1 naptári évnyi időtartamig üzemtervező lenni.                   
Az erdőrendezőségek mind a ( kereken ) 50 évfolyam- és sorstársamat is elsősorban a tsz-
üzemtervezés „frontjára vezényelték”.    
 
Az „új gazdasági mechanizmus” szellemének és jogszabályi környezetének megfelelően 
1968-ban (át)alakult erdőrendezőségek feladata egyrészt a tervezés ( üzemterv készítés ), 
másrészt az erdőfelügyelet lett. A megye-határokhoz erősen igazodva módosították e 
szervezetek területi határait is, így pl. Keszthely vagy Sümeg és Tapolca környéke a korábbi  
zalaegerszegi szakhatósági központtól átkerült Veszprémhez.  
A nem erdészeti profilú gazdálkodó szervezeteknél ( állami gazdaság, tsz, egyéb ) a 60-as évek végén, 
a 70-es évek elején az erdőgazdálkodás legalapvetőbb elemei is hiányoztak ( erdész szakember 
és/vagy külön az erdészeti ügyekkel foglalkozó megbízott személy által az erdei munkák szakszerű 
irányítása ), így eleinte az erdészeti szakhatóság személyzetére hárult a szaktanácsadás, sőt, az 
adminisztratív munka teljes elvégzése is a gazdálkodó helyett.  



 
1970. év végéig az ország valamennyi erdejéről készült üzemterv, ennek keretében a tsz-
erdők első átfogó üzemtervezése is befejeződött. Az EVT-t és végrehajtási rendeletét is 
először 1970-ben módosították. 
 
A Balaton-felvidéken a volt magánerdőkben ( EBT, mgtsz-be „bevitt” erdők ) korábban 
évszázadokig ún. paraszti szálalás folyt: a család mindig csak annyi fát vágott ki az erdejéből, 
amennyire paraszti gazdaságában és háza táján szükség volt. A ( kézi ) fakitermelés  -  
mezőgazdasági munkaszüneti időben  -  télen, hóban történt. Az erdők felújulását is a 
természet szabályozta. Ennek okán ezen erdők a maguk sokszínűségében az erdei 
ökoszisztémák elsőrendű megőrző helyei maradhattak, számos fajnak pedig valóságos 
menedékhelyei.  
Üzemtervezéseim ( 1965~1971 ) közben ért megkülönböztetett botanikai örömeim [ egy 
része ] a Balaton-felvidéken a Taliándörögd~Vigántpetend~Óbudavár~Zánka vonaltól 
nyugatra, községhatáronként [ pontos helyüket az illető üzemterv erdőrészletenkénti 
„megjegyzés” rovata tartalmazza; erdőrészlet = térképen is rögzített szakkezelési, 
üzemgazdasági egység, 0,1 ha-os élességgel megadott területtel ]: ( csak Sáska, Zalahaláp, 
Diszel, Hegyesd, Monostorapáti és Kapolcs községhatárában nem dolgoztam, az összes 
többiben a volt magánerdőkből lett tsz-erdők üzemterveit magam készítettem ) 
 
-- A Révfülöp~Kővágóörs~Zánka belterületei alkotta háromszögben a hegyvonulat északias 
kitettségű részein, a többnyire permi vörös homokkő hegyoldalak felső harmadában, 
mindenkor az inflexió fölött [ tehát ahol csakis (kation-)kilúgozódás van, felhalmozódás nincs 
] késő glaciális-posztglaciális Calluna vulgaris = csarab, Balaton-felvidéki nevén: hangarózsa 
szubreliktum populációk kis fenyér-foltjai = az egész Balaton-felvidéken ez a legkeletebbi 
előfordulásuk; nyugatabbra már itt-ott tömeges, mint a Káli-medencében vagy pl. 
Káptalantóti határában a Tóti-hegyen, lehúzódva Salföldön át egészen Badacsonyörsig. [ Az 
ifjabbik Folly Gyula ez időben volt agrármérnök hallgató Keszthelyen; a Folly családnak a Kisörsi-hegy 
felső harmadában déli kitettségben fekvő arborétuma mediterrán Atlaszcédrusainak és egykor a 
Mediterráneumból ide honosított ciprusainak tövében, rácsodálkozva a riviérai hangulatú tóra, de a 
kert hegy felőli felső határán lévő bazaltkő „bástya”-kerítés mögött a ritkás erdő szegélyén virágzó 
hangarózsákra/csarabokra is: Gyulával „kitárgyaltuk”, hogy ha ide keveredne néhány jávorszarvas 
meg néhány antilop, a növények egy része láttán mindannyian otthon ( is ) érezhetnék magukat, 
mindaddig, amíg a jávorszarvasok után egy kóbor rozsomák, az antilopok után pedig egy párkereső 
hímroszlán ide nem tévedne… ( Jávorszarvas nagy ritkán ma is betéved a Sárosi-kapun át a Kárpát-
medencébe. Az oroszlán sem „vicc”: a Felső-Tisza mentén is, a Fekete-tenger parti Odesszában is 
találtak Kr.e. 3.600~3.000 közötti rétegekben oroszlán-csontvázakat, a Délkelet-Balkánon és 
Hellászban pedig még az ó-görög történelem elején sem voltak ritka állatok )].                                                   
( Az üzemtervben előírtam, hogy a hangarózsa/csarab e Révfülöp~Kővágóörs~Zánka közötti 
legkeletebbi előfordulása refúgiumként kezelendő: a faállomány záródásának bontásával 
adjanak a csarabnak több fényt, mivel ezen a részen sehol nincs tisztás vagy faállomány-
szegély, ahol a neki szükséges fényt megkapva virágozhatna ).                                                                                                                        
Uzsa és Révfülöp, ill. Zánka községhatára között északias kitettségekben, márga, homokkő vagy 
enyhe lejtésű bazalt anyakőzet jól kilúgozott felső rétegéből kialakult váz- és proto-talajokon rendre 
megtaláltam és térképeztem, ill. az üzemtervi feljegyzésekben rögzítettem is a szubreliktum csarab 
fenyérek foltjainak a helyét.    
 



--- Óbudavár: Quercus virgiliana = olasz vagy Vergilius-tölgy; nem akartam hinni a 
szememnek, amikor az erdő szőlőhegy, gyümölcsös [ „zártkert” ] felőli szegélyén, márga 
alapkőzeten megtaláltam 4~5 példányos, sarjcsokor jellegű csoportjaikból álló foltjukat, 
levél-fonákjuk jellegzetes kékes színével; [ első látásra is markánsan eltértek a szomszédos  -  
Balaton-felvidéki nevükön  -  magyal-/magyó-fáktól ( molyhos tölgyektől )]. 
 
--- Monoszló: a hegytetői bazalt-korongon vagy „lepényen” egészen lapos, néhol lencse-
szerűen behorpadó felszínű  -  „csapadék-csapdás”  -  terepen, bazalttörmelék kilúgozódó 
sziklás-köves váztalaján díszlik „a világ legszebb boróka-erdeje”, [ akkoriban ] 4~7 m magas, 
zárt(!) koronaszintű Juniperus communis = Balaton-felvidéki nevén: bucs-fenyő vagy gúzs-
fenyő erdő, a szálankénti, leginkább szegélyi helyzetű rezgőnyarat kivéve más fafajból elegye 
nincs; a záródás során az alsó ágak elhaltak, de a törzseken maradva már-már 
áthatolhatatlan sűrűségű szövevényt alkotnak, a lehullott tű és apró ágak pedig 
„száraztőzeg-szőnyeget”, így a borókás aljzata nudum et subnudum. Szembeszegülve az 
előírásokkal: megtiltottam a „rontott erdő” minősítést, és az abból következő „fafajcserét 
fatérfogat-termelési szempontból értékesebbre”: madárvédelmi és esztétikai okokra 
hivatkozva.   
 
-- Nemesgulács, a Gulács-hegy erdő borította kúpjának alsó szegélyén nyugaton: Acer 
tataricum = feketegyűrű juhar klímazonális(!) ökotípusának kisebb populációja, benne 
néhány harmadrendű fa méretű egyeddel.      
 
-- Szigliget: farkasibolya = Hepatica nobilis, ( csakis „szolgai” tükörfordítása a májvirág…). 
 
-- A minden oldalon éles letörésű dolomit szigethegység: a Keszthelyi-hegység délkeleti 
peremén Balatronederics~Balatongyörök között, az igen meredek lejtők inflexió feletti 
részein, mészköves dolomit-alapkőzetű sziklás-köves váztalajokon és proto-rendzinán, 
virágos kőrissel/Fraxinus ornus-sal jellemezhető, foltokban cserszömörce/Cotinus coggygria, 
szálanként molyhos vagy piros madárbirs/Cotoneaster integerrimus ( syn. C. integerrima ) és 
szirti fanyarka/Amelanchier ovalis elegyű karsztbokorerdők lazább záródású állományai alatt 
és tisztásain a szubatlanti-(szub)mediterrán éghajlat-igényű több hektárnyi(!) Ruscus 
aculeatus = szúrós csodabogyó, Balaton-felvidéki nevén: boncs „szőnyeg” díszlik, [ Tapolca ( 
és néha Keszthely ) piacaira, virágüzleteibe a ’60-as években innen származott a legfőbb 
koszorúkötő anyag, néha némi ízlésficammal még metál-kékre vagy tűzpirosra is befújták… ]. 
 
-- A Keszthelyi-hegység északkeleti szegélyén, ( de Révfülöptől nyugatra több felé is ): 
Quercus frainetto = magyar tölgy kisebb-nagyobb csoportjai, foltjai. [ Dél-Erdélytől és a 
Körös-vidéktől, továbbá az Árpád-kori Tarcal-hegytől/Fruska-Gorától, ill. a Dráva-Száva-
köz/Szlavónia többi hegyétől északra előfordulásait sokan művinek tartják; szerintem a keleti 
gyertyán = Carpinus orientalis vértesi szubreliktumai, és/vagy a moesiai, a közép-dinári és az 
illír* flóra fás és lágyszárú elemeinek dél-, közép- és nyugat-dunántúli jelenléte analógiájára 
nem lehet kizárni, hogy a magyar tölgy mecseki és Balaton-felvidéki populációinak egy része 
ó-holocén/HL2 ( Kr.e. 6.700~5.100 ) elterjedésű, máig survival, azaz összességében őshonos 
].  *A Tapolcai-medence síksága már Praeillyricum!      
 



-- Rezi, a Keszthelyi-hegység nyugati szegélyén, a Karmacsra néző oldalak nyiladékain a 
szubmediterrán és közép-európai éghajlat-igényű királyasszony gyertyája = Asphodelus albus 
„tenger”. 
 
-- Taliándörögd: márga és márgapala alapkőzet fölötti kilúgozott váztalajon a több száz 
hektárnyi  községi legelőn, és a szomszédos erdők szegélyén virágzáskor impozáns látvány a 
szubatlanti-(szub)mediterrán éghajlat-igényű seprőzanót = Sarothamnus ( syn. Cytisus ) 
scoparius; esztétikai szempontból nem lényeges, hogy vlsz. csak a Nyugat-Dunántúlon 
őshonos, attól keletebbre  -  mindenkor csakis kilúgozott talajokon  -  részben szubspontán, 
részben vadtakarmányozási célból telepített és/vagy el is vadult, azaz honosított: nagyon 
szépen illeszkedik az őshonos ökoszisztémák legeltetéssel átalakult változataiba is. [ A 
légvonalban kb. 20 km-re nyugatra lévő „Uzsai csarabos” fenyér térségében a Nemzeti Park 
megalakulása előtt államerdészeti szakkezelésű nyír-ligetek alatt és mellett bármely 
évszakban szép színfolt a seprőzanót a késő glaciális~posztglaciális időkből szubreliktum 
Calluna vulgaris „tengerében” is. És a Tapolcai-medence síksága már Praeillyricum!  ].    
 
-- Badacsony(tördemic): Cyclamen purpurascens ( syn. europaeum );  dr. Soó Rezső már a II. 
VH előtt „kihalt”-ként utalt rá a Badacsonyon; 1967-ben több kisebb populációját 
megtaláltam, a fásszárú-szint erős záródása okán csak sínylődtek, virágozni, termést hozni 
nem tudtak, így előírtam a cserje- és faállomány-szint megfelelő ritkítását, havas időben, 
hogy a ciklámen ne sérüljön. Utána már csak a vaddisznótól meg az embertől kell óvni! 
 
