
Száz éve született 
Kocsis Pál 

1884. december 1-én Kecskeméten született Kocsis Pál Kossuth-díjas szölőnemesitő. A ma-
gyar szőlönemesítök között személye az összekötő kapcsot jelentette a Mathiász János által 
kezdeményezett nemesítés és a mai intézményes szőlönemesítök között. Kocsis Pál ismerte 
Mathiász János módszereit, ezeket fejlesztve dolgozott, de megismerte a modern szölőnemesí-
tés el járásait is. 

Elemi iskolai és gimnáziumi tanulmányait szülővárosában végezte, ahol már ekkor szoros 
kapcsolatba került a szőlészettel és gyümölcsészettel. Ugyanis a nyári szünidőket Hankovszky 
Zsigmond neves gyümölcsnemesítő telepén töltötte, ahol széles körű gyakorlati szakismeretet 
szerzett. A IV. gimnázium után édesapja a kecskeméti földmivesiskolába íratta be, ahol két év 
alatt elsajátí totta a kisparaszti gazdálkodás módszereit. Gazdaságlátogatás alkalmával eljutott 
Mathiász János híres szölötelepére is. A nyári szüneteket továbbra is Hankovszky Zsigmond 
úrréti szőlőjében és gyümölcsösében töltötte és szakismereteit itt mélyítette el. Megragadta 
Hankovszky speciális homoki termesztési módszere, nemesítési munkája, továbbá gépesítési 
törekvései. 

Kocsis Pálnak azonban hivatása kiválasztásában más irányú elképzelései is mindinkább 
erőre kaptak. A rajzolás, a festészet mozgatta képzeletét, amelyet kisebb-nagyobb vargabetűk 
után édesapja sem ellenzett. Iványi-Grünwald Béla vezetésével először a kecskeméti művész-
telepen tanult, majd 1911-től Budapesten az Ernst-féle szabadiskolában. A párizsi Matisse-
iskolába ösztöndijat nyert, amikor édesapját agyvérzés érte. így kénytelen volt hazatérni 
Kecskemétre, ahol visszatérve eredeti képzettségéhez, 1912. május 16-án saját szőlőjében kez-
dett el gazdálkodni. 

A szomszédságban végezte nemesítöi tevékenységét Mathiász János, akivel hamarosan jó 
kapcsolatba került. A keresztezés aprólékos, jó szemet igénylő munkáit hamarosan Kocsis Pál 
hajtotta végre. így az emberi segítés rövidesen barátsággá alakult. A szoros, alkotó együtt-
működés, mely igen termékenyítőleg hatott a fiatal Kocsis Pálra, eltartott Mathiász János ha-
láláig. Közben végzett saját keresztezéseket is, főleg a helyi homoki szőlőfajták javítására. 
1922-ben teljes mértékben önállósodnia kellett. Az 1922. évi őszi budapesti kiállításon már 
saját fa j tával szerepelt, amelyek közül az egyikkel állami aranyérmet nyert. Ez buzdítást jelen-
tett további munkájához. Egymás után nemesítette ki új faj tái t , a neve ismertté vált nemcsak 
hazánkban és a környező országokban, hanem a tengerentúlon is. Fajtái iránt egyre nőtt az 
igény. Számtalan kiállításon vett részt, ahol az elismerés, ki tüntetés jutott osztályrészéül. Nem 
csoda, hiszen abban az időben csak az olasz Pirovano és Kocsis Pál foglalkozott nagyban szö-
lönemesítéssel. 

A boldog és békés munkás éveket a második világháború megszakította. A harcok elöl a 
kiürítési parancsra Budapestre menekültek, a legnagyobb harcokba. A visszatérés után a kez-
dés nehéz volt, de lendületet adott számára a Szovjetunió (400 000 db-os) vesszöszállitási ren-
delése. 1946 tavaszától éveken keresztül szállította vesszőit a Szovjetunióba. 1950-ben telepét, 
miután felajánlotta az államnak, a Szőlészeti Kutató Intézethez csatolták, ahol mint kutató foly-
tatta munkáját . A művelési, telepítési módok mellett legtöbb idejét a különböző céloknak meg-
felelően nemesített fa j ták kiértékelésére fordította. A pihenés nem jutott osztályrészéül, élete 
végéig megállás nélkül dolgozott. 1967. február 15-én egy több napos budapesti szőlészeti ta-
nácskozás estéjén érte a harmadik agyvérzés, mely végzetes volt. 1967. február 24-én halt meg 
a kútvölgyi szanatóriumban. 

