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A Gemenci-sziget Mikoviny Sámuel 1740-es térképén. 
Tudomásunk szerint ez a Gemenc szó legkorábbi előfordulása 

(NNL.PML XV. 6. (PMT) 4)

“Mit jelent hát ez a szó, hogy Gemenc? Talán mindenkinek mást, s külön-külön nézve nem is érezzük az igazi 
varázst. Gemenc a nyelvésznek régies szláv eredetű kifejezést jelent, mely szérűskertet, magasabb helyet, dombocskát jelöl. 
Az erdésznek már többet mond. Buja vegetációjú, ártéri erdőket, csomoros törzsű fekete nyárral, fehér fűz és kocsányos tölgy 
matuzsálemekkel. Hatalmas erdőtömböket a hozzá kötődő élővilággal. A vadásznak Gemenc a világhírű gímszarvast, 
vaddisznót és a mesés szépségű természeti környezet vadászélményeit jelenti. A halásznak az egykor működő fokgazdálkodás 
nosztalgiát ébresztő halgazdagságát, a Sárköz kishalászának furfangos eszközeit, s az ősi mesterség múltba vesző titkait.  
A néprajzkutató az ártéri gazdálkodás jellegzetességeit, a rideg állattartást, a méhészkedést, gyümölcstermesztést, s a munkát 
végző sárközi ember mindennapjainak használati eszközeit, életét látja Gemencben, valamint feledésbe menő mesterségek, 
mint például a teknővájás, vesszőfonás, vízi molnárság, hajóácsolás tárgyi emlékeit. Az élővilág kutatói ritka botanikai, 
zoológiai, ornitológiai értékeket, a természet kimeríthetetlen eszköztárát találják itt. A kirándulók csodálatos táj látványában 
gyönyörködnek. A természetszerető embert elkápráztatja a vadregényes erdők közé zárt, páratlan szépségű tavacskák, holtágak 
és a folyó együttes világa. Gemenc pedig mindezt együtt jelenti, s “Gemenc” ettől fogalom.
 
Mi hát valójában Gemenc? Közel húszezer hektárnyi ártér a Duna Bogyiszló és Báta közti szakaszán változatos 
erdőtársulásaival, tavaival, morotváival, holtágaival, az erdőhöz és vízhez kötődő páratlan fajgazdagsággal rendelkező, 
csodálatos élővilággal, az őt éltető nagy folyammal, Európa utolsó ilyen méretű és jellegű természetközeli állapotú területe.”1

1  TÖRÖK 2001. 136-142.
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A RÉGI GEMENC

A gemenci vadászház

A tíz országot érintő folyó mentén igen kis kiterjedésben maradtak fenn a 19. századi folyószabályozásoktól 
érintetlen területek. Duna alsó szakaszán található Európa egyik legnagyobb, élő ártéri rendszere, melyet nagy ártéri 
erdőségek, belső tavak, tisztások, rétek tesznek változatossá. Napjainkban is a rendszeres elöntések éltetik a dús vegetációt. 
A folyó közép-szakasz jellegéből adódóan a víz homok és iszap zátonyokat épít. Mellékágait, kanyarulatait több helyen 
átvágták, vagy természetes úton lefűződtek és a belső vízfelületek helyét fokozatosan buja növényvilág vette át.  

Gemenc, különös csengésű név. Északon a Sió, keleten a Duna, nyugaton az árvízvédelmi töltés, délen a bátai 
erdőségek határolják. A sokarcú Gemenc a Duna-erdőség ősvadon jellegű darabja, legszebb típusa a Duna-Tisza medreit 
kísérő ártéri erdőknek. A védgátak és a Duna közé fogott erdővel borított hullámtér telis-tele van elhalt vagy mesterséges 
levágás után keletkezett holt medrekkel, fattyúágakkal, gyűrűkkel, fokokkal, kobolyákkal és tavakkal. Talán a legszebb, 
a legromantikusabb a Veránka-sziget, a Forgó-tó, de Szomfova, Buvat és Grébec erdőrészei is megragadják az embert.

 A régi Gemenc fogalmát három szorosan egymásba illeszkedő erdőtest alkotta: Felső-Gemenc, Alsó-Gemenc 
és Kis-Gemenc. Felső- és Alsó Gemenc – a népi megnevezés szerint – alkotta együttesen Nagy-Gemencet.