Aki pedig nem elégszik meg az ilyen elszórt tapasztalatok hangulati emlékeivel, hanem a 
Bakony-vidék középtáj, ezen belül a tágabb értelemben vett Balaton-felvidék 
természetföldrajzi ismereteiben tudományos szinten el szeretne mélyülni, tanulmányozza dr. 
Bauer Norbert 2012-es disszertációját:  http://ttk.pte.hu/biologia/phd/dolg/BauerN_DI.pdf  
 
* * * * * * * * * * * * *  
 

   
 



 
 

 

---  Badacsony-üzemtervezésem, 1967. = az ország 1. természetvédelmi üzemterve → az 1. 
hír rólam az erdészeti szaksajtóban: „Az Erdő” 1971. decemberi számában; in Erdészeti 
Lapok digit. archív.: http://www.erdeszetilapok.hu/?page=arch_list&year=1971&month=12 ,    
ezen belül http://www.erdeszetilapok.hu/?page=arch_view&id=8228 [ ← ha elsőre torz 
jelekkel/betűkkel „jön be”, a legfelső keresőben megjelenő tárhelyre/linkre enterrel rá kell kattintani ]:                                              
Gáspár-Hantos Géza: „Az erdők közjóléti szerepének érvényesítése az üzemtervekben.”  

„A Badacsonyt 1965. július hó 1-ével nyilvánították tájvédelmi körzetté. Az üzemtervet a 
Zalaegerszegi Állami Erdőrendezőség készítette, személy szerint Bolla Sándor erdőmérnök. 
Az üzemterv összesen 227 ha területre terjed ki, s ez magába foglalja a badacsonytomaji, 
badacsonytördemici, nemesgulácsi állami, erdőbirtokossági és termelőszövetkezeti erdőket. 
Az erdők elsődleges célja: jóléti erdőgazdálkodás, természetvédelem.”  

„Az erdőrészletek átlagos területe 4,2 ha, ez megfelel az adott viszonyoknak, s lehetőséget 
ad az átlagosnál aprólékosabb gazdálkodásra. Az erdőrészletekben található fafajok 
elegyarányát a leírás 5%-os pontossággal közli, felsorolva ezen felül a szálanként előforduló 
fafajokat, és kiemelve a különleges védelmet igénylő egyedeket. A leírás az összes előforduló 
cserjét és lágyszárú növényt felsorolja, s részletes képet ad a cserje- és a gyepszintről.” 



„Az erősen látogatott  -  a [ Gulács felőli = északi ] Kőkaput és a "Ranolder-kereszt"-et 
összekötő úttól K-DK-re a Balaton felé eső  -  fennsík az összterület mintegy 30%-át teszi ki. 
Itt az állomány-átalakítást szálalással kell elvégezni, és az egész területet szálaló 
üzemmódban kell kezelni. Erre az állomány  -  változatos fafaj-összetétele és vegyes kora 
folytán  -  alkalmas. Az egyedi kiválasztásnál a gazdasági érték növelése mellett törekedni kell 
arra, hogy fafajban, korban és külső megjelenésben minél változatosabb legyen a [ szálaló 
fakitermelés után visszamaradó ] állomány.”  

„Üzemtervi feljegyzés az erdőrészletek 80%-ára készült. A feljegyzések részletes leírást adnak 
az állomány szerkezetéről, egészségi állapotáról, felsorolják a védett fák faját, méretét és 
védettségének indokolását, értékelik az erdőrészlet természetvédelmi és esztétikai 
jelentőségét.” 

Egy példa*: »Badacsonytomaj 2/a. Vegyes korú, jó fafaj-összetételű, közepes minőségű 
állomány. A gerinctől É-ra a [ Gulács felőli = északi ] Kőkapu K-i bazaltoszlopai környékén 
Luzulo-Ornetum. A társulás alsó határa közelében az ösvény mentén egy 100 éves 80 cm 
átmérőjű Fagus [cf.] moesiaca áll, mely emlékfává nyilvánítandó, mint az egykori idős bükkös 
egyetlen maradványa. Minden akácfa kivágandó az erdőrészlet É-i határa mentén, tuskójukat 
tormonázni kell. Egyéb erdőgazdálkodási tevékenység az erdőrészlet területén tilos!«                                                         
* G.-H. G. itt szó szerint idézi az üzemtervbe beírt javaslataimat. ( B. S.)                                                                
A Balaton-felvidéki bükkök „moesiaca” és/vagy „cf. moesiaca” „gyanússágára” dr. Majer 
Antal soproni egyetemi professzor hívta fel a figyelmemet; későbbi K-balkáni szakmai 
tanulmányútjaim tapasztalatai alapján ez valóban morfológiai lehetőség, ám genetikai 
alátámasztását nem ismerem; a Priszter Szaniszló szerkesztette Arbores Fruticesque Europae 
( Bp.-1983. ) p. 47. a korábban Európában moesiaca-nak leírtakat szinonimaként besorolja a 
F. sylvatica-ba, ám a dr. Gencsi László~dr. Vancsura Rudolf-féle Dendrológia ( Bp.-1992. ) p. 
221. alfajként tárgyalja F. sylvatica ssp. moesiaca néven, megkülönböztetve a F. sylvatica ssp. 
sylvatica alfajtól. Szerintem dr. Jakucs Pál Badacsonyon felismert Orno-Luzulo-Fagetum Soó, 
röviden: Orno-Fagetum növénytársulásában is a bükk „cf. moesiaca/ssp.moesiaca”.                                                                                                                                          
Az akár így, tágabb értelemben vett F. sylvatica mindenkori északi, keleti, délkeleti és montán 
área-határához dr. Majer Antal egy somogyi-tolnai erdészeti vándorgyűlés zselici programja 
alatti magán-beszélgetésünkön adta meg az ökológiai kulcs-információt ( amelyet azóta sem 
olvastam leírva ): mivel a bükk csíracsemete rendkívül fagyérzékeny, ezért » a bükkös 
természetes felújulása mindenkor a kései tavaszi fagyok térségi gyakoriságától függ. « 
Egyébként área-határokon az eltérő humiditás-igényű fafajok társulás-alkotására részleges 
analógiaként magyarázta nekem Majer professzor  -  a Balaton-felvidéki Orno-Fagetum 
„kombinációval” összevethetően  -  a balkáni/illír zselici ezüsthársas bükkösöket.  

„… Javaslat turisztikai és közjóléti berendezések létesítésére. Egy példa a javaslatból”*:                    
*G.-H. G. itt is szó szerint idézi az üzemtervbe beírt javaslataimat. ( B. S.) 

» Az úgynevezett Rózsakő mellett 1928-ban még állt egy diófa, amely Kisfaludy Sándor 
emlékét őrizte. Javasoljuk, hogy ennek helyére fiatal diófa kerüljön, emléktáblával 
megjelölve.  



A NY1 jelű nyiladék D-i végén álló menedékhely felújítását javasoljuk oly módon, hogy tetejét 
korláttal ellátva, az kilátónak alkalmas legyen. A "Ranolder-kereszt"-től K-i irányban 
javasoljuk 70 méter hosszúságban panoráma út létesítését a hegy peremén. «  

* * * * * 

A Badacsony-hegy tetejét, tehát a „lepény-vulkán” pannon-tengeri üledékre települt, a 
szoknyáján erodálódott csonka kúpját „középen” egy nagyjából észak-déli húrú, alig 
kanyargó enyhe ív mentén harántolja Badacsonytomaj és Badacsonytördemic sok 
évszázados közös községhatára. E határvonalnak a Habsburg-Lotharingiai II. József császár és 
( kalapos ) király idején ( 1780~1790 ) az ún. I. katonai felmérés keretében lerakott hatalmas 
bazaltkő-hompjain ( = a töréspontokon álló határdombjain ) kívül az állami földnyilvántartási 
( = földhivatali ) kataszteri térképeken egyetlenegy fix pont sem volt található egészen a hegy 
szoknyájának felső részén lévő kő-„bástyákig” = a bazaltorgonák kőomlásos tövénél húzódó 
szőlő-birtokhatárokig, tehát az erdőn belül. Az eredeti ( „természetesen” „1 hüvelyk a 40 
ölhöz” méretarányú ) szelvénylapokon  -  és 1967-ben itt más nem volt!  -  még gót betűs 
német feliratok voltak fekete tussal, az 1907~1909 között megépült itteni Balaton-parti 
vasúti pálya nyomvonalát „változás”-ként piros tussal rajzolták be/”hordták fel”, és a tomaji 
meg a tördemici bazalt-bányászásnak még nyoma sem volt a térképen…                                                                                         
[ http://www.szeremley.com/regi/Badacsony.html A badacsonyi bazalt-bányászat a XIX. 
század végén kezdődött, amikor a tomaji részen a falu határáig lenyúló kőomlások anyagát 
hasznosították. 1900~1905 között kisebb kőfejtőkben időszakos termelés folyt a legjobb 
minőségű kőzetanyagot adó részeken. A rendszeres, részben gépesített bányászat csak a 
balatoni vasút megépítése után kezdődött meg 1909~’10-ben. Az 1950-es évek elején a 
tomaji részen teljesen megszűnt a kőzet-kitermelés, az ipari szintű bányaművelést 
áttelepítették a tördemici bányába ].                                                                                                                                            
El lehet képzelni, hogy mennyit kellett geodétáskodnom, mire a nyiladék- és úthálózat, meg a 
botanikai és faállomány-adottságokhoz szükség szerint felaprózott szakkezelési egységek ( = 
az erdőrészletek ) határai is fölkerültek a kataszteri szelvény-lapokra, majd az erdészeti 
üzemtervi térképre. „Tetejében” a Nap-tevékenység* mágneses hatásán túl a helyi bazaltban 
lévő vas is nagyon erősen hatott a busszolateodolit mágnestűjére, így naponta minimum 2-
szer kellett deklinációt mérnem és kiszámolnom a földrajzi ( → térképi ) északi irányra 
átszámításokhoz.  

*[ Adott pontról, pl. a Badacsony valamely pontjáról nézvést is: a mágneses elhajlás ( deklináció ) az 
egymástól jelenleg kb. 700 km-nyire lévő mágneses és a földrajzi ( → térképi ) Északi-sark közötti 
szögbeli eltérés, fokokban~szögpercekben~szögmásodpercekben kifejezve. Az iránytű ( így a 
busszolateodolit iránytűje is ) a Föld mágneses pólusára mutat. 2 ismert földrajzi koordinátájú 
ponthoz képest a műszer-állás helye műszeres háromszögeléssel meghatározható, a mindenkor a 
földrajzi északra tájolt térképlap északi iránya pedig adott. Az iránytűvel aktuálisan mért mágneses 
északi irány azonban olyan „zavaró tényezőktől” függ, mint a Nap-tevékenység adott pillanatban a 
műszert elérő elektromágneses ún. napszél-hatása, vagy az iránytű közelében valamilyen vas 
jelenléte. ( A Nap-tevékenység aktivitását jelző napfoltciklus átlagosan 11±2 éves ( kerekítve: 9~13 
éves), egy "teljes ciklus" átlagosan 22±2 év periódus idejű. 1967~’70 között  -  tehát már a badacsonyi 
méréseim idején is  -  Nap-aktivitási csúcsidőszak volt: a napfoltszám-diagramon hullámhegy-csúcs ). 

Tehát nem csak a deklinációval, hanem az eszmei/hosszú távú, a mágneses pólus helyzetéből 
következő mágneses észak és a pillanatnyilag a műszerrel mért mágneses észak közötti különbség 
szögével is korrigálni kell a mért adatokat, mielőtt a térképre fölhordanánk/berajzolnánk őket. A 



busszolateodolitos mérés és a fenti számításrendszeren alapuló térképezés már az ún. felső-geodézia 
körébe esik. Kezdő mérnök koromban 5 és fél évnyi időtartamig  -  1965. ősze~1971. tavasza  -  a 
nyári félévben szinte a napi teendőim közé tartozott a busszolateodolitos topográfiai mérés, a 
Balaton-felvidéki vulkánok térségében pedig a deklináció-mérés és -számítás is, majd az adatoknak a 
kataszteri térképlapokra felhordása, tehát a kartografálás  ].     

( A „nem műkedvelő szintű”, hanem pl. a fotogrammetria révén kartográfiailag hasznosítható légi-
fotók a Varsói Paktum katonai titkai voltak, a belőlük a mai turista-térképek színvonalára „butított” 
térképek akkor még nem készültek el az egész országra, jelesül a Badacsony környékére sem, 
különben is „titkos ügy kezelői igazolvány” kellett még arra is, hogy rájuk lehessen nézni. GPS-ről még 
csak nem is hallottunk akkoriban, de a mából visszanézve is: őszintén szólva kicsit sem hiányzott ).
                                                                                                                                                           
A Wikipédia írja: „a csaknem kerek hegy kerülete 11 km, észak-déli irányban kissé megnyúlt 
tetőrégiójának átmérője 1~1,5 km, legmagasabb pontjának tengerszint feletti magassága 
437,4 m. Oldalát 280 méteres magasságig  –  szőlőtermesztésre kiválóan alkalmas  –  
különféle laza üledékek borítják, efelett … bazaltsziklák és kőfolyások bukkannak elő az erdő 
sűrűjéből”.                                                                                                                                                  
25 évesen könnyedén vettem, ha naponta „csak” 3-szor kellett poligont fölvezetni/fölmérni a 
tetőig déli irányból pl. a Kisfaludy-háztól, vagy északról a Korkovány felől; [ ← „Gar kein 
Wein”, vagyis „( amit az itt termő szőlőből kipréselnek, az ) valójában nem is bor…”, mondták 
állítólag már II. József korában, majd 1867-ig a későbbi időkben ide vezényelt, főként 
osztrák-német katonai mérnökök, geodéták; --- ezek szerint ( nyilván csakis munkaidő után, 
és kizárólag tudományos minősítési célból!  -  mint mi is! ) néha megkóstolták a különféle 
Badacsony-oldalakról, szőlő-„vágókból” származó „hegy levét”. Aztán a Badacsony északi 
kitettségű szoknyája lejtőin rajt maradt a „Gar kein Wein”, és dűlőnévként kicsit magyarossá 
lett: Korkovány… ]. 

