
A Dunaker Kft. és a barcsi 
Erdészeti és Vízügyi Szakközépiskola 

ERDŐNKÉS KORA (napigondok és távlati teendők) 
címmel erdészeti konferenciát szervezett Barcson 

A meghívottak közül közel száz résztvevő főleg az or
szág déli és nyugati feléből jött el. Kitartó, decemberi eső 
fogadta a középrigóci oktatási központban gyülekezőket. 
Stílszerű" - állapította meg valaki. - Mint az erdők mai hely
zete. Talán a természet is azt siratja. 

Barátira sikerült a körkörösen berendezett terem hangu
lata - elnökségi pulpitus nélkül. Palaczki József, a Dunaker 
Kft. ügyvezető igazgatója és Horváth Ferenc, az Erdészeti 
és Vízügyi Szakközépiskola igazgatója köszöntötte a ven
dégeket, akik között ott volt dr. Magyar János professzor, 
dr. Majer Antal professzor és dr. Pankotai Gábor pro
fesszor is. 

Dr. Pethű József, a szombathelyi erdészeti rt. vezér
igazgatója „Az erdész felelőssége a rendszerváltás idején" 
címmel foglalta össze az elmúlt év történéseit. 

Dr. Koloszár József, az Erdészeti és Faipari Egyetem Er
dőmérnöki Karának dékánja röviden vázolta az egyetemen 
bekövetkezett változásokat, melyeket a csökkent erdőmér
nök-igény következtében kialakult helyzet tanulságaként az 
egyetem vezetésének meg kellett tennie. 

A szlovák meghívottak ismertették országuk erdészeti vi
szonyait. (Erre külön cikkben visszatérünk. A szerk.) Ing. 
.Ián Hubac, az LKT gépgyár igazgatója beszámolt a gyár 
fejlesztési törekvéseiről. 

Rakonczay Zoltán tanszékvezető egyetemi docens „Erdé
szeti sorskérdések" címmel áttekintette a magyar erdőtörté
net és tulajdonviszonyok tanulságait. Határozottan leszögez
te, hogy véleménye szerint az, ami ma az országban az er
dők területi felosztásával történik, az eddigi legnagyobb 
rossz. 

Schmotzer András, az OEE elnöke az egyesület törekvé
seit ismertette. A munkát nehezíti a szakmában tapasz
talható széthúzás, ellentétes érdekek megjelenése. Idézte 
egy illetékes miniszterrel való tárgyalása során a neki cím
zett felszólítást, miszerint „Döntsék el már végre, hogy mit 
akarnak." 

A felszólalók sorát Magyar János professzor kezdte. Fel
vázolta, hogy hogyan képzeli az ideális államerdészetet. 

Csötönyi József Kaán Károlyt idézve kiemelte, hogy ne 
a tulajdonjog alapján döntsünk az erdőkben aktuális felada
tokról. A jelen kor kihívására válaszolni kell, és a helyzetből 
kell kiidnulni. Azon vitatkozzunk, hogy mit kell tenni. 

A mecseki erdészeti rt.-től Múth Endre az erdőgazdakép
zés fontosságára hívta fel a figyelmet. 

Majer Antal professzor megemlítette, hogy az Erdész
gyűlés óta eltelt fél év eseményei elbizonytalanították. Az 
erdőművelés és az erdőhasználat közötti ellentét ismét fel
színre került. Nem kellene szakmai fölénnyel letorkolni azo
kat az embereket, akik legalább annyira az erdő érdekeiért 
küzdenek, mint mi, erdészek. Az állandó ellenszegülés nem 
vezet sehová, vagy ha igen, az nekünk nem lesz jó. Szo
morú, hogy most, amikor a magyar értelmiségiek megkap
ták a lehetőséget, hogy az ország sorsáról döntsenek, kicsi

nyes parlamenti viták veszik el az időt a fontos törvények 
megalkotásától. 

