PUSZTULO ARTERY RETEK AZ ORMANSAGBAN
Dines Andrea - Pal_ Laszlo",
eisszefoglalas
Ac orrnansarzi arteri retek
ez volt „a taj parancsa" - srtl adokon at az itt 616k to
jovedeirnet jelentettek. A termeszetvedelmi szempontb61 is ertekes, sokszor tobb mint
200 eve fenntartott retek es t'as legekik valtozasait ktivetjlik nyomon napjainkban
tOrtano inegsenunisulesukig. A taj sokat Veltozott, de „parancsa" ugyanaz. Hianyozni
fognak.
Past had respected future, but present destroys it - Floodplain meadows in Orrnansag
(South Hungary): Floodplain meadows in ❑ rminsag assured main income for its
inhabitants for centuries - it was ,,the order of the land". We follow changes of these
meadows some them maintained for more than 200 years, until their annihilation in our
days. Land changed much, but its order remains the same, We will miss them.
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A 90-es ever elejen meg a legtohh telepulesen, legalabb reszben megtalalha.16 volt a
kOzos, kozsegi legelo 6s tbbb helyen botanikai es terrneszetvedelmi vempontb61
ertekes, vedelt neti fajokhan gazdag kasza -16. Azota
az allattartas szinte teijes
megsztinese'vel - a retek, legelc3k katasztrofijarol szamolhatunk csak be. Jelen -rnunka
egy rovid osszefogla16, melyben megprobaljuk vegigkOvetni az 1700-as evektal
napjainkig - amikor a legtobb tetra' mar malt ido'ben beszelhettink - az ormansagi retek
legfontosahh jellemzoit es valtozasait. Valaszt keresve kialakulasuk karalmenyeire,
iclejere, felvillantva termeszeti ertekeiket. Tesszilk ezt abban a remenyben is, hogy
emlekeztesstink szaz.adokon keresztfil tarto kozponti szereptikre es felhivjuk a figyelmet
potolhatatlansdgukra a taj ban eppugy, mint a gazdalkodasban,
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egykor: legeloerdat, retsegek„jai-retek"

Az elsC.) dokumentumok: uradalmi javak Osszeirasai, birtokleirAsok, peres iratok,
orszagos katonai felmeresek terkepei, es az ezeket is felhasznal6, nepr2ijzi es tbrioneti
kutatasok (HAAS 1845; VARADI 1897; KISS G. 1937, KISS (1) a 1980, 1991;
ROZS 1988) alapjan mar az 1700-as ovek kozepetal eleg j61 el lehet kepzelni iz akkori
tajat es valtozasait. Felsziiie reudkiviil valtozatos csak ,,majdnem
berkek, arkok
tavak, guruk, volgyek szigetck tagoljak - ahol „az egyes nOvertyfelesegek" rnegjelenese
csak metereken mulik. 97 m folott jelennek meg az erdok „amelyekben a mini
dsvadonrol a inickasorok iigefes erdeiig sokfele valtozat talcilhat6", de „ninesen nagy
kiterjedesii egynemil fakbal and, erd5- , ahogy ezt a terkepekral gondolnank. Az erdok
annyira ligetesek, sok darabb-61 allokr, hogy egyes falvak, pl. „a konsei, meg a
kisszentmartoni erd6 ter iiletet a fiicsoportok szOrtsciga miatt, a Inzottsag non tudta
Inegcillapaani."(KISS Z. G. 1991). A „ligetesseg" a termeszeti adottsdgok niellett a3
arteri haszonvetelek, rnindenekelftt az allattartas! legeltetes, reakkoltatas erdeke es
kovetkezi-nenye. A-fig
llomanyban, pL a tolgy hat-nyolavenlant, maganyosan
vagy ritkin allva, szlnte rri inden esztendohen horterrnest. Ez is erd6 volt, de a f aft kozott
nove novenyzetet legelolent is hasznaltak. Arteri erdeinknek egy resze az arter
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tagoliseiga e.s a legate:1'es revert ilyen lege15-erdo volt.„a szekcsoi erd6 zcirtsaga
dtIagban inkdbb kevesebb, mint tobb voll 0, 4-ner! (ANDRASFALVY 1975). Ugyanez
helyzet az Orminsigban is „,..igen nebez elkaloniteni az erdat a legeldtal, inert az
erdeik gyakTan !egad* is." (KISS Z. G. 1991). A Sellyei uradaiom javainak 1747-es
osszeirasa alapjan (ROZS 1988) azt is megtudjuk, hogy az erd6 ".,,nagyobb resze
tobbi rest Gyertyeinos, tigy Monyoros, Abrincmlak vale) Nybfilval egyeles."