Egyszer fölfigyeltem rá, hogy valaki már 3. napja a hegytetőnek a Ranolder-kereszt környéki 
peremén, nagyjából ugyanazon a pár hektáros részen járkál vagy szorgalmasan jegyzetel; 
odamentem, bemutatkoztam: ő volt ( a nálam mindössze 14 évvel korosabb ) dr. Jakucs Pál. 
Az alapbeszélgetés után a nyár hátralévő másfél hónapjában munkanapokon gyakran 
találkoztunk a Badacsonyon, s amennyire más-más természetű munkánk engedte, a 
terepbejárásokat is együtt végeztük. [ A pertu után ] „Pali” az előző évben ( 1966 ) tette 
közzé a Badacsonyon először általa felismert Orno-Luzulo-Fagetum Soó, röviden: Orno-
Fagetum növénytársulást, ( amelyet a Badacsonyt követően szinte minden, erdővel borított 
Balaton-felvidéki vulkán déli oldalán is megtalált a tető közelében, ill. peremén ). 
Ökológiailag nagyon izgalmas, hogy a szárazságtűrő, szubmediterrán igényű virágos kőris és 
a humid igényű bükk  -  mindegyikük a lehetséges élőhelyei határán, és részben sziklás-köves 
váztalajon, részben proto-erubáz talajon  -  egymással társulást alkot, ( itt már a bükk is 
letörpül, nem tud a virágos kőris fölé kerekedni, a faállomány koronája sem zárt, alatta 
viszont sűrű cserjeszint, és csodálatosan faj-gazdag lágyszárú flóra található ).                                                                                                            
Dr. Jakucs Pál a Badacsony növénytársulási térképezéséhez is használt vitorlázó repülőgépről mások 
által készített amatőr légi-felvételeket; ( ám életlenségük, ill. a fotogrammetriai kezelésükhöz 
szükséges kijelölt háromszögelési pontok hiánya miatt az erdőtervezési/üzemtervezési 
térképkészítéshez e légi-fotók alkalmatlanok voltak ). Nap közbeni pihenő szünetekben is, gyakran 
esténként is ( Pali Hévízen szállt meg, magam Keszthelyen laktam ) sokat beszélgettünk, Debrecenbe 
költözése előtt Budapesten is viszonylag sűrűn találkoztunk, számos szakcikke nyomtatott 
változatával meg is ajándékozott. 



Dr. Jakucs Pál földrajz~természetrajz szakos tanár, biológus, ökológus, a biológiai 
tudományok kandidátusa ( 1958 ), [ 1970-től: a doktora ] volt. Debreceni tudományegyetemi 
biológiai-földrajzi tanulmányai során dr. Soó Rezső szervezésében több nyáron át olyan 
növénytársulástani  -  benne erdőtipológiai  -  terepgyakorlatokon vett részt, amelyekben 
erdőmérnökök is közreműködtek, pl. a soproni tudományos diákköri szakdolgozataim és 
diplomatervem „mögötti” Erdőműveléstani Tanszéket vezető dr. Majer Antal erdőmérnök 
professzor is, akkor még ugodi erdőgondnokként.                                                                                                                                    
Jakucs Pál 1951-től a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárában dolgozott, 
1966-ban került át az MTA Földrajztudományi Kutatócsoportjához / 1967-től a neve: Kutató 
Intézet /, amelynek keretében folytatta növénytársulás-kutatásait. 1971-ben ment vissza 
ifjúkora városába, Debrecenbe, ahol a Kossuth Lajos Tudományegyetem Növénytani  -  1980-
tól pedig az általa szervezett Ökológiai  -  Tanszékének professzora lett. 1976-ban az MTA 
levelező, 1987-ben rendes tagjává választották. Természetvédelmi tevékenységéért 1980-
ban megkapta a Pro Natura emlékérmet. 2000-ben hunyt el. 

Tanúsíthatom, hogy a kezdetben 64 hektáros, mára csak 27 hektáros „Síkfőkút Project” erdő 
szakkezelése kapcsán 1972~1979 között kibontakozott „Jakucs Pál versus erdészek” 
polémiának 1967-ben vagy azt megelőzően nyoma sem volt.                                                                  
{ A „Síkfőkút Project” fő célkitűzése kezdetben az IBP és a MAB nemzetközi programokkal 
összhangban egy hazai klímazonális cseres-tölgyes erdő szerkezetének és működésének 
feltárása volt. Dr. Jakucs egyes síkfőkúti monitoringjai  -  köztük pl. az erdőre hulló 
csapadékkal kapcsolatos ún. intercepciós mérések  -  módszereivel, a viszonylag rövid 
intervallumok után a médiában máris „vég”eredményekként közzétételükkel, és a levont 
szakkezelési következtetésekkel az Erdészeti Tudományos Intézet kutatói sem értettek egyet, 
nem csak a több évtizedes szakmai tapasztalatok birtokában lévő erdőgazdálkodási terepi 
szakemberek. A cseres-tölgyes „őserdővé visszaalakítás” nem csak a közgazdasági 
racionalitással, hanem az egyébként is felszaporodott vaddisznó állomány „makk-szelekciós” 
szokásai miatt az el-cseresedés irányába hatás okán sem lehetett erdőgazdálkodási jövőkép. 
[ Azt magam is megfigyeltem már 1964-es, Keszthelyi-hegység béli, a diplomatervemhez 
kijelölt, főként Carex humilis/lappangó vagy törpe sás szegély- és aljnövényzet jellemezte 
kísérleti területeim közvetlen szomszédságában, hogy nyáron a vaddisznó kondák az előző 
évi, az avar-takaróban megbúvó makkok közül  -  tőlem szinte karnyújtásnyira, de 
mindenképpen 10~15~20 m-en belül, tehát jól láthatóan  -  elsősorban a Balaton-felvidéki 
magyar nép nyelvén » magyalfa, magyófa « nevű molyhos tölgyét válogatják ki és eszik meg, 
másodsorban a kocsánytalan tölgyét, és legutoljára valamennyit a csertölgyéből is.                           
( Kerékpárral jártam ki, a völgyi erdei útról gyalog fölküszködve a biciklit, a hátizsákban lévő 
mérőeszközöket, stb. a hegytetőkön, gerinceken lévő parcelláimig. A röfik soha nem 
menekültek el, legfeljebb pár méterrel odébb húzódtak, de egész álló nap a közvetlen 
szomszédomban élték a maguk életét, és a rekkenő meleg okán is elég sokat aludtak. Késő 
délután, ha maradt ennivalóm, pl. almacsutka, ott hagytam nekik, azt reggelre eltakarították. 
Táskarádió, mobiltelefon és más művi zaj meg „hangerő” nem volt, ami megzavarhatta volna 
a kölcsönös tiszteletből következő békés egymás mellett élésünket ). Egyébként a 
középkorban rossz gabonatermés idején a magyalfa/molyhos tölgy héjától megfosztott 
makkját mozsárban megtörték, vagy durva szemcséjűre megőrölték, és kásaként 
fogyasztották, --- a többi Quercus-fajét nem. A kísérleti területeimen „saját vaddisznóimtól” 
bő 1 hónapig (munka)naponta látottak/eltanultak alapján magam is megkóstoltam az érett, 
nyers molyhos tölgy makk-őrleményt: valóban a mogyoróra emlékeztető íze van, míg az 



emberi ízlelés szempontjából a másik két tölgy fajé fölöttébb fanyar ].                                                                              
A síkfőkúti erdőben  -  hasonlóan az ország más cseres-tölgyes állományaihoz  -  az 1980-as 
évektől kezdődően jelentős mértékű fapusztulás indult meg, ezért a kutatások ettől kezdve 
az erdő egészségi állapotában bekövetkező változások tisztázására, a kocsánytalan tölgy 
pusztulás okainak a feltárására, a fapusztulással összefüggő erdőszerkezeti és működési 
változások vizsgálatára koncentrálódtak }. 

---  MMT-pályázat, 1966. 
Hubert Horace Lamb ( 1913~1997 ) angol éghajlatkutató Norwich-ban összegyűjtötte a 
közép- és újkori  Európából a műszeres mérések előtti, az időjárás-évjáratokra utaló  -  
approximatív ( “proxy” )  -  kolostori és világi feljegyzéseket a Koppenhága-London-
Párizs~Varsó [ valójában: kezdetben Gniezno, ahol 1000-től érsekség is tevékenykedett, 
természetesen latin írásbeliséggel; Krakkó csak 1038-tól lett lengyel főváros ] közötti 
térségre vonatkozóan ( esős nyár vs. aszályos nyár, zord tél vs. enyhe tél ), az adatokat 50 
éves “kötegeken” belül átlagolta, és olyan térképre hordta fel, ahol az y-tengely az időt, az x-
tengely a Greenwich-től számított keleti hosszúságot jelölte. Mind az esős nyár, mind a zord 
tél eloszlás  -  a rövidebb intervallumú periódusok ciklusosságát itt nem vizsgálva  -  
szekuláris szabályosságot mutatott gyakoriságuk nyugatról keletre/keletről nyugatra, ill. 
visszahúzódása tekintetében. H. H. Lamb a jelenséget  -  a műszeres mérések XIX. sz. közepe 
óta tartó sorozatai elemzésével  -  arra vezette vissza, hogy pl. a zord telek nyugatra 
húzódásának gyakorisága összefügg az általános légkörzés, ezen belül pl. a nyugati szelek 
legyengülésével, és/vagy a ciklon-/anticiklon-pályáknak más útvonalakra terelődésével. H. H. 
Lamb az összefoglaló ábráját és első következtetéseit a Discovery-ben 1964. nyarán tette 
közzé, az ábrára a kelet-nyugati és vissza”vándorlás” trend-nyilait is berajzolva. ( Utóbb 
nyilak nélkül jelent meg az alap-ábra: H. H. Lamb: Climatic fluctuations; in: H. E. Landsberg: 
World survey of climatology, 2. kötet, Amsterdam-1969, ezt veszi át jóval később Chr. Hänsel 
is: Klimaänderungen – Erscheinungsformen und Ursachen. Leipzig-1975. p. 49. 17. ábra ).
                                                                                                                                                               
Az ok: első közléseikor H. H. Lamb a java és késő középkori “proxy”-k csekély és térben is 
nagyon szórt elhelyezkedéséből egy „kb. 800 éves” periodicitás kezdőfázisára következtetett, 
pár év múlva  -  egyéb “proxy”-k, így pl. egészen az Urálig az 50. szélességi fok környéki 
folyók befagyásának időtartamára vonatkozó feljegyzések további tanulmányozása okán  -  
azonban inkább egy kb. évezredes intervallumú periodicitásnak nagyjából a Frank Birodalom 
korától ( 800 körül ) elkezdődésére gondolt, de ennek színikusság-jelző nyilait már nem 
rajzolta be az alap-ábrába, a még további adatgyűjtés pontosító lehetőségeire gondolva. 
 