Palaczky József a kereskedelemben kialakult áldatlan és 
sokszor megalázó helyzetre hívta fel a figyelmet. A szer
vezetlenség, ami az országban ezen a téren uralkodik, csak 
a külföldi partnerek malmára hajtja a vizet, akik egymás 
érdekeit is figyelembe véve kereskednek. Náluk nincs tit
kolódzás, egymás átverése, sokszor a koncon való marako
dás. Szervezett fakereskedelemre van szükség, mert a jelen
legi helyzet káros. 

A miniszterelnök halálára való tekintettel az estére ter
vezett szakestély elmaradt. Helyette élénk szakmai vita ke
rekedett, tanulságos történetekkel. A Rakonczay-Csötönyi 
szópárbaj - melyben az államerdészeti és a magáner
dők helyzete forrósította az érvek - oldotta a hangulatot. 
A vacsorához megterített asztalok, a feldíszített kará
csonyfa, az ebédlőbe vezető folyosó gyertyafényes világí
tása karácsonyi hangulatot idézett, amit csak fokozott a 
halk, karácsonyi énekekből válogatott zene. Osztályon felüli 
szervezés volt. 

Csodálatos reggeli verőfényben kalauzolták végig a ven
déglátók a meghívottakat az erdészeti és a vízügyi oktatást 
szolgáló épületeken. Mindenhol a rend, fegyelem és a tisz
taság érzése fogadta a vendégeket. Horváth Ferenc igazgató 
elmondta, hogy az intézményben világbanki program kere
tén belül újszerű képzés indult az 1993/94-es tanévben. 

KÖRNYEZETVÉDELEM-VÍZGAZDÁLKODÁSI 
SZAKMACSOPORT 

Betanító tanfolyamok 
- gépek, berendezések kezelésére jogosító országos ér

vényű jogosítvány, pl. nehézgépkezelő, kishajóvezető stb. 
- munkafolyamatokra betanító, pl. szaunakezelő, úszó

mester, csatomabúvár 
Ágazati, vállalati szakmák 

pl. csővezeték-építő, vízkormányzó, laboráns, személyi
számítógép-kezelő 
Országos szakmák 

csatornamű-kezelő, vízműkezelő, hulladékkezelő 
Technikusi szakok 

környezetvédelem-vízgazdálkodás, környezetvédelem-
mezőgazdaság, környezetvédelem-vegyipar 
Technikusi szakok specializációi (technológus) 

ivóvíz-technológus, szennyvíztechnológus 

MEZŐGAZDASÁGI SZAKMACSOPORT 

Megszerezhető képesítés 
Szakmunkás szinten: általános állattenyésztő; növényter

mesztő; általános kertész; dísznövénykertész; mezőgazdasá
gi; erdőgazdasági gépész; mezőgazdasági gépész. 



Technikusképzési szinten: növénytermesztő; állattenyész
tő; kertész; mezőgazdasági; erdő- és vadgazdálkodó; mező
gazdasági gépész. 

Egyéb középfokú szakmai végzettségek: mezőgazdasági 
környezetvédő; természetvédő; képesített gazdaasszony; 
mezőgazdasági áruforgalmazó; mezőgazdasági menedzser. 

ERDÉSZTECHNIKUS SZAK 

Az osztályon belül 12 fős két tanítási nyelvű (magyar -
német) csoport indul. Az itt tanulók a második év végén 
középfokú nyelvvizsgát tesznek és utána a szakmai tantár
gyak egy részét német nyelven tanulják. 

Új képzési forma, 
mely az 1993/94-es tanévben indul 

HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 

A bevezetésre kerülő tanterv szerint a képzés termé
szettudományos orientáltságú lesz, melyet intenzív idegen 
nyelvi képzés egészít ki. 

Az érettségi után egyetemeken, főiskolákon tanulhatnak 
tovább a diákok, de lehetőségük lesz arra is, hogy külön
bözeti vizsga letétele után az intézményben folyó szakmai 
képzés keretében szakmai végzettséget szerezzenek. 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK 

A felvételi alapja a jó általános iskolai bizonyítvány. Ha 
nagymértékű lesz a túljelentkezés, akkor általános képes
ségvizsga is lesz, melyről a jelentkezőket tájékoztatni fog
juk. 

