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RÁDI JÓZSEF: Kalocsán Gemencrõl
Az elmúlt év végén jelent meg Rádi Jó-
zsef: Kalocsán Gemencrõl címû rend-
kívül munkaigényes, hatalmas gyûjtõ-
munkán alapuló, kiválóan szerkesztett
hézagpótló mûve. A vaskos kötet 600
oldalra rúg és 233 ábra; fényképek,
korabeli térképek, tervrajzok, okleve-
lek teszik még értékesebbé a kiad-
ványt. Kiadója a Pro-Invest Kft., meg-
jelenését pedig az OTP Bank és a Ge-
menc Zrt. támogatta.

A szerzõ, Rádi József gyakornokként
került a Dunaártéri Erdõgazdasághoz és
ott is maradt nyugdíjazásáig. Valójában
három cégnél dolgozott (Dunaártéri Ál-
lami Erdõgazdaság, Gemenci Állami Er-
dõ- és Vadgazdaság, Gemenc Rt.) anél-
kül, hogy munkahelyet váltott volna.
Kétévi erdõrendezõi, illetve mûszaki
vezetõi munka után 1968-tól 1993-ig er-
dészetvezetõként tevékenykedett az er-
dõgazdaság bajaszentistváni erdészeté-
nél, majd a cég termelési vezérigazgató-
helyettesévé nevezték ki és ebbõl a be-
osztásából ment nyugdíjba. 

Pályafutása alatt az ártér és a Duna
megszállott szerelmese lett, ezért
kezdte kutatni annak múltját.

Rádi József kollégánk hároméves ka-
locsai levéltári kutatásainak eredmé-
nyét osztja meg velünk könyvében. A
bevezetõben idézett Illyés Gyula: Tol-
nai erdõ címû verse után a szerzõ így
„A költõ sorai mindent elmesélnek arról
a csodálatos erdõrõl, melyben volt sze-
rencsém 37 évet eltölteni. A Teremtõ
megadta a lehetõséget, hogy a munkám
és a hobbim is ugyanaz legyen.”

A kötet alcíme szerint a Kalocsai Ér-
seki Uradalom erdõ- és vadgazdálkodá-
sának történetét dolgozza fel az 1700-as
évek végétõl 1945-ig. A történelmi átte-
kintés után az érseki uradalom birtokait
és gazdasági szervezetét vázolja fel. Ezt
követõen két nagy fejezetre bontva tár-
gyalja az itt folyó erdõ- és vadgazdálko-
dást. Az együttesen közel 300 oldalas
fejezetekbõl részletesen megismerked-
hetünk a geológiai-, talajtani és hidroló-
giai viszonyokkal, az Alsó-Duna-ártér
éghajlatával, az ide tartozó egykori er-
dõk leírásával, az elmúlt évszázadok
dunai áradásaival, de az uradalom cse-
metetermelési, erdõfelújítási, telepítési
és fahasználati tevékenységével is. Az
itt olvasottakból két érdekes részlet ra-
gadta meg a figyelmemet, mégpedig,
hogy 1892-ben (!) elõször vetettek az
uradalom területén fekete diót, de a fa

értékesítését tárgyaló részbõl az is
megtudható, hogy: „A „kótya-ve-
tyén” (árverezésen) nyertes vevõk-
nek ún. kaparásaik (vágásveze-
tõk) végezték a kitermeléshez
szükséges összes munkát, azaz a
munkások szervezését, a parcel-
lák kijelölését, hosztolást, felvéte-
lezést, ellenõrzést, napszámbé-
rek kifizetését.” A vadgazdálko-
dási fejezetben külön részben
találhatók a történelmi adatok
a vadaskerti és a szabadterüle-
ti vadgazdálkodásra vonatko-
zóan. Természetesen megis-
merkedhetünk a méltán hí-
res szarvasállomány lelövési adata-
ival és az eddig már három világrekord
szarvastrófeát adó Alsó-Duna-ártér elsõ
rekorderével, az 1891-es szálkai agancs-
csal, az egyes vadaskertek állományá-
val, de az érseki konyhára annak idején
beszállított vad mennyiségével is. 