Magam a Balaton egykori szinlői és a tó-közeli tőzegek abszolút/tengerszint feletti 
magasságai, továbbá a dr. Zólyom Bálint-féle Szigliget-V. feküje és alsóbb rétegei tengerszint 
feletti magasságai, egyúttal néhány, általam beszintezett régészeti lelőhely fenékszintjének 
tengerszint feletti magassága, végül a XVIII. sz. közepe óta keletkezett térképeken a Balaton 
nyílt víz és nád-szegély ábrázolásainak általam végzett értékeléséből nyert vízszint „proxy” 
értékeknek az időtengelyre felhordásával nem csak a Balaton vízszint-változásának fő 
trendjére kaptam “görbét”, hanem azon belül a H. H. Lamb-féle évezredes periodicitás 
merész ötlettel intrapolálásával  -  a Balaton transzgresszióira és regresszióira, mint közel 
színikus vízszint-ingadozásra  -  is. A színikusságot a közép-európai erdők éghajlati feltételei, 
tehát elsősorban a humiditás/ariditás szempontjából minősítettem, jelesül a hullámhegyeit 
„atlantikusabbnak és pozitívnak [ +A jelzéssel ]”, a hullámvölgyeit pedig 



„kontinentálisabbnak és negatívnak [ -K jelzéssel ]” nevezve el. Mindezeket összefoglaltam 
egy rövid dolgozatba „Összefüggés az évezredes éghajlat-ingadozási periódus és a Balaton 
vízszint-változásai között” címen, és “Arrabonicus” jeligével 1966-ban benyújtottam a 
Magyar Meteorológiai Társaság jeligés „Róna Zsigmond emlékpályázatára”; az 1966/’67 
telén történt eredményhirdetés szerint: megnyerve vele a fődíjat. ( Ennek okán vettek fel 
1967.01.01.-gyel az MMT-be. A dolgozat az MMT vagy az Országos Meteorológiai 
Szolgálat/OMSZ irattárában bizonyára megtalálható ). Az MMT is felkért egy előadás 
tartására, ám a megadott időpontra megbetegedtem; a továbbiakban Budapesten egy, 
Keszthelyen a TIT keretében viszont több előadást is tartottam e témáról. 
 

 
 
↑ H. H. Lamb alap-ábrája, általam ( B. S. ) átszerkesztve: a ( kerekítve ) évezredes intervallumú 
periodicitás színikusságát berajzolva, a +A és -K jelzésekkel és a holocén fázisok jeleivel ellátva, 
továbbá az éghajlat-ingadozási görbe indexeinek magyarázó táblázatával. [ Az » „ostorvégi” +A « a 
közkeletű nevén „kisjégkorszak” fázisa; itt a színikusságot H. H. Lamb is ugyanígy ábrázolta. A 
kisjégkorszak telei a rengeteg téli csapadék, vagyis a hó albedo hatása okozta feed back-sorozat 
révén lettek igen hosszúak és zordak, ( nem csak a Thames/Temze, hanem még az ’Adria északi 
öblének szegélye, vagy a Boszporusz is rendre befagyott ), s csak kevésbé a szibériai téli anticiklonok 
Kelet-Európáig áthúzódása révén. Az alpesi gleccserek is a rengeteg hó okán „híztak meg”. És pl. egy 
botanikai kapcsolat: a mindenkor atlantikusabb Dunántúl nagy részén a rövidebb és nyirkosabb 
nyarak hő-összege elégtelen volt a feketegyűrű juhar/Acer tataricum klímazonális ökotípusa számára, 
az őszre befásodás elégtelensége miatt pedig telente elfagytak a következő évben virág/termés 
hozására képes hajtások, így a faj, ill. ökotípus Kárpát-medencei áreája jelentősen összeszűkült ]. Az 
n, N, és sz, SZ az évezredesnél hosszabb időtartamú éghajlat-történeti fázisok „nedves(ebb)”, ill. 



„száraz(abb)” jellegének jelzései. [ A Magyar Meteorológiai Társaságnak „Arrabonicus” jeligével 1966-
ban benyújtott pályázati művem egyik ábrája ]. 
 
{ Jóval utóbb, 1977.04.01.~1979.06.30. között az ERTI Gödöllői Arborétumát vezettem, és 
„új szomszédként bemutatkozó látogatásra” átmentem Vácrátótra, dr. Zólyomi Bálint 
akadémikushoz, akivel „éghajlat- és vegetáció-történeti okokból” 1965/’66 tele óta korábban 
is többször találkoztam. A szomszédság okán 1977-től ( természetesen: egyeztetett 
időpontokban ) rendszeres lett a látogatásom, sőt, amikor már nem járt ki Vácrátótra, néha 
budai lakásán is fölkereshettem. [ Akkori munkaadóm, az Erdészeti Tudományos Intézet/ERTI 
doktori cselekmény „elkövetésére” igyekezett sarkallni, miközben Gödöllőn az 
Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara Talajtani Szakának ( amelyet akkor 
még de jure dr. Láng István akadémikus vezetett, ám de facto már dr. Stefanovits Pál 
akadémikus volt a vezetője ) levelező tagozata, tehát egy jövendőbeli 
talajtani/talajerőgazdálkodási szakmérnöki képzettség iránt kezdtem tájékozódni. Esetleges 
doktorim tématerv-vázlatát átvittem Vácrátótra is, ahol a lap szegélyére írva a következő 
véleményt kaptam: » Áttanulmányoztam. Bőven alkalmas véleményem szerint egyetemi 
doktori fokozat elnyerésére. Vácrátót, 1977.XI.22. Zólyomi Bálint «. Minden segítséget 
megigért a feldolgozáshoz is, konzulensként pedig egyik tanítványát: Járainé dr. Komlódi 
Magdát ajánlotta. Nem rajtuk múlt, hogy ez a doktori cselekmény soha nem valósult meg… ].
                                                                                                                                                                
Dr. Zólyomi Bálint és köztem  -  túl a „falrengető” hevességű vitáinkon a honosított fafajok 
erdőgazdasági hasznosításáról ( persze azért többnyire eljutottunk valamelyes 
kompromisszumra )  -  a főtéma mindenkor a pollen-analízis és a Kárpát-medencei 
vegetáció-történet volt, leginkább „kéziratos” milliméter-papírok és más rajzlapok abrosz-
nagyságú példányai fölé görnyedve vagy térdelve ( amikor csak a parkettán fértek el ), s csak 
néha, pihenésként kisétálva a gyönyörű vácrátóti arborétumba vagy az üvegházba. 
Ami ebből most ide tartozik: „a professzor úr”  -  mindig így szólítottam, nem a keresztnevén, 
cserében ő meg „erdész urazott” engem, ( mindketten az ő kedvenc tokaji aszújának 
elfogyasztott mennyiségétől függetlenül… ),  -  végülis elmondta, hogy soha egyetlen másik 
balatoni szelvényből sem lehetett kimutatni azt a hihetetlen arányú mogyoró-pollen 
maximumot, amit a Szigliget-V.-ből, noha az azonos rétegben mindig „előjött” a „sok 
mogyoró”. Ő is hajlott arra, hogy egyeseknek a Szigliget-V. mogyoró-csúcsából az ó-
holocénra levont „félsivatagi cserjebozót” következtetése túlzás, és hogy majd ha közli a 
többi, még kéziratos pollendiagramot, erre utalni fog.                                                                                                            
Az is kiderült, hogy a mogyoró-pollen csúcs alatti rétegek más szelvényekben jóval 
részletezettebbek, így a Szigliget-V. alsó rétegeiben diszkordanciák, hiátusok vannak.                                                                                                                               
Nem tudok róla, hogy utóbb lettek volna ezekkel kapcsolatos írásos közlései, kiadványai. 
Marad az etalon: Zólyomi Вálint --- „Magyarország növénytakarójának fejlődéstörténete az 
utolsó jégkorszaktól”; MTA Biol. Oszt. Közl. I. ( 1952 ) p. 491~543. Azonban a vácrátóti ( és a 
néhány budapesti ) beszélgetésünk után bátrabban olvasok ( és fogadok el ) a Szigliget-V.-től 
kicsit vagy jobban eltérő pl. pozsonyi vagy erdélyi ( néha: regáti ) kiadású, a felvidéki vagy a 
Kárpát-kanyar béli és környéki tőzegmoha-lápok pollen-elemzésére alapozott 
rekonstrukciókat az Allerőd, a Dryas-III., az ős-( HL1 ) vagy az ó-( HL2 )holocén Kárpát-
koszorún belüli/Kárpát-medencei vegetációs folyamatairól }.                   
 



    
 
Keszthely, Festetics-kastély. A jobb oldali ( = hátsó udvari ) kép nekem azért is kedves, mert a park e 
francia kerti részének ( a képen már nem látható ) angol kert jellegű folytatását akkoriban egy magas 
betonkerítés harántolta, és azon túl már a laktanya területe volt, ahonnan a kerítés-réseken át ide 
láthattam 1969.10.11.~11.27. között is, amikor ( több hónapnyi, a „belső-ázsiai” Szabadszálláson 
eltöltött tartalékos tiszti tanfolyam után, amely során „gjmű-techn.” szuper-rejtjelezett katonai 
szakképzettségem lett,  „keskeny nyomtávú vezérőrnagyból” a végén törzsőrmesterré avanzsálva ) 
csapathoz kihelyezve itt szolgáltam fegyverrel a hazát. [ A keszthelyi lányok is ekkor tudták meg, hogy 
katona vagyok: saját albérletemben laktam, onnan „jártam be” a laktanyába, természetesen 
egyenruhában ]. Aztán 11.27.-én irány vissza Szabadszállásra, ahol másnap tartalékos alhadnaggyá 
avattak. [ A gaz ellenség pedig reszketett. Mármint a NATO… ].     
 

   
 
A párizsi béke-diktátummal újra megcsonkított Magyarország egyetlen főúri kastélya, ahol szinte 
minden eredeti: a „felszabadító”/megszálló szovjet rabló-hadsereg teljes listával jött, mindent 
hiánytalanul ki akartak vinni hadizsákmányként „a nagy Szovjetunióba”, ezért első perctől kezdve 
szovjet fegyveres őrség vigyázott a berendezésre  -  ki ellen is? saját maguk ellen, meg a honi 
fosztogató csőcselék ellen  -  , aztán a béke-diktátum aláírása után ( annak négyhatalmi garanciája 
miatt ) meg már nem lehetett… 
 
 
* * * * * * * * * * * * *
  



Vargabetű? zsákutca? ( egyetlen eset 2 fázisában politikai, ill. etikai pofonnal is ),                               
1964 nyara + 1965. ősz~1969. tavasz között:  
 
A természeti képződmények közül a szinlők/terasz-peremek és a tóparti turzások, továbbá a 
tópart-közeli tőzegrétegek tengerszint feletti magasság-szintje approximatív ( az angolszász 
éghajlat-történeti, ill. szekuláris éghajlatingadozás-elemző szakirodalomban: „proxy”, 
megkülönböztetésül a műszerekkel és/vagy pl. vízmércével mértektől ) adatokat szolgáltat a 
Balaton valaha volt vízszintjeiről; ám e képződmények természettudományos 
kormeghatározása rendkívül költséges, ( a módszerek közül pedig a radiokarbon-/14C-
kormeghatározás általában „életlen”, a szerves anyag fosszilizáció és a több évezredes 
„fekvés” körülményei  -  bennük az óhatatlan kilúgozódások és ion-cserék, stb.  -  pedig 
rekonstruálhatatlanok, az ebből elkerülhetetlenül adódó torzulásokat pedig csak tetézi a 
több ezer km-nyi távolságú évgyűrű-adatokra ott kidolgozott kalibráció egyszerű „átvétele” ). 
 
A Balaton északnyugati, nyugati és részben délnyugati térségében „proxy” adatokat 
szogáltat(hat)nak a tó egykori és/vagy mai nyugati öblei egykori és/vagy mai szegély-térségei  
-  Szigligeti-öböl és Tapolcai-medence, Keszthelyi-öböl, Hévíz~Keszthelyi-berek, Kis-Balaton ( 
amelynek nyílt víz tükre a mai Hévíz~Keszthelyi-berekben a XVIII. sz. közepén még Égenföld  
-  gyakorlatilag a mai Sármellék~Fenékpuszta közti közút nyomvonala  -  magasságáig terjedt 
ki ), és a Zala-folyó részben feltöltött, így lápos ártérré vált legalsó szakaszának térsége 
Zalavár községhatárától lefelé, [ ezt a XXI. sz. első évtizede óta művileg újra elárasztani 
tervezik ( a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütemeként az ún. Kis-Balaton~I. nevű 
víztározó révén ), vízmérleg bevételi oldalon a Zala vízhozamától függő időszakos 
vízborítottságú területeket hozva létre ], és a Zala-folyó mára teljesen feltöltődött, ártérré 
vált legalsó szakaszának Szentgyörgyvár és Zalavár közti része, továbbá a nyugati Balaton-
öblöket övező lápok  -  a berkek  -  kiemelkedő terepalakulatai, egykori és/vagy mai szigetei, [ 
így a Kis-Balatonban pl. a Diás-, és Iszap-/(Szt.) Ilona-sziget ], végül Somogy felől a Kis-
Balatonba nyúló vörsi ( mai dűlőnevén ) Mária asszony sziget [ = a neolitikumtól a Hét-
magyar honfoglaláson át a középkorig lakott hely, utóbbi az Árpád- és Anjou-házi Magyar 
Királyság-kori ó-Vörs, amely földnyelv-elvégződés a kisjégkorszaki/benne: oszmán-törökkori 
magas Balaton-vízállások idején nyerte el a „sziget” nevet ], a Türje~zalavári ( 
pannon~pleisztocén ) hát ( = halomsor ) déli elvégződése, és a Keszthelyi ( 
pannon~pleisztocén ) hát ( = halomsor ) déli elvégződése.  
Kormeghatározás szempontjából legolcsóbb a mai és/vagy egykori ártéri/mocsári és lápi 
környezetben feltárt régészeti leletek tipológiai besorolása, in situ fekvésük szintező 
beméréséből egykori Balaton-vízszintekre, azokból pedig a tó vízháztartására utaló vízszint-
ingadozásokra lehet következtetni. [ E tájon nincs nyoma cölöpös építkezésnek, így a 
kultúraréteg alsó, a természetes aljzat felső határa  - a feltárt gödör tulajdonképpeni 
fenékmélysége  -  az adott kori vízszint legfelső határaként értelmezhető, mivel szivárgó 
rétegvízbe és/vagy lápi, ill. tavi vízfelszín alá nem építkeztek, értelemszerűen tüzet sem 
gyújtottak, ill. sírt sem ástak/nem temetkeztek az ősök ].                                                                          
Mindehhez a lelőhelyek műszeres topográfiai bemérése, ( a mai GPS a mostani ezredforduló 
előtt még nem volt „közhasználatú” ! ), ill. a geológiai aljzat és a kultúraréteg ( pl. lakóépület 
vagy sír fenékszintje, ott pl. tűz-nyomok, járófelület, stb. ) határa tengerszint feletti 
magasságának műszeres szintezéses mérése szükséges, vagyis geodéziai mérnöki 
szakmunka. Megfelelő méretarányú és jó szintfelbontású térkép esetleges meglétekor 
elégséges a lelet topográfiai helyének ún. felhordása is, és a 2 szomszédos rétegvonal 



távolságarányos ún. „megközöléséből”/interpolálásából + a leletnek a feltáráskor a 
terepfelszíntől mért helyzetéből kiszámítás.   
 