Üzem-egészségügyi alkalmassági vizsga (mezőgazdasági 
szakcsoportnál, erdészeknél jó színlátás). 

Az első osztályba felvett tanulóknak kollégiumi elhelye
zést biztosítunk. 

Az érdeklődő szülőknek és tanulóknak személyesen is 
szívesen ad tájékoztatást minden hétfőn délelőtt Horváth 
Ferenc igazgató, Erdészeti és Vízügyi Szakközépiskola 
(7570 Barcs, Latinca u. 13.) Telefon: (82) 462-611. 

Pápai Gábor 

DR. PETI MIKLÓS 

Lázcsillapító 
(Üzenet a törvényalkotóknak) 

Az erdőtörvény-készítés lázas tevé
kenységének híre még az erdő közelé
ben dolgozó kollégákhoz is eljut. így is
merkedhettem meg a ki tudja hányadik 
törvénytervezet erdőrendezést érintő 
nagyralátó gondolatával is. 

Ennek kapcsán szeretnék a törvény
alkotás lázában égő - kétségkívül jó 
szándékú - ágazati vezetőknek és kollé
gáknak néhány „lázcsillapító pirulát" 
ajánlani, amíg nem késő. 

1. Az 1970-es évek közepére megva
lósított teljes körű, az ország minden er
dőterületére kiterjedő egységes üzem
tervezettség nem szégyen, nálunk jóval 
fejlettebb és gazdagabb európai orszá
gok elismeréséi is kivívta. 

2. Több mint 20 éve dolgozom, de 
sem a négyeiemis idős földműves, sem 
az erdőgazdaság vezérigazgatója, de 
még a fejszéjét egyesek szerint veszedel
mesen villogtató (szerintem jó szándé
kú) újsütetű erdőtulajdonos sem mondta 
nekem, hogy nincs szüksége üzemtervre, 
sőt annak mielőbbi elkészülését várta 
vagy várja. 

3. Az erdőrendezés szakmai felké
szültsége megfelelő arra, hogy ökoló
giai és ökonómiai szempontból helyes, 
nemzetgazdasági érdeket is szolgáló, de 
tulajdonosra szabott üzemtervet készít
sen. (Ehhez természetesen új erdő ren
dezési szabályzat kell! Ezen kellene már 
nyugodt szakmai légkörben munkálkod
nunk, és szívesen is tennénk.) 

4. A teljes körű üzemtervezettség 
fenntartására fordított állami költségve

tési összeg jelenleg - tudomásom sze
rint - nem éri el évente a 200 millió 
forintot. 

Ha a tulajdonváltozást pontosan kö
vetni akarom és minden igényt a terve
zéssel kapcsolatosan ki szeretnék elégí
teni, akkor sem kerülhet ez többe, mint 
300 millió forint évente. 

Egymillió hétszázezer hektár erdőt 
figyelembe véve, ez alig 180 Ft/ha. 

Nem ismerek olyan kicsinyes és rö
vidlátó erdőtulajdonost (beleértve az ál
lamot is), aki ezt nem fizetné ki annak 
érdekében, hogy tartamosán gazdálkod
hasson az erdejében. 

A törvényalkotáskor mód nyílna az 
üzemtervezés költségének tulajdonosra 
hárításával a tervezés mindenkori biz
tonságos finanszírozási alapjának meg
teremtésére. 

(Viszonyítási alap: egy 10 ha-os er
dőbirtok éves üzemtervezési költsége 
1800 Ft, öttagú családom szállítását 
szolgáló 595 cm3-es kétütemű géperejű 
jármüvem 1/4 éves kötelezői!) biztosí
tása 1797 Ft.) 