 Felső-Gemenc területét a Vonalút (a Keselyűsi út folytatása), a Sió és a Nagy-Duna határolta a Sió-toroktól 
kb. 300 méterre lévő erdészházzal. Területe a Sió-menti lapos fűzesekből, az azon belüli, időszakos vizes években 
állandó vízállásból (Kismakkos, Nagymakkos), délre magas göröndök és lapok vonulatából áll egészen a Vonalútig.  
A Nagy-Dunát követő magas part alatt egy-két feltöltött észak-déli irányú zátony van, rajtuk füzesek, pár nyárfaelegy 
kíséretében. A Nagy-Duna partján közvetlenül a Dunára nézően keleti homlokzattal áll a régi gemenci vadászkastély, 
előtte a parton magasodó fehér kereszttel. A vadászháztól délre 150 méterre állt a régi alsó-gemenci erdészház. Ma 
csak a helye van meg, lebontották. Ugyanúgy, mint a Sió-toroktól nem messze lévő felső-gemenci erdészházat. A régi 
alsó-gemenci erdészház tőszomszédságában épült fel az új erdészház. Ezek a régi és új erdészházak annak idején a 
terület legmagasabb pontján, némi mesterséges töltésre épültek, ugyanúgy a vadászház is, hogy a magas dunai áradások 
idején védettek legyenek.

Az alsó-gemenci erdőtest területén állandó jellegű épület nem volt, a Forgó-tó mentén is csak egy kis halászház 
(gunyhó) létezett. Ezt a területet északon a vonalút, nyugaton a Kutyanyiladék és a Fás-Duna, délen a Grébeci-
Duna-ág, keleten a Nagy-Duna határolja. Területe elég szabdalt, változatos, hosszan futó magas göröndökkel és 
lapokkal, a Forgó-tóval, a Forgó-fokkal és a Sudár-fokkal. Valaha mindkét fokon tölgyfahíd állt, szolgálva a víz szabad 
járását és az erdei közlekedést. Alsó-Gemenc Duna partján, az erdészháztól nem messze ma is megvan és üzemel 
a Duna-parti nagy rakodó.  E két összefüggő erdőtestet szeli ketté Keselyűstől a Nagy-Dunáig a Vonalút. Valaha 
középen rajta tölgyfahidak álltak, szám szerint négy, elég tekintélyes nyílással, nagy vízáteresztő képességgel. Erre 
azért volt szükség, hogy részint a vizek szabadon mozogjanak a lapok és göröndök között, részint – mindkét Gemencet 
körkörösen egy magaspart szegélyezi -, hogy a gyors áradással bezúduló víz ebbe „a hatalmas teknőbe” gyorsabban 
kiegyenlítődjék. Ugyanis Gemenc mindig Felső-Gemenc Nagy-Duna-parti részéről kezd vizet kapni. A befelé áramló 
nagy szintkülönbségű víz a vonal utat mindig elmosással fenyegette. 

Kis-Gemenc ma is talán még az egyik legvadregényesebb, legváltozatosabb ártéri erdőtáj, amely magába foglalja 
a régi, lassan feltöltődött Grébeci-Duna-ágat a feketeerdei magas göröndig. Göröndök, lapok váltogatják egymást 
északkeletről-délnyugatra mutatva. A legmélyebb ilyen hosszanti lapja a Sulymos-tó, mely talán 1990-ben száradt ki 
először. Kis-Gemencben van az egyik, a természet által alkotott öreg tölgyes.2    

2  HÓDI 2002/b. 188-189., HÓDI 2002/a. 290-291.
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A GEMENCI SZARVAS

 Közismert, hogy Tolna megyét a gemenci gímszarvas mítosza tette híressé és oly sok vadász által keresetté 
közel s távol. Ki merné ezek ismeretében még csak feltételezni is, hogy egy-két évszázaddal ezelőtt Gemencben még 
szinte nem is volt szarvas. A források szerint az 1800-as évek közepén még csak elvétve élt szarvas a Duna-árterén 
Gemenctől Bellyéig. A területen nagy számban jelen lévő farkasnak, valamint a rendszeres és válogatás nélkül pusztító 
dunai árvízeknek köszönhetően nem tudott tartósan gyökeret verni a szarvas Gemencen. 