Csak 1863. október 25. = a Sió-csatorna ünnepélyes megnyitása óta folyik rendszeres 
vízszint-adatmérés Siófokon a zsilipnél, ( később a Balaton-szegély más pontjain is 
telepítettek vízmércéket ). Az 1863-as zsilippel, majd egyre korszerűbb utódaival a Balaton 
vízszintjének csökkentése már érdemben befolyásolható művileg is. Azt megelőzően a siófoki 
parti turzásban kialakult természetes túlfolyó/(át)bukó  -  szél fújta homoktól és/vagy 
balatoni hordalékoktól hol feltöltődő, hol a sebes vízáramlástól mélyített „Sió-küszöb”, ezt 
fejezi ki az Árpád-kori magyar névadás: fok ( → amelyből a település neve is ered )  -  , a 
Kapos-torkolat ( onnan → a Duna ) felé pedig a fok/küszöb mögött évezredek alatt kialakult 
természetes ( meanderező ) „árok” vezette el a mindenkori többletvizeket.                                                                                               
1863 előtt 2 korszakban igyekeztek érdemben befolyásolni vízkormányzással, jelesül a 
többletvizek művi levezetésével a tó vízszintjét: 1) Caius Galerius Valerius Maximianus római 
katonai parancsnok [ csak 293-től a tetrarchia/”négyes uralom” egyik caesar-ja, és majd csak 
305-től augustus = a Római Birodalom császára ] Kr. sz. u. 292-ben  -  őserdők sávos kiirtása 
utáni nyiladékban  -  legionáriusaival és hadifogoly rabszolgákkal ásatott viszonylag 
kiegyenesített nyomvonalú új árkot ( a Sió-csatorna ősét ) a többletvíz elvezetésére a 
Balatontól a Duna felé, a siófoki parti turzásnál zsilipet is építtetve; [ a cél minden bizonnyal 
a római közlekedési hálózat parti turzásokon, ill. a lápok/berkek szegélyén ( is ) vezető 
útjainak biztonságos használata volt hóolvadás és/vagy vízszint-emelő nagyobb csapadékok 
után is, különös tekintettel külső támadás esetén a birodalom belsőbb területeiről a 
határokra/limesekre gyorsan átcsoportosítandó haderő, haditechnika biztonságos 
mozgathatóságára ]; 2) a kisjégkorszaki igen magas átlagvízszint  -  és az efölé 
szuperponálódó hóolvadási, ill. esős években a vízfolyások és a csurgalékvizek révén tovább 
emelkedő vízszintek árvizei  -  csökkentése, sőt, „a Balaton teljes lecsapolásával termőföld-
nyerés” céljából a környék birtokosainak ösztönzésére a XVIII. sz.-tól történtek műszaki 
kísérletek; majd Beszédes József, a Sárvízi Csatorna Társulat igazgató főmérnöke az 1827. évi 
XXXIII. tc. alapján műszaki terveket készített a Balaton és az érintett csatornák, ill. folyók 
vízviszonyainak szabályozására, vagyis a vízkormányzásra. A tó déli partján az 1860-as 
években megjelent az ’Adria irányú ún. Déli Vasút  -  „tengerre, magyar!” ( Kossuth Lajos 
1846-ban írt programadó cikkének címéből kialakult szállóige )  -  , amelynek a pályáját 1858-
ban kezdték építeni, s amely Balaton-menti nyomvonalának nagy része vagy a parti 
turzásokon, vagy a tóhoz legközelebbi somogyi teraszok szegélyén, vagy a lápokat művileg 
harántoló töltéseken haladt, így a Balaton vízállásának szabályozása nem csak a térségi 
földtulajdonosok, hanem a korai kapitalizmus vasúti áruszállítása, benne a Szent Korona 
országainak ’adriai kikötőket érintő exportja/importja szempontjából is alapvető céllá vált.         
 
 A XVIII. sz. eleje és 1863 között már  -  mérnöki szempontból különböző színvonalú, ám 
egyre nagyobb pontosságú  -  olyan birtok-térképek is készültek, amelyek a Balaton és/vagy 
lápjai/berkei szegélyét, ill. a bennük lévő korabeli szigeteket, esetenként a nádnak a nyílt víz 
felőli szegélyét is ábrázolták. Ezek szintén ad(hat)nak „proxy” vízszint-adatokat. 

* * * * * * 
A Balaton-mente nyugati térségében egykor vagy a XX. sz. első 2/3-ában dolgozó régészek, 
köztük a keszthelyi Balatoni Múzeum régész-kutatói a Balaton mindenkori vízszintje által 
befolyásolt szegély- és láp-( berek-)területeken számos in situ leletet tártak fel, amelyek a 



Kárpát-medence dunántúli részének újkőkorától/neolitikumától kezdődően szinte 
folyamatosan, a népvándorlás-koron és a Hét-magyar honfoglalás korán át a magyarországi 
reformkorig, ill. a XIX. sz.-ig terjedő időszakból valók. Mérnöki szemszögből  -  a vázlatok, 
jegyzőkönyvek vagy jelentések alapján  -  a feltárásokon a régészek által végzett mérések 
csak ritkán voltak cm-élességűek, de a „nagyvonalúságok” általában 0,25 m-en belülinek 
minősíthetők, így a Balaton-vízszintekre következtetések is mindenkor a „proxy” kategóriába 
tartoznak, szemben az 1863-tól kezdődő vízmérce-leolvasások egzakt adataival. 
 

  a Balatoni Múzeum 
 
Egyetemi hallgatóként 1964. nyarán  -  diplomatervem terepi felvételei zömének a 
Keszthelyi-hegységbeli helyszínei okán  -  Keszthelyen szálltam meg, ottlétem első hetében 
vitt el az egyik konzulensem: Rendi László erdőmérnök a Balatoni Múzeumba, hogy 
erdőtörténeti kutatásaimhoz ott ( is ) anyagokat kérjek kölcsön. A múzeumigazgató dr. Sági 
Károly régésznek bemutatásomkor kettejük között szóba került néhány ( emlékezetem 
szerint legfeljebb 5~10 „db” ) „Balaton-vízszint függő” régészeti lelet Rendi kolléga által 
korábban végzett geodéziai ( topográfiai + szintező ) bemérése, és általában véve az ezzel 
kapcsolatos anyaggyűjtés fontossága. A téma érdekelt, ám ekkor főként a 
diplomatervezésemre koncentráltam, és saját vagy „céges” busszolateodolitom sem lévén, 
abban a hónapban inkább csak egy-két terepbejárás(uk)on vettem részt; továbbá  -  esős 
napokon diplomatervi parcelláimra kijutni értelmetlennek tartván  -  néhány, a múzeumban 
őrzött XVIII. sz.-i térképen a Keszthelyi-öböl maitól lényegesen eltérő szegélyének mai 
rétegvonalas térképre ábrázoló geometriai módszerekkel felhordása révén kapott 
eredményeimmel igyekeztem gazdagítani a gyűlő adatokat.                                                                                                                               
1965. nyár végén friss diplomás erdőmérnökként álltam munkába Keszthelyen, 
erdőtervezőként/üzemtervezőként természetesen volt ( szolgálati ) busszolateodolitom, 
továbbá diplomám folytán felső-geodéziai szintű munkára is jogosultságom volt/van: 
valamennyi általam ( szintúgy a kollégáim által ) végzett mérés adata [ → és térképe ] 
automatikusan a honvéd-térképészet adattárába is átkerült. Rendi László kollégám 
szorgalmazására 4. tagként „beléptem” a Balatoni Múzeum égisze alatt működő „tájtörténeti 
kutató munkaközösségbe”. 1965. őszétől [ az akkori hivatalos kifejezés szerint: „társadalmi 
munkában”, magyarul: ingyen ] hétvégi szabadidőim nem kis részében és rendes évi 
szabadságom zömében is [ alkalmas időjárás esetén ] a Balatoni Múzeum korábbi „Balaton-
vízszint függő” régészeti feltárásainak geodéziai ( topográfiai és/vagy szintező ) felmérésével, 



ill. beazonosításával foglalkoztam, [ terepre kijutásra alkalmatlan időjárás esetén pedig ] a 
Festetics-levéltár → Balatoni Múzeum + a zalaegerszegi Állami Levéltár XVIII. sz.-i és XIX. sz. 
első 2/3-ában készült térképi anyagaiban található mindenkori Balaton-partszegély ( 
beleértve a korabeli balatoni szigetek mindenkori partszegélye ) és nádas-szegély 
ábrázolásoknak mai, 0,25 m szintvonal-élességű térképekre ábrázoló geometriai és/vagy 
geodéziai módszerekkel átrajzolása révén gyakran naptári pontossággal megállapítható 
Balaton-vízszint adatokat nyertem és adtam át dr. Ságinak. 
 
[ Nagyjából a mai M-75 közlekedési út Zalaapáti~Sármellék ( lakott területének északi széle ) 
közti szakaszát kelet felé meghosszabbítva a keszthelyi Szendrey-telep felé ] a 
Hévíz~Keszthelyi-berket a Hévízi-tótól délre harántoló ún. dorong-utakat építettek tölgy 
„talpfák” rácsszerkezetben a kotus tőzegláp korabeli felszínére lehelyezésével, és 15~20 m-
enként a mélybe süllyesztett cölöpökhöz rögzítésével a IX. sz. 2. felében, [ a régészek szerint 
a Mo(o)s-Burg → Mosaburg/( ma: Zalavár ) frank tartományi központ és a Balaton nyugati 
partja közelében magas teraszon futó római kori úthálózat közti kapcsolat jelentős 
lerövidítése végett ]. A fa rácsszerkezet kazettáit valószínűleg fövennyel töltötték fel, így az 
út teherszállító fogatok és/vagy harci járművek áthaladását is lehetővé tette. A 2~3 ( közel ) 
párhuzamos, egymást csak helyenként metsző dorongút azt sugallja, hogy ezek viszonylag 
keskeny útsávok voltak, sávonként egy-egy, egyazon irányban tehát egyszerre több jármű 
haladhatott, ill. így vált lehetővé a szembejövő forgalom miatti kitérés. A lápi humusz-savas 
„lé” szinte impregnálta/telítette a tölgy faanyagot, így az nem korhadt el sok-sok évszázadon 
át sem. A kisjégkorszak ( kerekítve a XIV. sz. közepe és a XVIII./XIX. sz. fordulója közti időszak 
) magas Balaton-vízállásainak visszaduzzasztó hatására a lápi növényzet ( főként sások, nád ) 
benőtte e dorongút-hálózatot, majd a berek legnagyobb részét az oszmán-török kor után 
tulajdonló Festeticsek a XVIII. sz. végétől lefejttették az addigra 60~80 cm-es növényi 
korhadékot  -  láptalaj-kezdeményt  -  a legtöbb út”koronáról”, és e letakarított dorong-
utakat egészen a XIX./XX. sz. fordulójáig lápi szénahordó útként használták, ( majd a XX. sz. 
’60-as évei elejére újra benőtte őket a lápi magas-kórós növényzet )]. A kisebb szakaszokon 
próbaásatásokkal feltárt dorong-utak lápfelszínre „felfekvését” beszinteztem, a mérési 
adatokból kiváló „proxy” adatokat tudtam intra- és extrapolálni az éghajlat-ingadozási ún. 
„középkori optimum”-nak IX. sz.-tól a kisjégkorszak kezdetéig tartó részéről, ill. a 
kisjégkorszak elmúltától a XIX. sz. végi vízmérce-telepítésekig tartó időszakról  ---  mind a 
lápi/berki réteg- és talajvíz-viszonyok, mind a berki vizeket visszatorlasztó, ám végül mégis 
befogadó korabeli Kis-Balaton öböl, ez által az egész Balaton vízszint-viszonyai 
vonatkozásában. Minden mért és/vagy számított adatom és leírt következtetésem a 
keszthelyi Balatoni Múzeum adattárába került.         