Kocsis Pál a homoki szőlőnemesítés apostola volt. Munkájában az alföldi homoktalajokra 
kívánt megfelelő faj tákat előállítani. E téren gyümölcsészeti tanítómesterét, Hankovszky Zsig-
mondot követte. Szőlőnemesítés terén pedig atyai tanítója, Mathiász János példáján indult. 
Viszont, ha a célkitűzései hasonlóak is Mathiászéhoz (korán érő, bőven termő, szállítóképes, 
betegségekkel szemben ellenálló faj ták stb.), mégis van egy lényeges különbség: Kocsis Pál 
a homoki termesztés számára kívánta a megfelelő fajtákat előállítani. Nem idegen szőlőfaj-
tákkal dolgozott, hanem azokat a helyi faj tákat kívánta javítani, melyek évszázadok során 
bizonyították homoki alkalmasságukat. Ezeknek a szőlőfajtáknak a hátrányait szerette volna 
nyesegetni, hogy a homoki szőlőtermesztés aranybányájává vál jék az ott dolgozóknak. 

Az első önálló próbálkozására is az elmondottak adtak módot. Mathiász nem kívánta a ka-
darkát, mint elvénült, haszontalan fajtáit keresztezésre felhasználni. Kocsis Pál ellenben szeret-
te volna a fajta hibáit kiküszöbölni, ezért elkészítette a következő hibrideket Kadarka x Mat-
hiász Jánosné, Kadarka x Munkátsy József, Kadarka x Pozsonyi fehér. Az első kombinációból 
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származik első fa j tá ja , melyet barát járól , Bernáth János állomásfőnökröl nevezett el. Ezt a faj-
tát 1922-ben a budapesti kiállításon aranyéremmel ismerték el. 

Sikere még jobban elmélyítette életcélját. Elméleti és gyakorlati nemesítési ismereteit bő-
vítette, tökéletesítette és teljesen a cél szolgálatába állította. Tapasztalta, hogy a homok meg-
adja azokat a tulajdonságokat (íz, szín, zamat, forma stb.), amelyekre egy jó szőlőnek szük-
sége van, de ezeket megfelelő fa j tákban kellene összpontosítani. Hosszú évek kitartó és vas-
szorgalmú munkájával , melyet minden évben újból és újból kezdenie kellett, hajnaltól késő 
estig folytatta nemesitöi tevékenységét. Minden támogatás, külső segítség nélkül, az illetékes 
körök nemtörődömsége mellett, szinte emberfeletti erővel végezte ezt a munkát, melyek során 
olyan faj tákat állított elő, amik elnyerték a hazai és nemzetközi szakmai közvélemény elis-
merését. Egymás után születtek meg kísérletei során ú j fajtái: a Piros Csabagyöngye, az Attila, 
az Angyal Dezső, az Iván, az Én kövidinkám, a Kincsem, a Kecskeméti rizling, a Kecskeméti 
ízes, a Fekete gyémántok, a Bogárka és más fajtái, melyek beleillettek a tájba, hiányt pótoltak 
és bírták a homok mostohaságait. 

Nemesitői munkájában az ivaros keresztezést és a magonc szelekciót alkalmazta. Igen nagy 
gondot fordított a megfelelő szülőpárok kiválasztására. Tanulmányozta a megválasztandó fa-
jok és faj ták törzsfejlődését, származását és jellemző tulajdonságaikat, de emellett igen nagy 
figyelmet szentelt a helyes egyedek kiválasztására a fajtán belüli nagy változékonyság miatt. 
Ebben az ösztönösség, az őstehetség és a tapasztalat vezette s ez volt a titka alkotóműhelyé-
nek. Az ú j hibridek magoncainak nevelése, főleg a „vénítés" terén újabb, gyorsabb módszere-
ket használt mint atyai tanítómestere, Mathiász János. Módszerével gyakran a vetéstől számí-
tott második évben már termést tudott nyerni. A termőre fordulás után került sor a legjobban 
bevált magoncok kiválogatására. A megfelelöeknek megszedte a vesszőit és különböző terü-
letre ültette ki. A bevált faj tákat később elnevezte azokról, akik közel álltak a szívéhez, így a 
hazájáról: Attila, Balatonkincse, Egri nők, Gloria Hungáriáé, Kecskeméti rizling, Lesz még ha-
zám, Névtelen hősök emléke, Pannónia, Szegény ember szőlője, Orréti; családja tagjairól: Ben-
kö Julianna, Ida, Kocsis Borcsa, Kocsis Irma, Kocsis Pálné; barátairól: Bernáth János, Garzó 
Sándor, Irsai Olivér, Kodály Zoltán stb. 