 A Duna szabályozását megelőző időszak ártéri erdei sem kedveztek a gímszarvas elterjedésének.A 19. század 
végén ez a vidék nem volt összefüggően beerdősülve. Az itt élők saját állataikat legeltették az erdőben, elűzték a 
nagyvadat.  Az élőhelyi körülmények csak a folyamszabályozás után váltak kedvezővé a gímszarvas számára.  
A folyamszabályozás következtében az ember jelenléte is nagyobb számban állandósult a térségben, és ezzel megoldódott 
a másik fő gátló tényező a farkas, amely az emberi zaklatás és vadászat hatására eltűnt az ártérből. A 20. század eleje 
óta egyre növekvő erdőterülettel nőtt a Gemenc vadállománya is. A kiváló vegetációjú terület ideális feltételeket kínált 
a szarvasok számára, akik a környék erdeiből vándoroltak az ártéri erdőbe. 

A szarvas alaptermészetét illetően vándorló állat volt a régmúltban mindaddig, amíg az utak, ritkuló erdők mozgásuknak 
álljt nem parancsoltak. Az ártér és a hegyvidék közötti mozgását több helyen is leírták. A Balaton-felvidéki szarvasok 
pl. a Dráva völgyéig lejártak, a gemenciek és a béda-karapancsaiak pedig a Szekszárdi-Geresdi-dombságig, vagy 
Mecsekig mentek. A téli hónapokat általában az ártéren töltötték, a nyári hónapokat, - a szúnyogok elől is menekülve 
– a hegyvidéken. Így fordulhatott az is elő, hogy az ártér egyik legnagyobb bikáját 1891-ben a Szekszárdi-dombság 
Szálka nevezetű településének határában lőtte le egy helybéli lakos. Agancsa közel hatvan évig világrekorder volt.

 Azt, hogy a területen nagyvad nem volt jelen számos dokumentum is alátámasztja. 1829-ben Egyed Antal 
kérdőívére beérkezett válaszokban3 a Duna menti falvak tagadják a nagyvad jelenlétét. „Semmi vadak benne, minthogy 
a Duna bírja” – írják Faddon. Őcsényben: „Farkasokon, rókákon és vadmacskákon kívül a szüntelen való vizek másféle 
vadállatok benne nem lakoznak és nem is szaporodnak”. A decsiek szerint: „Vadak benne nem tartózkodnak.” Alsónyéken 
csak szárcsáról és vadrécéről tudnak. A bátaiak szerint: „Vadak erdejében nincsenek, de szalonkák, vadrucák, vadludak, 
szárcsák, gólyák, gémek, néha hattyú és egyebek tanyázó helyei.”

 Az első gímszarvas 1886 tavaszán jelent meg, ekkor id. Kákonyi Sándor erdőőr jelenti, hogy „egy szarvas 
ellésénél a borjút elvitték.” Ez Majorszigeten, a mai Felső-Gemencen történt, ami valószínűleg a Tolnai vagy a Baranyai 
dombságból jöhetett. 1888. november 11-én Pörbölyön lőtte Kovács Ferenc erdőőr az első szarvasborjút, majd 1889. 
szeptember 16-án szintén Pörbölyön lőtt az erdőőr szarvast az érseki konyhára. Számuk gyorsan szaporodott. Az 1897. 
május 3-i erdőgondnoki jelentés szerint: „A gemencz erdőben a szarvasok annyira elszaporodtak, hogy gyakran 20-30 
darabból álló csapatokat lehet látni, minek káros következménye a vágásokra már most is tapasztalható, amennyiben a fiatal 
10-15 éves fák kérgét lehántják, s így azoknak kiszáradását okozzák. Az erdőőrök illetményét is veszélyeztetik. A vadászat 
bérlője pedig oly szigorúan tiltja a vadháborgatást, hogy még az utakon sem engedi meg idegeneknek a közlekedést.”4

3  CSERNA-KACZIÁN 1986. 75., 41., 47., 68., 197.
4  RÁDI 2012. 213-215.

Rudli a Grébec-Dunánál

Gemenci szarvas Kis-Rezétben 
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VADÁSZBÉRLŐK AZ ÉRSEKI 
URADALOMBAN

 A Kalocsai Érseki Uradalom területein a vadászati jogokat bérbe adták. A nagyvadas területek bérleteit – a 
faanyag-értékesítéssel ellentétben – 1938-ig nem árverezés útján adták bérbe, hanem jó nevű környékbeli birtokosok 
bérelték ki, vagy barterszerződésben értékesítették. Az uradalom a környékbeli birtokosokkal a vadászati bérlet 
mellett legeltetési, földhasznosítási, erdősítési szerződéseket is kötött. A szerződésekben kikötés volt a vadászterület 
fejlesztése, ezért a bérleti díj aránylag alacsony volt, ami miatt az érsekségnek a felügyeleti minisztériumnál többször 
magyarázkodnia is kellett.