[ A tengerszint feletti magasság ( vagy abszolút magasság ) a földrajzi pontok magasságának 
méréséhez meghatározott mérték. Alapja általában egy tenger  -  egyezményben rögzített  -  
középvízszintje. 1960-ban rendelték el, hogy a kelet-közép-európai szovjet-csatlós 
államokban az ’adriai [ ill. az ezzel pár cm-en belül azonos, a Velencei-hegység gránit-röge 
béli nadapi ] alapszintről a balti [ a Szentpétervár/Leningrád melletti kronstadti ] alapszintre 
kell áttérni, amely 67,47 cm-rel feljebb van, mint a nadapi alapszint. 1994 óta az 
amszterdami közepes tengerszintre állt rá Magyarország ( is ): ez mintegy 14 cm-rel van 
mélyebben a balti közepes tengerszint magasságánál ]. Noha az „új Balaton-monográfia” 
előmunkálatai idejére már „tengerszint feletti”-ként a szovjet katonai érdekeknek megfelelő 
balti ( kronstadti ) szintmegállapítás volt Magyarországon hivatalos, javasoltam az „m A. f.” 



megtartását,  -  »ha kell, a szakmai ( és politikai… ) zsűri, meg a kiadó felé, „hivatalosan” 
hivatkozva a Duna-egyezményre, amely  -  tekintettel a folyó felső szakaszának „politikai” 
fekvésére, egyúttal a nemzetközi adatsor- és adatcsere-(jog)folytonosságra  -  ( akkoriban 
még ) megőrizte az egykori Osztrák-Magyar Monarchia „’Adria feletti magasság/m A. f./mAf” 
rendszerét, --- és a Balaton teljes vízgyűjtőterülete végső fokon a Duna-vízgyűjtőterület része 
«… Nos, mivel ezt az érvelésemet anno az „új Balaton-monográfiába” nem írtam/nem 
diktáltam bele, dr. Ságinak nem volt honnan kimásolnia, bár publikációiban mindenkor az m 
A. f. megjelölést  -  nagy többségükben az én méréseim, ill. térkép- és/vagy hossz-szelvény 
elemzéseim adatait, és értékelő megfogalmazásait  -  veszi át; ide értendő pl. a Bendefy 
Lászlónak a ( ma Budapest területére eső ) ún. nádori vízmércétől kiinduló, a Sión a 
torkolatától felfelé a siófoki zsilipig végzett számításaiba becsúszott hiba általam történt 
kiderítése és a szintek újraszámolása is. [ Bendefy L.: „A Balaton szekuláris 
partvonalváltozásainak vizsgálata.” - Kézirat ( 1963. ), VITUKI Könyvtár; Bendefy  L.: 
„Vízmérnöki munkálatok a Balaton környékén XVIII—XIX. században.” - Agrártörténeti 
Szemle - 6, ( 1964. ), p. 437~451 ].   

                                                                                                                                                              
Amely térképek a tavi nádas belső, a nyílt víz felőli szegélyét is ábrázolják, segítenek a sok évi 
átlagos vízszint megállapításában, különös tekintettel a nád víz elöntötte részeinek 
életfeltétel-limitjére, és az ezzel összefüggő szárhosszra. Ld. pl. dr. Soó Rezső a nádasok 
balatoni elterjedéséről már 1934-ben leírta, hogy „ősi, homogén, de pusztuló vegetáció, 
végig a Balaton északi partvonalán. A szublitorális és litorális övben, mintegy másfél~két m 
[víz-]mélységig terjed [ a nyílt víz felé ]”. 
Ezt a nád~középvízszint összefüggést és annak „proxy” felhasználhatóságát ( is ) dr. Sági 
Károly régész tőlem hallotta először: ő 1937-től a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen 
régészetet tanult, s bár ott 2~3 szemeszteren át párhuzamosan általános természetföldrajzi 
előadásokat is hallgatott, sem geodéziai, sem talajgenetikai, sem növénytani képzettsége 
vagy posztgraduális képzettsége, ill. gyakorlata soha nem volt, noha időnként érdeklődött a 
reáliák eme körei iránt, [ növénytani tekintetben múzeumi munkatársa: Füzes-Frech’ Miklós ( 
a publikációk egy részében szokásos rövidítéssel:  Füzes F. Miklós ) archeobotanikus 
segítette; geodéziai ( és ha kellett: talajgenetikai ), ill. kartográfiai és szintezési 
vonatkozásokban pedig korábban Rendi László kollégám, 1965. ősze és 1969. tavasza között 
pedig szinte kizárólag csekélységem. ( Rendi kolléga  -  erdészet-(üzem-)vezető  -  a szabad 
idejében családi háza ekkor kezdődő, majd folyamatban lévő tervezése és építése kapcsán 
nagyon elfoglalt műszaki szakember volt, 1966-tól leginkább már csak arra jutott ideje, hogy 
időnként meglátogassa az „aktív triumvirátust”, és tájékozódjon az általunk elvégzettekről, 
tanácsaival segítve a munkát )].                                                                                                                                                   
A siófoki parti turzás és az ún. Sió-küszöb terepbejárásait és a néhány helyszíni mérést is úgy 
végeztük, hogy én voltam „a mérnök úr”, dr. Sági és Füzes-Frech’ pedig „a figuráns urak”… 
Voltak „vízügyes” személyes kapcsolatai Siófokon dr. Ságinak, ám a tanulmányozásra elkért 
adatféleségek megtárgyalásakor már nagy hasznát vette a jelenlétemnek, hiszen soproni 
egyetemi tanulmányaimnak része volt a ( rémes nevű ) „hidrotechnikai melioráció” is, amely 
végeredményben az erdei vízgazdálkodás műszaki részének tervezését jelentette, s 
amelynek síkvidéki vonatkozásai kicsiben ugyanúgy működtek, mint a folyók vagy a Balaton 
vízkormányzása nagyban.  



1966. nyarán  -  a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság 1962-ben kinevezett igazgatója: 
Éri István szervezésében, és általa felelős kiadóként jegyzett, 1963-tól évi rendszerességgel 
megjelenő Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (VMMK) tárgyévi, tehát 1966-os 
kötete számára  -  dr. Sági ( társszerzőként Füzes-Frech’ ) leadta az első olyan tanulmányt, 
amelyben már előfordul a nevem és a Balatonhoz kapcsolódó mérnöki, egyúttal kutatói 
tevékenységem is. Füzes F. Miklós - Sági Károly: „A Keszthelyi-öböl regressziós jelenségei.” 
Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei - 5. 1966., p. 339~360., ma a világhálón:  
http://epa.oszk.hu/01600/01610/00005/pdf/vmm_05_1966_15_fuzesf-sagi.pdf Ebben annyi 
olvasható a Balaton Keszthelyi-öble kapcsán, hogy „… Bolla Sándor volt szíves számunkra az 
öböl területét planimetrálással, tízszeres ismétlés ( 5 bal, 5 jobb körzésirányú ) átlagolásával 
mérni.10 A kapott középérték 38,775 km2. Miután a térkép a partvonal egyszerűsített képét 
tünteti fel, Cholnoky Jenőhöz hasonlóan kerekített értékét tekintjük valószínűnek. Így a 
Keszthelyi-öböl területe az utóbbi évszázad középvízállási felszínére vonatkoztatva 39 km2, 
amely a Balaton egész területének ( 597 km2 ) 6,53 %-a”; --- és a 10. sorszámú lábjegyzetben: 
„Bolla Sándor erdőmérnök szíves segítségét ezúton is köszönjük.” 

 
1966/’67 fordulójára már igen nagy mennyiségű és magas minőségű anyag gyűlt össze. Ekkor 
dr. Sági elhatározta  -  Füzes-F. Miklós, Rendi László és az én beleegyezésemet is bírva  -  , 
hogy a bp.-i Kilián Frigyes Könyvkereskedése kiadásában a magyar millenniumtól kezdve 
1920-ig  -  I.-től III.-ig sorszámozott kötetekbe rendezve, témánként önálló nyomtatott 
„füzetekben” megjelent  „A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei” sorozat  
-  rendkívül gazdag tematikája okán közkeletű nevén: „a Balaton-monográfia”  -  
analógiájára, ezen belül kiemelten Cholnoky Jenő: „A Balaton hidrográfiája” ( Bp.-1918. ) c. 
szaktanulmánya óta eltelt közel fél évszázad balatoni természetföldrajzi kutatási 
eredményeit is összefoglalva  ---  összeállítunk egy „új Balaton-monográfiát”.                                                                                                    
Ez lett az összes, mintegy másfél évnyi időtartam erőfeszítéseiből 1968. nyara elejére 
lényegében összeálló kézirat munkaneve is, amely tervezett össz-terjedelmének mintegy az 
¼-éhez  -  egy-egy rövidebb szakfejezet megírásához  -  dr. Sági felkért 1 geológust, 2 
hidrológust ( egyikük a VITUKI-ban dolgozott, a másikuk Siófokon ), 1 tihanyi biológust, 1 
hivatásos természetvédő ornitológust ( dr. Keve Andrást, a biológiai tudományok 
kandidátusát, a bp.-i Országos Természetvédelmi Hivatal Madártani Intézete tudományos 
főmunkatársát ), 1 hévízi orvost, és 1 agrármérnök kutatót [ dr. Tóth Andrást, aki a Keszthelyi 
Agrártudományi ( 1962-től egyetemi rangú ) Főiskola  ( 1970-től Keszthelyi Agrártudományi 
Egyetem, ma a Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kara ) 
Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszékén tudományos főmunkatársként talajerő-
gazdálkodási, lápjavítási és meliorációs kutatásokat végzett: a balatoni tófenéki iszap és a 
Hévíz~Keszthelyi-berek, mint síkláp tőzegje különféle művi keverékeit vizsgálta 
mezőgazdasági termelési/termékenységi szempontból; ( utóbb  -  1978-ban  -  mérnök-
feltalálóként kidolgozta, hogyan lehet az eredetivel lényegében megegyező minőségű hévízi 
gyógy-iszapot előállítani a hévízi termálvíz és a Hévíz~Keszthelyi-berek, mint síkláp 
kibányászott tőzegje „házasításából” ); egyébként ugyanezen tanszéken tanították a 
„mezőgazdasági fásítás” c., valójában erdészeti~erdőtelepítési/fásítási alapismereti tárgyat 
is: első alkalommal dr. Nyéki Jenő egyetemi docens; a további években pedig  -  
szerződéses/megbízott előadóként  -  Gáspár-Hantos Géza erdőmérnök: 1964-től egyúttal 
diplomatervi konzulensem, 1968-tól az Állami Erdészeti Szolgálat Veszprémi 
Erdőfelügyelősége Keszthelyi Osztályának vezetőjeként erdőrendezési csoportunk szolgálati 



elöljárója; aki szakszolgálati célból Budapestre távozásakor engem javasolt erdészeti 
alapismeret-oktatónak, dr. Belák Sándor akkori keszthelyi rektorral meg is állapodtunk,  -  
noha nem voltam "a párt" tagja, és Keszthely akkor még elég kis város volt ahhoz, hogy 
„mindenki” tudja: rendszeresen részt veszek a református templom béli istentiszteleteken  -  
; ám a tanügyi reform a tanév kezdetére törölte az agrár felsőfokú intézetekben az erdészeti 
alapismeretek oktatását… ].   
 

Mivel az „új Balaton-monográfia” munkáinak zöme a keszthelyi Balatoni Múzeum égisze 
alatt és dr. Sági szervezésében folyt, be kellett jelentenie szolgálati elöljárójának  -  a 
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság 1962-ben kinevezett igazgatójának  -  : a történész, 
régész, muzeológus, szakíró és oktató Éri Istvánnak, aki ettől fogva kb. 2 havonkénti 
keszthelyi útjain mindenkor megtekintette az előrehaladást. És megkülönböztetett 
érdeklődést mutatott az én személyi teljesítményem, köztük felismeréseim iránt. Érit szinte 
minden alkalommal elkísérte Keszthelyre felesége és munkatársa: Ériné ( publikációiban 
szokásos rövidítéssel: É. ) Takács Margit népművelő, kiállítás-szervező, mind a múzeumi, 
mind a művészeti kiadványok ( pl. kiállítás-katalógusok, egyes művészekről szóló tematikus 
memoárok, stb. ) szerkesztője, aki többnyire szintén részt vett férje velem való 
beszélgetésein.  