A sajátos homoki viszonyokra alkalmas kiváló faj ták nemesítése mellett nagy gondot for-
dított az új csemegeszőlő-fajták előállítására is. Élete legnagyobb sikereit csemegeszőlő-fajtái-
val érte el. Az Országos Fajtaminösítő Tanács 1958-ban 3 következő faj tá já t ismerte el elő-
zetesen: az Irsai Olivér (Pozsonyi fehér x Csabagyöngye, 1930), hazánkban igen e l ter jedt au-
gusztus elején érő muskotályos csemegeszőlő, amelyet Szovjetunióban Zolotiszij ranni (Arany-
ló korai), Romániában Carola néven termesztenek. A Szovjetunióban e fajtával mintegy 100 
km-rel tolták északabbra a szőlőtermesztés határát. Ojabban a fajtát mindinkább bor készíté-
sére használják muskotályos zamata és nagy cukortartalma miatt. 

Legismertebb és legelterjedtebb szőlőfajtája a Gloria Hungáriáé (Ezeréves Magyarország 
emléke x Thallóczy Lajos muskotály, 1929). Augusztus végén, szeptember elején é rve a vi-
szonylag korai érésű faj ták között egyike a legszebb küllemű szőlőfajtának. Rágós bogyóhúsa 
és bogyópergése akadályozza meg széles körű exportálását. Bőven termő, kellemes ízű, és jól 
szállítható faj ta . 

Legnagyobb hazai területen termesztett fa j tá ja a Kocsis Irma (Ezeréves Magyarország emlé-
ke x Thallóczy Lajos muskotály 1929), söt külföldön is (Szovjetunió, Ausztria) el ter jedt . Szép 
tember közepén érő, eredetileg csemegeszőlői aj ta, amely azonban tömött fürtje, rágós, vastag 
héja miatt másodrendű. Nagy termőképessége, jó cukorképzése borkészítésre alkalmassá teszi. 
Bora az olaszrizlingre emlékeztet, ha fagytürö képessége jobb lenne és kevésbé rohadna, úgy 
az alföldi bortermesztés egyik fontos faj tája lehetne. 

1963-ban kapott előzetes állami elismerést egyik legkiválóbb csemegeszőlő-fajtája az Attila 
(Rosa menna di Vacca x Mathiász Jánosné muskotály, 1917). A házikertek egyik legelterjed-
tebb^fajtája, melyet újabban nagyüzemi telepítésre is engedélyeznek. Szeptember e le jén érő, 
nagy fürtű, finom muskotályos ízű, ropogós, téli eltartásra is alkalmas szőlő. 

Kiállításokon, katalógusokban és a sajtó hasábjain ismertette fajtáit . Számtalan aranyérmet 
nyert 1922-től a kiállításokon, melyek ismertté tették fajtáit a hazai, majd a nemzetközi közvé-
leményben is. Ez magával hozta a fokozott érdeklődést. Engedélyt kapott, hogy szölővesszőte-
lepet létesítsen, ami a további munka anyagi biztonságát jelentette. De jellemző Kocsis Pálra, 
hogy gyakran jó szóra, ígéretre is küldött, adott vesszőt, mert tudta, hogy ezzel is a szőlőkul-
túra fejlesztését segíti. Főleg a szegény embereket, a kevésbé tehetőseket támogatta, mert val-
lotta, ezek a kis szőlősgazdák viszik előbbre a szőlészetet. Ezek az emberek úgy szeretik azt a 
kis szőlőjüket, hogy nem sajnálnak ér te semmi fáradságot, gyakran a semmiből teremtenek 
egy darab szőlőkultúrát. Tulajdonképpen ezekért a kisemberekért vállalta a szölőnemesítés 
munkáját. Az ország jelentős hányadán a századfordulón a homok még megélhetést sem nyúj-
tott. S ezt a sivár homokot mégis az emberek százai, ezrei fogták kordába és próbáltak raj ta 
megélhetést teremteni. Ezt a tevékenységüket támogatni kell, úgy érezte. 