Biikk is elofordult a teraleten, ainire pi_ a Bikhat erdo utal. A nvir (feltetelezve; B,
pendula) ma egyaltalan nem ismert az arteren. Egykori, nem ritka elOfordulasa
magyarazhato - a lapok es a legeltetes egyuttes hatasakent - enyhen savanytl, pionir
tei I P Ahel yek ki ak ul asaval.
A rot-retseg — inelynek credeti jelentese sik, lap — az kirteri embc.trek
szOhasznalataban a moesaras, nedves Niz en Os, vizkedvel6 novenyekkel henna terttletet
jelenti, ahul erdo nem no. A zalatai legelo 1798-as dokumentambeli leirasat elernezve,
KISS Z. Geza (1991) megallapitja, hogy a legel6 32 %-a viziarta teralet. A 33
dalbneven rOgzitett legel6 eseteben 10 „berek", 7 „erd6" esak 4 alkalommal „legelo"
a legelo elnevezese. A retsegek inellett ugyanakkor voltak irtasretek is, ahol jab
min5segil szenat kaszalhattak_ Az allancloan bebokrosodo ,,visszaerdosodo" retek
„...bozotiol Valo megliszteleisder1 keineny har•ot folytatiak".
Az. egykori retek flora:,1ra, tarsulasaikra, csak kOveikeztetni tudunk a jelenlegi
illapotokbel, es a leirasokb-61. A "Poswinnyos Stissos Szentit" term6 magasths--retek es
zsornheksasosok rnellett, a pango vizek , es a ma 616 kisrf_..arada lapretek, i11, l'aprai
maradvanyfajok (pl. Gentiana pneutnonanthe, Iris sibirica) valamint a mar kipusztult,
korai botanika munkakban szerep16 lapi fajok (Pedicutaris palustris, Mertyanthes
infonata) (KIMMEL 1799-1808) is valOszinasitik lapretek elOfordulasat. A szarazabb
reszekell pedig hizonyara a jelenlegi kaszalt vagy legeltetett mocsarretekkel es
ka_szklorelekkel azonos tkrsulasok lehettek.
A mai retek kialakulasa, kora, termeszeti jellemezoik es ertekeik
A mai - vizrendezesek Mani — retek jelentOsen szaravabbak,1egnagyobbreszt mocsafrettarsulasok, es csak kisebb reszt rnagassas-retek vagy kiszarad6 lapretek. Termeszeti
ertekeik kozott az oreg hagyaslakai, es 20 vedett nOvenyfajt kell einliteni, de neat
szabad megfeledkezniank taxi kultarlbrtoneti ertekeikral soul, arrdl -pedig vegkepp nem,
hogy mint term6szetes szigetek, fontos el5helyek a kultiartajban (I)ENES el al. 1998)_
Bogy miert tekinthetjak oket, meg ha nem is a sz6 szoros ertelmeben tenneszetesnek?
Armak ellenere, hogy a retek egy resze, es a fits legel6k biztosan masodlagosak (a
termahelyi jellemz.okon kival erne utal sokszor a teralet neve is: „laz."-ret: „ahoi
valamikor ereI5 volt" (KISS 0, 1952), pl. 1-aszka - ret, Vageisre1), tobb renal
bebizonyithato, bogy a vizrendezesek elott is rnocsaras, kaszalt ret volt, vagy utAna
alakult ki egy feltOlt6dor holtagb61, melyedesb61. A biztosan masodlagosakat is
„termeszetes" es ertekes elohelykent kell kezelni - rn(ir csak koruk miatt is - hiszon
legtobb 100-200-250 eve kaszalt, legeltetett, netla meg ineretben sera valtozik az
evszazadok soran. Korukra kOveztethetunk a ktilonbOz6 idOszakok terkepi adataibol, es
egy-egy dokumentumban einlitett di lOney alapjan biztosan be is azonosithat6 letezese es nemileg jellemzOi is - egy adott id6ben. 1788-ban, pi. tobb teleptiles retjnek
elonteserol szamol be egy dokumentum. Az elontes nem volt inindennapos esemeny,
peresked'esre is okot adott. Ugyanis egy rosszul megepitett malomnak tulaidonitottak a

82

telepillesek az extra arvizet, ami kaszaloikat thlontotte (KISS Z. G. 1991).