5. Egyeseket állandóan nyugtalanítja 
a gondolat, ki végezze az üzemtervezést. 
A ma érvényes erdőtörvény szabatosan 
megválaszol erre. (Lásd 1961. évi VII. 
törvény hatályos szövege.) 

Ne akarjunk ennél többet, hiszen a 
tervkészítést ez bármely szakmailag fel
készült szervezetnek vagy személynek 
lehetővé teszi. Nem tolongtak eddig még 
a tervkészítők, s valószínűleg a jövőben 
sem fognak tolongani, mivel most az ál-
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Utólagos „monopol helyzetű" tervkészí
tő intézmény irodáihoz sem tódulnak a 
jelentkezők, a szűkös erdőmérnöki mun
kalehetőségek ellenére sem. (Két főt 
Veszprémben ma is tudnánk alkalmaz-
ni.) 

6. Való igaz, lehetne a teljes körű 
üzemtervezést tetszetősebb, drágább - a 
hazai erdőállományokhoz szakmailag 
nehezen illeszthető -, külföldi mintákból 
hirtelenjében összetákolt üdvözítő mód
szerekkel helyettesíteni. A veszteségek 
néhány év vagy évtized után látszaná
nak csak igazán. 

Úgy érzem, aki erre vállalkozna, ké
tes értékű emléket állítana tevékenysé
gének, s ehhez támogatást - munkáját 
felelősséggel végző erdőrendezőtől - ne 
várjon. 



PETTKÓ-SZANDTNER ALADÁR 

Duna-Dráva Nemzeti Park mindenáron? 
Már e cikk elején szeretném tényként leszögezni, hogy 

hazánkban a természetvédelem elindításában és megszerve
zésében az erdésztársadalomnak döntő szerepe volt. Elég, 
ha a természetvédelmi törvénykezés főbb állomásaira uta
lok. 

Már az 1879. évi XXXI. tc. „Az erdők fenntartásáról" 
az alábbiak szerint rendelkezett: 

„Azon erdőkben vagy erdőrészletekben, melyek maga
sabb hegyek kőgörgetegein, havasok fennsíkjain vagy hegy
tetőkön és gerinceken, meredek hegyoldalakon és ezek lej
tőin hegyomlások kő- vagy hógörgetegek és vízmosások tá
madásának és terjedésének megakadályozására szolgálnak, 
vagy amelyek elpusztulása folytán alantasabb fekvő terüle
tek termőképessége vagy közlekedési utak biztonsága ve
szélyeztetvén vagy szélvészek rombolásával út nyittatnék -
az irtás és tarvágás tiltatik." 

Ezekben az ún. véderdőkben (közel félmillió hektáron) 
az üzemtervezési kötelezettséget is előírták, amelynek alap
ján az állami felügyelet megvalósulhatott. 

Az első természetvédelmi törvény megalkotásáig az er
dészeti üzemtervek adtak lehetőséget természetvédelmi te
rületek kialakítására. így alakítottak 1911-ben a Delibláton 
500 kh-on védett területet. 

A hazai természetvédelem fontos állomása Kaán Károly 
„A természeti emlékek fenntartása" című, 1909-ben megje
lent könyve, melyet a földművelésügyi miniszter megbízá
sából írt. Az 1931-ben megjelent „Természetvédelem és ter
mészeti emlékek" című könyve pedig - amelyet a Magyar 
Tudományos Akadémia felhívására írt - mindmáig alapfor
rás és útmutató a hazai természetvédelemben. 

1935-ben született meg az „Erdőkről és termé
szetvédelemről" szóló első hazai természetvédelmi törvény. 

Amikor kialakult a természetvédelem alatt álló területek 
hálózata és területük az 1960. évi tízezer hektárról hatszáz
ezer hektárra nőtt, Rakonczay Zoltán erdőmérnök állt az 
Országos Természetvédelmi Hivatal élén. 

A MEM Vadászati Főosztálya, a Gemenci Állami Erdő-
és Vadgazdaság, valamint a Pécsi Erdőfelügyelőség javas
latára ekkor alakult meg a Gemenci Tájvédelmi Körzet kö
zel 18 ezer hektáron. 