  
Gróf Bezerédj Pál mezőgazdász, 

a magyar selyemhernyó-termesztés 
elismert szakembere is vadászbérlő 

volt a Gemencben

Fónagy József a „Gógai-királyság” révén 
vált híres vadásszá

Habsburg József főherceg 
is hatalamas területű 

vadászbérleményekkel rendelkezett

Gajári Ödön (Kalocsa főjegyzője, 1873)    
Bérelt terület (1883-1889): Kül- és Beldoromlás, Góga, Hátfő, Bíbere, Hajdúsziget.
Bezerédj Pál (hidjai birtokos)   
Bérelt terület (1892-1918): Gemenc, Major-sziget, Feketeerdő.
Fónagy József (vadászati szakíró és vizslatenyésztő) 
Bérelt terület (1900-1913): Doromlás, Dokomlás, Várszeg, Hátfő, Góga, Taplós, Küldoromlás, Eperjes.
(1913-1919): Cserta-Pörböly, Pandúr, Erősalj, Paptava, Rezét

 Fónagy fiatal kora óta foglalkozott vadászebek idomításával, majd tenyésztésével is. Vizsláival számos díjat 
nyert külföldi kiállításokon is. Az Újság című napilap állandó munkatársa és a vadászati rovat vezetője volt. Fónagy 24 
éven át, egészen haláláig volt bérlő az érseki uradalmban. Számos vadászkalandját megírta erről a vidékről, melyekben 
már beszámolt gímszarvasok elejtéséről is. Írásai nyomán került be Gemenc vadászterületként a köztudatba. 1909-ben 
elsőként forgatott filmet Gemenc élővilágáról. Fónagy idejében honosodott meg a bérlövészet a vidéken, évi 30-40 
bikát ejtettek el főként külföldi vadászok, igen jelentősnek mondható 1000 korona körüli áron. Hogy ez mennyire 
jövedelmező vállalkozás volt, mutatja az, hogy Fónagy kezdetben összesen 1200 korona bérleti díjat fizetett évente. 
Gógai vadászházában tartott nagy vadászlakomáin a kor számos híressége is megfordult. Fónagy idejében már három-
négy aranyérmes bikát is elejtettek. A szarvasok száma 1900-1920 között 2000-3000 között volt, tehát meglehetősen 
magas szinten mozgott. 

 Trianont követően a Gemenci-erdő – az erdeinek jelentős részét elvesztő Magyarországon – felértékelődött. 
Az egykori visszaemlékezések szerint 1920-1990 közötti időszakra tehető a gímszarvas elszaporodása is a Gemencben, 
ekkor lettek a bérkilövések is tömegesek.5 Fónagy 1916-ban meghalt, felesége – Gajáry Nelli – vitte tovább a bérletet, 
ekkor már bérelte a hajósi vadászterületet is.
Dudás János és Trikinátz Antal                   
Bérelt terület (1907-1913): Koppány, Kisrezét.
Takách Gyula             
Bérelt terület (1921-1926): Taplós
Pirchoffer            
Bérelt terület (1922): Karasz
Lovag Rothermann Rudolf             
(1925-1937): A „Zichy Gyula” hajóért és a Kalocsai Érseki Uradalom egy uszályért évi két bikát kapott Gemencben.
Bérelt terület (1937-1940): Pandúr, Pörböly, Cserta, Rezét (Kis- és Nagy), Gyűrűsalj, Koppány-sziget
Dr. Gál László              
Bérelt terület (1938): Góga, Taplós, Lehőcmalát, Hátfő.
Dr. Czékus György és társai            
Bérelt terület (1938-1941): Doromlás, Dokomlás.
Nyári Béla               
Bérelt terület (1938): Erősalj, Paptava, Hatsziget.
Ertl János és Pallavicinó Sándor
Bérelt terület (1941- ): Gemenc, Feketeerdő, Góga.
Habsburg József főherceg             
Bérelt terület (1938-1943): Veránka, Nagy- és Kisrezét, Koppány, Pörböly, Cserta, Pandúr, Gyűrűsalj.
(1943- ): Veránka, Nagy- Kisrezét, Cserta.        