Pályájának kisebb szakasza esett a felszabadulás utáni időszakra, munkássága mégis ekkor 
nyert világos célt, tudományos tartalmat és később erkölcsi elismerést. Nemesitöi tevékenysé-
gének legértékesebb része erre az idős korra esik: ekkor vált a nép felemelkedéséért vállalt 

17 



tudatos tevékenységgé. Nem vett tudomást koráról, hihetetlen munkabírással dolgozott. 1951-
töl 1515 magoncát szelektálta, és terveket szőtt. 1957-ben hazájának adományozta felbecsülhe-
tetlen értékű, 72 törzsből álló hibr idfaj ta-gyűj teményét s mintegy 1600 magoncát. Egyűttal 
Mathiász János munkásságának megmaradt példányait is igyekezett fa j tagyűj teménybe fog-
lalni. A csemegefajta-jelöltek termesztési és fogyasztási értékelését a Mathiász János Kísérleti 
Telepen, mig a borfa j ták termesztési, technológiai és fogyasztási értékelését a Szőlészeti Ku-
tató Intézet miklóstelepi és pécsi kísérleti telepein végezték. 

Élete során sok kudarc, sérelem is érte. Régebben •— egyik kiállításon — csalónak nevezték 
5 méteres magoncáért , máskor kuláknak minősítették, majd méltatlanul félreállították. Bámu-
latos, hogy a vélt és valós sérelmeken felülemelkedve töretlen volt munkakedve és alkotókész-
sége. 

A társadalom Kocsis Pál munkásságát elismerte és főleg a felszabadulás után méltóan kife-
jezésre is juttatta. 1954-ben 70. születésnapjára a Munka Érdemrend arany fokozatát, 1958-ban 
a Mezőgazdasági Kiállításon a szőlőnemesítés első diját nyerte, 1959-ben a Kossuth-díj II. fo-
kozatát kapta. 1966-ban pedig a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola a szőlőnemesítésben elért ki-
váló eredményeiért Entz Ferenc-emlékéremmel tüntet te ki. 

Életében nagyszámú keresztezést végzett s több ezer magoncot nevelt fel. Ezekből mintegy 
150 hibridet emelt ki 50 éves működése alatt. Jelenleg 67 faj tá ja található meg a köztermesz-
tésben, s ez jelzi, hogy csemege- és borszőlőfajtái az országos fajtaválasztékban vezető helyet 
foglalnak el. A Kertészeti Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutató Intézete, Kecskemét katona-
telepi üzemében levő fa j tagyűj teményben 125, fa j tanévvel ellátott hibridjét, illetve fa j tá já t 
tart ják ma is megfigyelés alatt. Ezek egy része ígéretes fajtajelölt a nagyüzemi vagy házikerti 
szőlőtermesztés számára, míg jelentős hányada fontos nemesítési alapanyagként szolgálja a 
termesztést. 

1957-ben írta ,,Festőnek készültem és a palettát cseréltem lel a színekben és élményekben, 
a lestészethez hasonlóan gazdag szölönemesítéssel." Ez boldogságot és megelégedettséget nyúj -
tott Kocsis Pálnak. Nem sajnálta később, hogy nem lett belőle festőművész. Homokon született, 
és a homoki emberekér t dolgozott hosszú és eredményekben oly gazdag életén át. Mint önélet-
rajzában írja: ,,Hogy én a homoki szőlészet apostola lettem, áldom érte a sorsomat.'' 

A Keleti pályaudvar csarnokát Feketeházy 
János tervezte 

A kiegyezés előtti Pest-Buda vasúti létesítményei nagyon szerénynek mondhatók. A sze-
mélyforgalom lebonyolítására mindössze a pesti indóház (a mai Nyugati pályaudvar elődje, 
1846) és a Déli Vasúttársaság budai indóháza (1861) álltak rendelkezésre. Ebben az időszakban 
készült el a mai Józsefvárosi pályaudvar elődje, a Losonci pályaudvar is, amely már felépíté-
sekor is szűknek bizonyult, és az akkori igényeknek csak rövid ideig felelt meg. 

A politikai konszolidációt követő gazdasági fellendülés nyomán nagyszabású városrendezési 
tervek születtek, amelyek a főváros nagyvasúti összeköttetéseit kialakító elképzeléseket is elö-

Dr. Geday Gusztáv 
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