A tájvédelmi körzet kezelésével gazdaságunkat (GÁEV) 
bízták meg. Az általunk javasolt 2200 ha fokozottan védett 
területet üzemtervek rögzítették, tekintve, hogy a miniszté
riumi jóváhagyás a legutóbbi időkig késett. 

Az eltelt hosszú idő szükségessé tette a javasolt területek 
felülvizsgálatát. Ez - a természetvédelmi hatósággal és a 
két érintett minisztérium képviselőivel egyeztetve - az el
múlt évben megtörtént. 

A természetvédelem és a tartamos erdőgazdálodás érde
kei sok tekintetben egybeesnek. így bizonyos erdőterületek
nek gazdálkodásból történő kivonására 200 ha-t javasoltunk 
az ún. „őserdő" - helyesen erdőrezervátum - program ke
retében, köztük olyant, ahol 80 ha-on már közel 30 éve nem 
történt erdészeü beavatkozás. 

Egyetértünk a vágáskoroknak az adott állományok egész
ségi állapotától függő felemelésével is, mivel a magasabb 
vágáskor nagyobb méretű, értékesebb választékok (lemez

ipari rönk) és így nagyobb érték megtermelését teszi lehe
tővé. A természetszerű elegyes és alsó koronaszintű állo
mányok létrehozása szintén közös célunk. Nincs közöttünk 
vita a protokollvadászat miatt túlszaporított nagyvad létszá
mának apasztása tekintetében sem. Fontos a biológiai 
egyensúly helyreállítása, és ezzel a természetes felújítás le
hetőségének kiszélesítése. 

Mi hát a gondunk a tervezett Duna-Dráva Nemzeti Park
kal? 

A gemenci erdők zöme a folyó szabályozása után az ár-
mentett területeken kitermelt erdők helyett a hullámtéren 
maradt sasos, pántlikafüves rétek és mezőgazdasági földek 
beerdősítésével keletkezett. Az ilyen, ún. csereerdősítéseket 
szlavontölggyel, amerikai kőrissel és nemes nyarakkal vé
gezték. 

A természetes úton keletkezett állományok aránya csak 
mintegy 20%, de ezek az erdők sem önfenntartók, így vé
leményünk szerint a terület nem felel meg az IVCN nemzeti 
parkokra vonatkozó előírásainak. 

A tájvédelmi körzet ettől még nemzeti parknak nyilvá
nítható, ha az nemzetközi rangot biztosít a területnek, de a 
tervezett nemzeti park kezelési koncepciójában az erdők ke
zelésére vonatkozó előírásokkal már nem érthetünk egyet. 

A tervezet 6/4-es pontja szerinti kezelés esetén, amely 
1760 ha erdőt vonna ki a béda-karapancsai tömbben a fa-
használatból és a hozamszabályozásból, a bédai erdészet el
múlt évi fahasználati terveinek adatai szerint (340 m /ha 
véghasználati fatömeg 406 Ft/ha tőár) 242 millió Ft befize
tése maradna el az Erdőfenntartási Alapba az évek folya
mán. Mint köztudott, ez az alap az erdők felújításának, 
fenntartásának pénzügyi forrása. 

A nemzetgazdaság pedig az erdőnél - 1993. évi tervének 
adatai alapján (2054 Ft/m árbevétel) - összesen egymilli
árd 229 millió Ft árbevételtől esik el a fokozottan védett 
erdők végső pusztulásának bekövetkezéséig. 

A veszteségek a Gemenci Tájvédelmi Körzet teljes terü
letére vonatkozóan a fent írtak kétszeresét is elérhetik. 