A szerzõ azonban nem elégszik meg
az érseki uradalom erdõ- és vadgazdál-
kodásának részletes tárgyalásával, ha-
nem külön megjeleníti a térség halásza-
tát, természetvédelmi vonatkozásait, va-
lamint az erdei kisvasút és hajóüzem
történetét. 

A kötet külön kis gyöngyszeme a
mellékjövedelem termelésérõl szóló
rész, ahol az idesorolható 27 tevékeny-
ségrõl, kezdve a faszénégetéssel, a lõté-
ri árendán, a pálinka- és serfõzde-, szál-
loda-, csárda- és mészárszék-bérleten
keresztül a méhészetig bezárólag hoz
érdekes levéltári adatokat. 

Az uradalom erdészeti és vadászati
épületeit, hídjait, Gemenc keresztjeit is
nagy alapossággal tárja elénk a könyv,
gazdagon illusztrálva fényképanyaggal
és a korabeli tervrajzok másolataival. 

Az érseki uradalom üzemterveirõl
megtudhatjuk, hogy 1881-ben elsõként
a bácsi erdõkre vonatkozóan készültek
el, méghozzá a mellékletek tanúsága
szerint nagy gondossággal.

A kötet kitér a Kalocsai Érseki Urada-
lom kapcsolatára az erdészeti oktatási
intézményekkel, mint a Királyhalmi
szakiskolával, a Selmecbányai Akadé-
miával, késõbb a Soproni Fõiskolával. 

Szívet melengetõ az a fejezet, ahol az
Országos Erdészeti Egyesületre vonat-
kozóan részletesen is felidézi az 1874.
évi, Kalocsán megrendezett egyesületi
vándorgyûlés történéseit. Jó tudnunk,
hogy az egyesületnek tagja volt a kalo-
csai érsek és valamennyi erdõmérnök

alkalma-
zottja is. 

Gemenc életét mindig is meghatároz-
ták az árvizek, de nemcsak errõl, hanem
valamennyi abiotikus és biotikus károsí-
tásról találhatunk érdekes adatokat a kö-
vetkezõ fejezetben. Megtudhatjuk példá-
ul, hogy 1862-ben a Gemenci erdõben 9
falkában 6 ezer birkát legeltettek, vagy
hogy az 1943. évi nagy szárazság és ta-
karmányhiány miatt engedélyezték az er-
dei legeltetést és makkoltatást. 

A közgazdasági mutatókat tartalma-
zó részbõl valóban kitûnik, hogy az
uradalom erdõ- és vadgazdálkodása
mindenkor hatékony volt. Például az
erdészeti ágazat bevételarányos nyere-
sége 1913-ban 47%, míg 1914-ben 59%,
sõt 1921-ben már kis híján 60% volt. 

Talán a legszínesebb, legérdekesebb
fejezete a könyvnek az Érseki Urada-
lom személyzeti leírása, ahol több egy-
kori erdõmester aláírásait is megtalál-
hatjuk 1778. és 1941. között, az erdõins-
pektor 1836-ból származó írásbeli utasí-
tásából pedig rendkívül érdekes és ma
is megszívlelendõ leírásokat találha-
tunk. Itt látható e sorok írójának ked-
vence, az 1764-bõl származó erdõcsõsz
és fatolvaj találkozását bemutató rajz is. 

A rendkívül gondos munkát a könyv-
ben elõforduló régi mértékegységek át-
váltása, illetve az abban található latin és
magyar szakszavak kifejtése zárja le.

Végezetül hadd idézzem Dr. Koncz
Istvánnak, a kötetet ajánló sorait: „Fo-
gadják úgy ezt a kitûnõ munkát, ahogy
a szerzõ a kezünkbe adta: alázattal, és
akkor talán Önöknek is meg fogja adni
a sors, hogy életútjukkal nyomot hagy-
nak maguk után.”

Dr. Sárvári János
a Könyvtár õre