dokumentumban felsorolt dalOnevek alapjan beazonositott mai retek tehat 1788-6ta
biztosan leteznek_
„a taj parancsa"

„a lakosok fo eleimet a marhatarta's teszi", es igen jelent6s a sertestartas is, hiszen „a
cse•es, tolgyes, bakkOs eride* sok kukoricza es posvanysthg nagyon elemozdiya azr
(HAAS 1845). Szimos torteneti es neprajzi irds hangstllyozza, hogy a taj adonsaga „a
taj parancsa" (Kiss Z. G. 1991) a gaz.dallcodis egyetlen, gazdasagos madja a rideg
allattartas. KISS Geza Ormansaga (1937) a sztirke marhakb61 6116 anyagulya, bikakkal;
marbak, okrok, tinOk, bodak 10.116n csordai -, pasztorok, pulik, tilsOkall6sok, a hasig era
it; a beivizil gerneskutak vilaga, ahol a nyolcvan eves kdkicsi Dreg esillog6 szemmel,
dicsekedven mondja: „ lioresOny(.3.tii ... a monosoicri, okorrigi hatarig a Palajt is a??41
jciszagunkak jdrt4k". 1886-ban a efini lelkesz
jelentthseben Ida, bogy az
„elaalisraneveit barrr aikbrcl kincset gyiijthettek rakeisra" (KISS Z. 0. 1991).
Persze a tarsadalmi, gazdasagi es nern utols6 sorban a taji valtozasok
(vizrendezesek) utan arnikor „a pdsztor
harcoi foi_vtat okrei tini5i zsugorodd
legel &err" — mar a neprajzos-tortenesz is megkerd6jelezi: gazdasagos-e a kulterjes
Aliattartas? (KISS Z. G. 1991). A legei6k rack ternlete to.bh hullAmban, de egyre fogy_
1867 es 1881 kOzott, pl. a legel6k altalanos fogyasanak - bar valOszinaleg nern
elsodleges - oka, bogy ,. felosztottthk cr kozlegeloket, es azota, azokat szant6foldi
miiveles-re hasznth
(KIRALY 1989). Valami ilyesmi tOrtenik napjainkban is. A 90es thvek elejen meg hosszfl percekig kellett varni egy-egy telepillesen, bogy
hazavonuljanak a legelor61 az allatok es ujra az autak6 legyen a kocsint. Ma szinte
egyetien ant sem legel az Orrriguisagban. A kOzes legel6k Cs kaszki6k —
magantulajdonban - son•a atalakulnak szantakka vagy akaeossa. 42 teleptiles 83 kisebbnagyobb tertiletti legelOjeb61, kaszalojabOl, a 80—as thvek veget61, de meg ink.abb 93-94
utan, 38-at teljesen vagy reszben feltOrtek -, 4-et reszben beakaeositottak, 34461 kivAgtAk
a hagyasfak es a mersgyefak tObbseget. (Sellyen tobb mint 60 db matuzstilemet vagtak
ki; Beseneen ,,a vilcig legnagyobb magyar koriser 4 (TARDY 1996) „vitiate siijtotta,
kiegett, es igy mar nern arnyekol be szobanyi terUietet a kozben lege16b61 lett
sziintabol_). Mad pedig mindez nem tortent, ott jo esetben csak a rn(iveles szunt meg, es
teIjesen becserjesedett, rnishol tajidegen gyernok szaporodnak.
A taj azouban meg mindig parancsol_ A belvizes terUletek — &bogy az oregek meg
tudtak — nern alkalinasak sun szantonak, sem akaeosrittli. NMI veletlen, hogy a jelent6s
tArsadalmi es gazdasagi valtozasok mellett szazadokon at megmaradtak. Ma tannek el.
Mestersegesen nern nazi-late& ietre, hianyozni fognak.
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