Az egybefüggő végvágott területeknek a 6/5. pont sze
rinti 3-5 ha-ra történő csökkentése a vadkárelhárító keríté
sek egy hektárra eső költségét 50%-kal növelné és ez a gaz
daságnak évi 5-10 millió Ft többletkiadást jelentene, nem 
beszélve arról, hogy a nemritkán 20-30 ha-os erdőrészle
tekben az állomány letermelése évtizedekig elhúzódna, és 
ez a gyorsan növő fafajoknál a faanyag teljes pusztulásához 
vezetne. 

A fenti problémát a többletkiadások és az elmaradt be
vételek szükséges kompenzálása sem oldaná meg, mert to
vábbi kárt jelentene a védett állományok degradációja. 

Itt hadd idézzek az ERTI Erdővédelmi Osztálya 1992. 
évi, a Gemenci TK véghasználati korú állományainak álla
potával foglalkozó kutatási jelentéséből: 

- A gemenci erdők egészségi állapota minden eddiginél 
jobban igényli az erdész szakemberek gondoskodását, az 
okszerű erdőápolást. 

Ennek a szellemi és technikai kapacitásnak a mellőzése 
merénylet lenne az ártér ellen. Rövid idő alatt az éppen 
védeni érdemes természeti értékeket veszítenénk el, nem 



szólva most a faanyagról, mint az egyetlen megújítható ter
mészeti erőforrásról. 

- A sokat kritizált tájidegen fajok (pl. zöldjuhar, amerikai 
kőris) az üzemtervektől eltérő erdőgazdálkodás esetén olyan 
mértékben foglalnának teret, hogy az a termé
szetvédelemnek és az erdőgazdálkodásnak egyaránt szégye
ne lenne. 

- A túltartott, összeroskadó állományok valóban rendkí
vüli esztétikai élményt nyújtanak és egyedülálló ökológiai 
értékek, de az itt előforduló élőlények sokaságában töme
gesen jelen vannak a patogén szervezetek is, a tömegsza
porodásra hajlamos rovarfajok stb. Az ilyen állományok 
könnyen fertőzési forrásai lehetnek egy-egy epidémiának 

(pl. lisztharmat, nyárkéregfekély, kőrisrák stb.) vagy rovar-
gradációnak (pl. sodrómolyok, kőris-gömbormányos, nyár-
levelészek stb.). 

Mi, erdészek az érvényben lévő erdőtörvény szerint fe
lelősek vagyunk a (természetvédelmi hatóság által is) jóvá
hagyott tízéves üzemtervek szerinti gazdálkodásért és az er
dők védelméért. 

Ki vállalja a felelősséget a fent vázolt erdőpusztulások 
bekövetkezéséért? 

Nem kellene az erdőrezervátumnak kijelölt állományok 
szukcessziójára vonatkozó tudományos vizsgálatokat 
megvárni, mielőtt több ezer hektár erdőt pusztulásra íté
lünk? 

Magyarország legdélibb borvidékén 
(A hordókészítés régi emlékei a Villányi Bormúzeumban) 

A sokak számára kevéssé ismert 
Dél-Dunántúl arculata, népi művészeti 
hagyományai, az ott élők táj- és élet
formáló mindennapjai országjárásra, 
felfedező utakra sarkallnak, jól tudva, 
hogy csak az átélt élmény maradandó. 
Sok mindennel találkozhatunk, ha be
járjuk Baranyái: a magyar história em
lékezetes állomásaival, a magyar falu
képpel, mely szinte napról napra vál
tozik. Illyés Gyula Tolnáról írta, de 
Baranya is magára ismer soraiban: 
„Hű nevelőim, dunántúli dombok, / ti 
úgy karoltok, hogy nem korlátoltok, / 
nem fogtok rabul, amikor öleltek, / ti 
úgy öveztek, hogy égig emeltek!" 