Az „új Balaton monográfia” írógéppel készült kézirata ( Cseh Gézáné, a Balatoni Múzeum 
szolgálatvezető teremőre volt az igazán áldozatosan közreműködő gépírónő; pl. az „én 
részeimet” munkaidőm utáni szabadidőmhöz igazodva gyakran késő délután, vagy a 
hétvégén tudtam csak diktálni ) egyik példányát  -  a szerzők javasolta összes mellékletével 
együtt  -  szakvéleményezésre megküldve/megkapva: az MTA és a hatáskörébe tartozó 
illetékes kutatóintézetek ( utóbbiak közül pl. a VITUKI ) berkeiből is kikerülő szaktudományos 
zsűri tagjai nyomtatásban megjelentetendőnek minősítették, egymástól függetlenül, 
egyhangúlag és egyértelműen. ( A nyomdai költségviselés megoszlására már nem emlékszem 
).  
 
* * * * * *   
 
Csehszlovák „helyzet”, és az MSZMP-tagság „hiánya”.                                                                                                                               
A szovjet vezérkar már 1968. március második felében megkezdte Csehszlovákia katonai 
megszállása tervezését, a Magyarországon állomásozó szovjet Déli Hadseregcsoport már 
április 8.-án megkapta Andrej Antonovics Grecsko marsall, szovjet honvédelmi miniszter 
parancsát a megszálláshoz készenlétre. Erről mit sem tudva Alexander Dubček, a Csehszlovák 
Kommunista Párt első titkára június 13.-án Budapesten Kádár Jánossal tárgyalt.                                                                                   
Július 10.-én Ivan Ignatyevics Jakubovszkij marsall, a Varsói Szerződés Egyesített Fegyveres 
Erőinek főparancsnoka tudatta a magyar hadügyminiszterrel, hogy 3 magyar hadosztályt kell 
felkészíteni a katonai közreműködéshez; a magyarok ezt „lealkudták” 1 hadosztályra és a 
hadműveleteit biztosító magyar légierőre. A magyar politikai vezetésben ekkor tudatosult a 
megszállás, abban a magyar „szövetséges csapatok” részvételének elkerülhetetlensége. 
Mivel a szovjetek már július utolsó napjaira tervezték a megszállást, ők és a „szövetséges 
csapatok” fel is vonultak Csehszlovákia államhatáraira. Július 29. és augusztus 2. között 
Ágcsernyőn a legfelső szintű csehszlovák-szovjet találkozón Csehszlovákia nem tett ígéretet a 



szovjet diktátum megvalósítására, ám politikai megfontolásból Leonyid Iljics Brezsnyev SZKP-
főtitkár a megszállást ekkor mégis elhalasztotta 3 héttel. Szovjet megbízásból „végső 
kísérletként” augusztus 17.-én Rév-Komáromban Kádár igyekezett meggyőzni Dubčeket, 
hogy engedjen a szovjet követeléseknek, a találkozó eredménytelenül végződött. Augusztus 
21. éjszakai első óráiban és hajnalán a Varsói Paktum hadseregei megkezdték Csehszlovákia 
megszállását. A „prágai tavasz”-t zord idők váltották fel. 
Keszthely ekkor még Veszprém megyéhez tartozott. Pap János  -  az MSZMP Veszprém 
megyei első titkára  -  „a csehszlovák helyzet” okán esetleges szimpátia- és/vagy szolidaritás-
kifejező  megmozdulásoktól ( is ) tartott, a politikai besúgóhálózat igénybevételével így ő 
maga is megkülönböztetetten keményen „ügyelt a rendre”. Az „új Balaton-monográfia” 
kapcsán 1968. május-júniusában „felfigyeltek” arra, hogy a Papíripari Vállalat Fűzfői 
Papírgyára  -  „mert a mi Balatonunkról van szó”  -  éves tervén felül vállalta a kiadáshoz 
szükséges finompapír-mennyiség legyártását, [ ← a lokálpatriotizmus mögött azonnal 
„nacionalizmus-csírákat” „fedeztek fel” ], továbbá hogy a mű kéziratának címoldalán 
feltüntetett 4 „fő” szerző  -  ( abc-rendben ) Bolla Sándor, Füzes-Frech’ Miklós, Rendi László 
és Dr. Sági Károly  -  egyike sem volt az MSZMP tagja, [ ← „nincs párt-irányítás, de még párt-
kontroll sem” ], ill. már korábban „(meg)tudta” Pap „elvtárs”, hogy dr. Sági muzeológusként 
politikai röplapokat, köztük az 1956-os [ akkori megnevezéssel ellen]forradalom anyagát is 
gyűjtötte a keszthelyi Balatoni Múzeum számára. Miközben a nemzetközi, benne a 
csehszlovák „helyzet fokozódott” --- megyei politikai diktátorként Pap János „elvtárs” az „új 
Balaton-monográfia” nyomdai megjelentetését 1968. július elején megtiltotta.                                                                                             
A megyei pártbizottságról a tilalmat Éri Istvánnal közölték, ő erről hivatalból tájékoztatta dr. 
Sági Károlyt, dr. Sági azonban nem szólt egyetlenegy szerzőtársnak sem, így nekem sem: mi 
mit sem sejtve dolgoztunk tovább. 
 
* * * * * * 
 
Dr. Sági viszont az anyag egyik legfontosabb részét  -  ugyancsak a tudtunk, így a tudtom 
nélkül  -  „kiollózta”, és kizárólag a saját szerzői nevén sebtében leadta közlésre a Veszprém 
Megyei Múzeumok Közleményei/VMMK tárgyévi, tehát 1968-as, azaz 7. kötete számára. A 
kötetet de facto szerkesztő Ériné későbbi személyes közléséből tudom, hogy a Keszthelyről 
viszonylag későn megkapott tanulmányban szereplő sok régészeti, ill. történelmi hivatkozás, 
meg a magánosan álló szerzői név okán nem gondolt arra, hogy ez a letiltott „új Balaton-
monográfia” része, így a kötet-alkotó többi dolgozattal, tanulmánnyal együtt 1968. 
augusztusában átadta a nyomdának.                                                                                                                                                                 
A kötet impresszuma tehát így fest: kiadja a Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága; 
felelős kiadó: Éri István megyei múzeumigazgató; a címlapot tervezte: Katona László; 
címlapfotó: Ambrus Béla; a kézirat nyomdába érkezett: 1968 augusztus; megjelent: 1000 
példányban, 42 ív (A5 16) terjedelemben; a megjelenés ideje: 1969 december --- 69. 12. 447 
Veszprém megyei Nyomda vállalat; felelős vezető: Steltzer Ferenc. [[ kurziválás tőlem: B.S. ]] 
A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 7. kötetének hasáblevonatát ( kefelevonatát ) a 
Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága 1969. elején kapta meg a nyomdától, 
szerkesztőként Ériné és munkatársai az eredetileg leadott kéziratoktól eltérő szedési hibák 
korrektúráját végrehajtották, majd visszaküldték a nyomdának. Éri István, mint felelős kiadó 
kezébe már csak a tördelt levonat került, ám ekkorra csakis kisebb hibajavításokra volt 
lehetőség, kiegészítésekre és/vagy pótlásokra már nem.  



Éri azonnal felismerte, hogy a dr. Sági kizárólagos szerzői nevén futó tanulmány jelentős 
hányadát, érdemi tartalma geodéziai és kartográfiai vonatkozásainak túlnyomó többségét 
én „állítottam elő”, tehát társ-szerzőként kellene szerepelnem. Hiszen a régészeti adatok 
térben-időben erősen szóródó és pontszerű mintázatú vízszint-adatsorát ( amelyek nem kis 
része is egyébként az én szintezéseim révén „állt elő” ) magam egészítettem ki mind a 
szinlők, mind más „proxy” adatok, és a XVIII. sz. közepe utáni időkre vonatkozóan pedig a 
térkép-kiértékelések hosszú sorával, és ezt Éri tudta.  
Éri telefonos puhatolódzására dr. Sági közölte, hogy ragaszkodik a kizárólagos szerzőséghez. 
Ekkor előbb Ériné, majd Éri is felhívtak a keszthelyi munkahelyemen, és a téma megnevezése 
nélkül [ sem az „új Balaton-monográfia” Pap János „elvtárs” általi letiltásáról, sem dr. Sági 
„kisajátító” tettéről én mit sem tudtam ekkor még ] mielőbbi veszprémi találkozót javasoltak. 
Mivel minden hónapban volt 1-1 erdőrendezői/üzemtervezői munkaköri értekezletünk a 
veszprémi központban, ehhez kötve  -  de a távolsági buszmenetrendhez is kényszerűen 
igazodva  -  1969. márciusának  közepén elmentem a veszprémi múzeumba, Ériékhez. A 
bruttó 1 órányi időkeretemben csak belelapozni volt időm a dr. Sági neve alatt futó nyomdai 
már-már kész termékbe, és meghallgattam Ériék rövid, annál megdöbbentőbb 
tájékoztatását, ( azzal az eléggé malíciózus megjegyzésükkel együtt, hogy dr. Ságinak nyilván 
szüksége van a teljes szerzői honoráriumra bizonyos kocsmai számlák kiegyenlítéséhez --- 
amely alatt nem rá, hanem egyik családtagjára utaltak implicite ). A részemről elkeseredett 
és stresszes hangulatú ottlétem végén Ériék felajánlották, hogy ha bíróságra vinném a 
dolgot, készséggel tanúskodnak érdemi adatgyűjtő, adatfeldolgozó mérnöki szerepem, a 
téma szempontjából alapvető felismeréseim, így (társ-)szerzőségem jogossága mellett. 

A szerzői jogdíj arányos része engem a legkevésbé sem érdekelt, annál inkább bántott a 
munkám eredményeinek  -  néhány protokollárisan semmitmondó lábjegyzetet ( ld. alább ) 
leszámítva  -  teljes kisajátítása. Perre azonban nem gondoltam. A keszthelyi Balatoni 
Múzeumba az adatfeldolgozások végett már 1965 őszétől bevitt és ott tárolt mérnöki ( pl. 
fotogrammetriai ) személyi eszközkészletemet a lakásomra vittem. Amiként az „új Balaton-
monográfia” gépelt kézirata ( egyik ) példányának azokat a fejezeteit is, amelyek túlnyomó 
részét az én munkáim tették ki. [ A kézirat írógépen készült, az indigós másolatokkal együtt 
számolva 3 példányban ]. És dr. Sági telefonos megkereséseit munkaköri elfoglaltságaimra 
hivatkozva hárítottam el.  

 A „Beszámoló a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság 1969. évi munkájáról” c. kiadvány, ( 
ma az interneten http://epa.oszk.hu/01600/01610/00009/pdf/vmm_09_1970_02_eri.pdf )   
p. 11. is jelzi a dr. Sági neve alatti tanulmányok között a szóban forgót, amely Dr. Sági Károly: 
„A Balaton vízállás-tendenciái 1863-ig a történeti és kartográfiai adatok tükrében”. Veszprém 
Megyei Múzeumok Közleményei/VMMK 7, 1968, p. 441-468. nyomdai, és 
http://epa.oszk.hu/01600/01610/00007/pdf/vmm_07_1968_32_sagi.pdf világhálós helyen 
olvasható teljes terjedelmében. Ebben csakis a Kis-balatoni Diás-szigeti neolitikus lelőhely 
kapcsán írja dr. Sági ( p. 442. ): „A szintmagasságot Bolla Sándor volt szíves megállapítani.”  
Majd p. 451: „A Nagyszigethez a mai úttól északra 20 m-re csatlakozik földműve. 
Koronájának legkisebb magassága 108,56 m A. f. Bolla Sándor szintezése szerint”; p. 458.: [ a 
Beszédes József által 1833-ban és 1834-ben készített ] „A zalaegerszegi Állami Levéltár T. 116 



és 117 jelzésű térképeivel kapcsolatos [[ sic! ]] észrevételt [[ ? … ]] Bolla Sándornak 
köszönjük.” 
 