 A Közalapítványi uradalom részén (Szomfova, Buvat, Gyöngyösoldal, Lassi) bérlő volt Báró Bornemissza 
Elemér (1868-1938) erdélyi származású főnemes is. Trianon után magyarországi vállalkozásokba kezdett. Nem csak a 
Gemenci-erdő egy részének vadászati jogát bérelte, hanem a szomszédos Cserenc- és Bogra- puszta körüli földeket is. 
Hódi István szerint a halál is – szinte már romantikus körülmények között – egy gemenci szarvasvadászaton érte. Báró 
Bornemissza Elemér 1938. szeptember 7-én halt meg. Halála napján 
szarvasbőgésen volt Szomfován. Jelentettek neki egy szép szarvasbikát. 
A bikát meglőtte. Leszállt a kocsiról, odament a meglőtt és kimúlt 
bikához, hogy megnézze. Az szép és jó agancsú, 14-es bika volt. Levett 
kalappal állva, a bika ravatalánál, abban gyönyörködve összeesett és 
meghalt. Mindez Szomfován, a Csiplek tó partján történt. Erdélyben az 
ősi sírboltba temették el.6

 Bornemissza bérleti jogát a háborús bűnösként elítélt – 1994-
ben rehabilitált – vitéz Béldy Alajos (1889-1946) altábornagy szerezte 
meg, de a második világháború kitörésekor a területet átengedte Beöthy 
Zsigmondnak, aki már korábban is birtokolt itt területeket. Beöthy 
szenvedélyes vadász volt, hiszen elnökségi tagja volt a Vérebtenyésztők 
Egyesületének. Ő az egyetlen, akinek tárgyi emlékével is találkozunk a 
Gemencben. A keselyűsi csárda előtti kereszt felállítása fűződik a nevéhez.7

5  ELBLINGER 2014.
6  HÓDI 2002/a. 294.
7  ELBLINGER 2014.

Béldy Alajos vezérezredes
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ÚJKORI SZARVASGAZDÁLKODÁS 
GEMENCEN 

 Az uradalom és a bérlők között nem volt felhőtlen a kapcsolat, amit főként a vadkárok körüli egymásra 
mutogatásban éleződött ki. 1925 után az óriási mezőgazdasági károk elhárítása céljából a vallásalapítvány és az érsekség 
Keselyűstől Bátáig mintegy 40 km hosszban mezőgazdasági vadkárelhárító drótkerítést épített. Ennek előzménye 
az volt, hogy a környező mezőgazdasági táblák takarmánybősége és szúnyogmentessége jobb életkörülményeket 
biztosított a vad számára, ezért (vadászati szakszóval szólva) „ki-kiváltott” az erdőből, vagyis hosszabb időre is 
odahúzódott. A szarvasok elszaporodása Gemencben így nem csak az uradalomnak, hanem a szomszédos gazdáknak 
is jelentős kárt okozott, így ez egy állandó feszültségforrássá vált. Mind az érsekség, mind a közalapítványi bérlők a 
teheneket kímélték azért, hogy bőgéskor minél több bika legyen a területen. A tehenek kímélésének eredményeként az 
1930-as években az ivararány túlságosan eltolódott a tehenek javára, és a létszám is felemelkedett kb. 6-7000 darabra. 
Téli etetés a területeken nem volt, a szaporodó vadállomány az erdőből élt. Óriási erdészeti vadkárok keletkeztek, 
aminek kivédésére elkezdődött a fiatal erdők bekerítése. A túlnépesedés miatt az agancstömeg is visszaesett. A minőség 
javításának érdekében tömeges lett a tehenek kilövése. Majd az 1941-es jeges ár állította be alacsonyabb számra az 
állományt. Közben az agancsállomány minősége is javult. 1942-ben a gemenci, majd 1943-ban a veránkai és a pörbölyi 
részen is ejtettek el aranyérmes szarvasbikákat. Azonban a vadállomány ismét szaporodásnak indult, de az 1945-ös 
jeges ár, illetve a háborús idők elszaporodó orvvadászatai 1948-ra kb. 1500-as létszámon stabilizálták az állományt.