A falusi élet megváltozása, a teljes 
elvándorlás is, felgyorsította a pusztu
lást, ami a népi építményeket veszé
lyezteti. Még élnek a régi házak, me
lyeket az idő, az időjárás, a meg nem 
értés és a szerkezeti változtatás ellené
ben kell védenünk. A népi építészet 
házai olyanok, mint a népdalok. Első 
hallásra-látásra ismerősek, egyszerű
ek, érthetőek. A dalok századok 
messzeségét hordozzák. E házak az 
otthont teremtő parasztember régi 
múltjának fennmaradt emlékanyagát 
őrzik, melyek a nemzeti, nemzetiségi 
kötődések példái. Ragaszkodásnak a 
tájhoz, a földhöz, az országhoz. A múlt 
értékei maradjanak meg a jövő számá
ra. 

Sehol az országban nincs annyi 
hasonlatosság a Földközi-tengeri ég
hajlattal és flórával, mint Pécstől 
délre a Villányi-hegység vidékén. Itt 
virít kora tavasszal a magyar kikerics 

egyedül az ország területén és a Kár
pát-medencében, mert legközelebb 
csak Fiúméban található. Villány szé
lén emelkedik a hegység legmagasabb 
csúcsa, a Harsányi-hegy, vagy más né
ven Szársomlyó (442 m). Napsütötte 
oldalán szőlők, présházak, s dél felé a 
Dráváig nyúló termékeny sík dél-du
nántúli vidék. Övezetében évszázadok 
óta folyik a szőlőtermesztés és borké
szítés. De Nagyharsánynál olyan ókori 
római épület maradványait tárták fel, 
melynek hajdani gazdája már akkor is 
szőlőt telepített és oltárt állított házi 
szentélyében a bor istenének. 

A Villányi Bormúzeum épülete, 
pincéje valaha a világhírű szőlőneme-
sítőé, Teleki Zsigmondé volt, akinek 
emlékét őrzi a hajdani présház több 
tárlója. Itt a borvidék szőlőművelésére, 
borkészítésére, kezelésére utaló tár
gyakon kívül különösen nagy értékű, 
muzeális borok is láthatók. Bemutat
nak metszőollókat, baltás metszőkése
ket, régi must- és borfokolókat, de lát
hatunk kézi dugózót, középorsós alul-
hajtós szőlőpréseket a 19. századvég
ről; az egykori tulajdonos nevével és 
rozettás díszítéssel is. A káci (kád) jel
legzetes csonkakúp alakú nagy fa
edény pedig a hagyományos vörösbor

készítés eszköze, melyben 16-17 na
pig forrt a must, a törköly. Ez idő alatt 
a must tetejére felszálló törkölyt állan
dóan csömöszölni kellett. 

Bor tárolására, ászokolására a leg
jobb a tölgyfából, esetleg akácfából, 
eperfából, szelidgesztenyefából vagy 
vörösfenyőből készült fahordó. A hor-
dőkészítés, a kádár népi kismesterség 
a legősibb hazai iparágak közé tarto
zik. Kádároknak nevezzük azokat a fa-
iparosokat, akik hordókat, vödröket, 
puttonyokat készítenek. 

Az első szakkönyvet a hordók ké
szítéséről és sztereometriájáról a 
csillagász Kepler János írta 1515-
ben. 

A magyar kádáriparra utaló első 
írásos dokumentum Szent István ide
jéből maradt ránk. Az általa 1015-ben 
megalapított pécsváradi apátságba 
több iparossal együtt hat kádárt is te
lepített. 

A minőségi, elsősorban a vörösbor
készítés elképzelhetetlen fahordó, fa-
hordós érlelés nélkül. Ez adja a vörös 
borok kellemes bársonyosságát, így 
bízhatunk benne, hogy a kádárszakma 
még hosszú évszázadokig fennmarad. 

A hagyomány ehhez a vidékhez fű
zi a magyar borászat kezdetét Eszerint 
itt élt volna Bor Vitéz, aki a honfog
lalás után Baranyát kapta osztályré
szül. Bor Vitéz felkarolta és szorgal
masan terjesztette a szőlőművelést, lel
kes híve volt a villányi bornak. Nevét 
őrzi a bor, legalábbis így szól a hagyo
mány. 

Dr. Domokos János 