A tanulmányban másutt ( p. 449. ) a geodéziában jártas, és munkaideje jelentős részében ez 
idő tájt is a Balaton-felvidéken geodéziai felméréseket végző mérnök  -  személyem  -  
megnevezése nélkül csak annyi olvasható, hogy „nem okoz különösebb nehézséget az 
öbölnek mai rétegvonalas térképre való felhordása.” Hát…, főleg, ha valaki soha nem 
csinálta… És: a teljes Krieger Sámuel- és/vagy Bendefy László-„polémia” messze túlnyomó 
része is az én adataimra támaszkodik, még a szöveg érdemi részét is magam 
írtam/szerkesztettem, ld. „új Balaton-monográfia” kézirata, amelyből dr. Sági átmásolta  --- 
mindez csak struccpolitikával nem minősíthető csalásnak, ill. kézirat-plágiumnak, viszont még 
galamb-epével is  -  és igen nagy jóindulattal  -  legalább annyit ki kell mondani, hogy 
„aránytalanság” ( és méltánytalanság…).  
 
Az „új Balaton- monográfia” alkotói közül csakis a terepbejárásban részt vevő, talajgenetikát 
tanult erdőmérnök állapíthat meg pl. olyasmit is, hogy a Vörs, Mária asszony szigetnél „[ A 
móló mellett ] ma kotus, ún. lápos rétitalaj található”…, de a névre [ nevemre ] hivatkozás itt 
is elmaradt. [ Nem az „új Balaton-monográfiához” tartozik, de az is felvet bizonyos 
kérdéseket, hogy a Mária asszony sziget valamivel magasabb, egykor lakott területeinek friss 
szántásában általam lelt Hét-magyar honfoglalás-kori eljegyzési ezüstgyűrű megtalálójaként 
sem a nevemet írták be a múzeumi leltárkönyvbe, hanem dr. Ságiét, de akkor még nem 
tulajdonítottam ennek jelentőséget ].   
 
„A Balaton vízállás-tendenciái 1863-ig a történeti és kartográfiai adatok tükrében” c. 
tanulmány etikai skandalumainak összefoglalásaként: dr. Ságinál az összes szint-adat, 
amelyet nem a citált szakirodalmakból vesz át, vagy nem adja meg más mérnök kollégák 
nevét: mind-mind Bolla Sándor méréseiből és/vagy térképfeldolgozásaiból származik, 
amiként a szint-adatokra épülő következtetések zöme is. Utóbbiakba beleértve pl. a dr. Sági 
saját verdiktjeként feltüntetett, kiemelt/ritkítva szedett summázást is: „a Balaton vízszintje a 
neolitikum óta csak időlegesen, a XVI.-XVII. században emelkedett a mai szint fölé, elérve a 
107,5 m A. f. értéket”.  
Talán említenem sem kell, hogy a német, angol és orosz nyelvű összefoglalóban egyetlen, a 
reáliákban szakképzett/járatos szakember, így közreműködő mérnök neve sem szerepel, 
„természetesen” az enyém sem. 
 
Ám mivel a publikációs piacon időnként egyazon rókáról több bőr is lehúzható, dr. Sági 
Károly: „A Balaton szerepe Fenékpuszta, Keszthely és Zalavár IV—IX. századi történetének 
alakulásában.” - „kézirat, megjelenik az Antik Tanulmányokban” előrejelzéssel utal egy ilyen 
„másik bőrre” dr. Sági.  
A „Beszámoló a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság 1969. évi munkájáról” [ internetes 
mai formája http://epa.oszk.hu/01600/01610/00009/pdf/vmm_09_1970_02_eri.pdf ] c. 
éves jelentés szerint ( aláírója Éri István ), p. 17.: „dr. Sági Károlynak 1969-ben … dolgozata 
jelent meg: A Balaton szerepe Fenékpuszta, Keszthely és Zalavár IV—IX. századi történetének 
alakulásában. Antik Tanulmányok 15, 1968, 15-46”; [ 1969-ben kiadva ]. Talán mondanom 
sem kell, hogy a mérnök-közreműködők neve, így az enyém sem szerepel benne a legtöbb 
adatnál, noha azokat nem dr. Sági „állította elő”… 
 



Éri István az 1969-es év kapcsán még megjegyzi ( p. 15. ), hogy: „A Balatoni Múzeum 
munkáját egyrészt a helyi Pártbizottság, másrészt a Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága is 
vizsgálta”. E vizsgálatok kapcsán a beszámoló csakis a jövőbeli teendőket körvonalazza.  
 
Az „új Balaton-monográfia” ( egyik ) kézirata az 1970-es évek legelején még megvolt a 
Balatoni Múzeum adattárában; [ 1972 nyarán visszalátogattam Keszthelyre, a gépírónő Cseh 
Gézáné volt szíves megmutatni nekem, múzeumi munkaidőn kívüli időben ].  
Az is figyelemre méltó az ügy kapcsán, hogy az 1969. elejétől a nyugdíjazásáig eltelt 1 
évtizednyi időben dr. Sági a cikkeibe, tanulmányaiba legfeljebb a fenti 2 publikációból vett át 
kisebb-nagyobb részleteket, a Balaton korábbi vízszintjei kapcsán semmi újjal nem tudott 
előállni. Nyilván nem volt sem geodéziai, sem kartográfiai szakembere.    
 
[ Egyébként 1971.04.15.-től a Csepel-szigettől az Ócsai-turjánon át a Dabas-Mánteleki 
buckavidékig terjedő államerdészeti üzem  -  a Ráckevei Erdészet  -  vezetője lettem, és 
ekkortól ( bármilyen későbbi más munka- és lakóhelyem szemszögéből nézvést ) a Balaton és 
a Balaton-felvidék csak szép kirándulási~üdülési, később Szárszón „plusz még” református 
konferenciai~lelkigyakorlati „célponttá” lett ].     

A keszthelyi Balatoni Múzeum 1955~1979 legeleje között működött dr. Sági Károly régész 
igazgatósága alatt; dr. Sági zömmel régészeti és helytörténeti publikációinak megjelenési 
helyei: Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, Antik Tanulmányok, Acta Antiqua 
Academiae Scientiarum Hungaricae, Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. 
Dr. Ságit Keszthely és a múzeum Zala megyéhez visszacsatolása ( 1978. december 31.-én 
került vissza Veszprémtől Zala megyéhez Keszthely városa és a Keszthelyi Járás ) kapcsán 
nyugdíjazták, [ utóda dr. Müller Róbert régész, történész lett ]. Dr. Sági aktív nyugdíjasként 
1980-ban Tapolcára, majd 1996-ban Veszprémbe költözött, ott halt meg 78. életévében, 
1997. január 24.-én. Az ím már mindörökre kézirat „új Balaton-monográfia” címoldali „fő” 
szerzőinek 4-ese közül mára ( 2013. eleje ) Füzes-Frech’ Miklós is, Rendi László is meghalt.                  
» Isten nyugosztalja mindhármukat! « 

Így ma már csak én élek. Erkölcsileg is, jogilag is ( utóbbi oka, hogy a halott már nem 
védekezhet ) a latin „a halottakról vagy jót, vagy semmit”,  -  még pontosabban: De mortuis 
nil, nisi bene! = „a halottakról igazat, vagy semmit!”  -  eszmeiséggel és gyakorlattal teljes 
mértékben egyetértek, ám egyúttal kötelességem e beszámoló: az egykori tények rögzítése. 
Ami pedig a dr. Sági által tőlem „el-kommunizált” adatokat, következtetéseket illeti:                   
» Idegen tollakkal csak ékeskedni lehet, repülni nem. « ( Király Dezső ) 

 

A Pap János „elvtárs”-féle „taposóbomba” felrobbanása rávilágított, hogy egy » nem „a párt” 
tagja « fiatal értelmiségi számára nagyjából hol vannak a reális lehetősége határai, meddig 
tart a magyarországi konszolidált szocializmusban/”gulyáskommunizmusban” a személy 
szabadsága; a dr. Sági Károly-féle „taposóbomba” felrobbanása pedig arra volt megdöbbentő 
lecke, hogy egy különben a saját szakmájában méltán elismert, korosodó [ már csak 
kevesebb, mint egy évtizednyivel a várható nyugdíjazását megelőző korú ] szakembert mire 



viheti rá a „na, még egyszer megmutatom ország-világnak, milyen páratlan zseni vagyok” 
hiúság-kísértés, ( meg a prompt anyagi haszon kísértése ). 

* * * * * * * * * * * * * 

Keszthelyen, a Balaton-felvidéken és a Balatonhoz kapcsolódóan eltöltött életszakaszom  -  
1964 nyara, 1965 őszéről 1971 tavaszáig tartó időszak  -  azonban nem a 
„taposóbombák/taposóaknák” váratlan felrobbanásairól és az általuk okozottakról szólt. 
Összességében láthatóan nagyon inspiráló szellemi közegben élhettem és dolgozhattam, 
kutathattam, csodálkozhattam rá a teremtett világ nagyszerűségére is, probléma-
megoldásokat sürgető kihívásaira is --- kitűnő erdész kollégákkal és más szakmák, más 
tudományágak képviselőivel rendszeres vagy eseti kapcsolatom során közreműködőként is, 
igen gyakran egymagam is. 22~29 éves voltam, az első évben erdőmérnök-jelölt 
egyetemista diák, utána pedig ifjú erdőmérnök, a szakmai felelősséget tudatosító 
szakhatósági esküvel is fegyelmezve. 

Mindezekhez kapcsolódott az is, hogy pl. 1965 őszétől a tanévek idején keszthelyi 
agrármérnök-hallgatók  -  a pár évet leszámítva: gyakorlatilag a saját korosztályom  -  voltak a 
figuránsaim az erdészeti üzemtervezéshez szükséges geodéziai terepi munkáim során [ 
azonnal, minden nap este készpénzzel fizettem: szinte tülekedtek a srácok, hogy jöhessenek; 
meg utóbb azt is gondolták, hogy majd én vizsgáztatom őket erdészeti alapismeretekből…  ]. 

És ugyanennek az 5 és fél évnek néha gyötrelmes, többnyire gyönyörű és alapvetően fontos 
élménye volt 2 lélek-rengető szerelem is ( az egyik majdnem házasságig fejlődött ). És: ki 
tudja, hány vidám, néha szertelen kapcsolat Keszthely és környéke lányaival~asszonyaival. 

Végül csakis úgy kerek a kép, ha ide írom: kegyelmi ajándék volt számomra a halk szavú, ám 
kitűnő prédikátor Pécsvárady ( II. ) Béla református lelkész szolgálata. Ő a theológiai 
tanulmányait Pápán végezte, 1938~39-ben Strasbourgban volt ösztöndíjas, majd 
Mezőszilason és Balatonfőkajáron segédlelkész. 1941-től hivatásos tábori lelkészként 
frontszolgálatot teljesített, 1945. áprilistól 1947. júliusáig szovjet hadifogságban volt, 
hazatérte után több helyen lelkész, 1956-tól 1981-ig pedig Keszthelyen szolgált. Évtizedek 
szorgalmas adatgyűjtése alapján tudományos szintű családi krónikát írt és tett közzé 
nyugdíjasként http://kisigmandkronika.uw.hu/viewpage.php?page_id=18 , amelyből az is 
kiderül, hogy a kiterjedt rokonság is, a szűkebb család is a magyar-földi kálvini reformáció 
kezdeteitől számos lelkészt, prédikátort adott a hazának, a nemzetnek, eleinte Baranya 
vármegyében, majd Komárom vármegye Nagy-Duna jobb parti részein; utóbbi térségben 
olyan iparművész ötvös-mestereket is, akik református egyházi szertartási/úrvacsorai 
kelyheket, serlegeket, kenyérosztó tányérokat is készítettek. A család nemesi levele 1718. 
március 20.-i keltű: Habsburg III. Károly király ( VI. Károly néven német-római császár ) 
adományozta „a Szent [ Német-Római ] Birodalom Magyar Koronájának tett szolgálataiért” 
Pétsvárady ( II. ) Sámuel ötvös-mesternek, miközben a család Kisigmándon kisebb 
földbirtokokat is szerzett. Utóbb a család lelkésszé lett tagjai Fejér megyében is szolgáltak, az 
általam ismert és tisztelt keszthelyi lelkészig 4-nemzedékes lelkész-dinasztiát alkotva.                        
--- Mindezekről azonban semmit sem tudtam Keszthelyen lakásom idején, csak a kádári 
amnesztia alapján Nyugatról hazatért anyai nagybátyámtól 



http://www.palmito.hu/utjeldl/igyvolt.pdf p. 94.~97.: Mrázik István református lelkésztől 
annyi eligazítást, hogy „Pécsváradyban feltétlenül megbízhatsz”.     

Kezdő mérnök korom mindennapjai, összes sikere és kisebb-nagyobb kudarca ilyen 
nagyszerű szellemi közegben történtek, Istennek hála!         

 

Keszthely, Szigetfürdő ( mielőtt „rászakad az ég”… ) --- a fából készült 2 fürdőházat és közöttük a 
kabinsort 1892-ben építették, korunkban pedig kívülről korhűen rekonstruálták. 

 

Keszthely, Hullám Szálló  ---  a móló és a Szigetfürdő mellett a parton; ( jobbra hátul a Balaton Szálló ). 