 1949-ben vette át a vadgazdálkodás irányítását Party István (1908-1977) erdőmérnök az újabb kori gemenci 
szarvasgazdálkodás alapjainak megteremtője, akinek egykori beszámolója alapján lehet vázolni az eseményeket. 
Édesapja, Party József is a Kalocsai Érsekség gemenci területeinek dolgozott vadászmesterként. Party István is a vad 
szerelmese volt, és egy életre elkötelezte magát e hivatás mellett 1976-os nyugdíjba vonulásáig. Irányítása alatt teljesen 
elzárt „párt és kormány rezervátumnak” számító Gemencben sokat javult a szarvas állomány minősége és mennyisége 
is. Az 1956-os jeges árvíz előtt már bőven 3000 feletti volt a létszámuk, miközben a hivatalos statisztikákban csak 
800-1500 között mozgott a számuk. Míg 1900-tól 1951-ig 7 aranyérmes bikát lőttek ki, addig Party irányítása alatt 
1951 és 1959 között 24-et. Nehezen békélt meg azzal, hogy 1970-es évektől a Gemenc óvatos nyitásba kezdett az 
idegenforgalom felé, és az erdőgazdálkodás is mind nagyobb hangsúlyt kapott. Partyt utódjául Böröczky Kornélt 
(1929-1995) szemelte ki. Böröczky is nagy tekintélyű szakíró volt, aki nemcsak a vadászati témákban írt alapműveket, 
hanem ornitológiai megfigyeléseket is publikált. Mellszobra ma is a Gemenc Zrt. bajai székháza előtt áll.   

 

Rudli a töltésen

Fiatal szarvasbika
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A DUNA

A Duna a Sió-torok közelében

 A folyók völgye valaha az életet jelentette, nem véletlen, hogy a Duna hatalmas folyamát kísérve végig előző 
évezredek-századok kultúráival találkozik az ember.

 A Duna Európa második legnagyobb folyója. Európa keleti és nyugati felét a Kárpát-medencén keresztül köti 
össze a mintegy 2860 km hosszan, amelyet trák eredetű szóval az ókori görögök Istrosznak (latinul Ister vagy Hister), 
majd a rómaiak Danubiusnak hívtak. Történelmünk későbbi századaiban a kelta eredetű Danubiusból keletkeztek a 
Donau, Dunaj, Duna, Dunav és Dunarea elnevezések, mellyel a térségben ma élő népek illetik a Dunát. A természeti 
szépségekben bővelkedő tájat átszelő folyó kezdeti szakaszát magas hegyeket koronázó alpesi erdőtársulások, és 
feltöltődött termékeny medencék kísérik, Magyarországon vizét főleg alföldi táj övezte, ártéri ligeterdők dajkálják; 
végül a Vaskapu utáni lapályt átszelve deltatorkolattal éri el befogadóját, a Fekete- tengert.8  

 A Duna, amíg az emberi kéz, a mérnöki tudomány meg nem rendszabályozta, évezredeken keresztül 
szeszélyesen hömpölygött. Szinte árvizenként változtatta medrét, kanyarulatait. Szigeteket épített és mosott el. Noha 
ez az állapot kedvezett a halállománynak, és bő zsákmányt biztosított a halászoknak, az ebből származó haszon 
nem fedezte azt a kárt, amit hatalmas árvizeivel okozott a mezővárosoknak, falvaknak, nemcsak a termőföldeket 
téve hónapokra használhatatlanná, hanem emberi településeket is elsodorta. A szeszélyesen változó meder komoly 
akadályokat gördített a hajózás elé is. A mai folyóképet alig több mint 150 esztendeje 1841-ben a nagy szabályozásokkal 
rajzolták meg. Most már hosszú időre kialakítva a Duna menti táj arculatát.

 A Duna mederváltoztatásait jól példázza Szeremle területi elhelyezkedése, mely időről időre jelentősen 
változott. A kutatásokból kiderült, hogy a történelem során Szeremlének öt faluhelye volt. Szent László 1093-ban a 
bátai apátságnak adományozta Szeremlét, amely az oklevelek szerint mezővárosi rangú gazdag település volt egészen 
a mohácsi vészig. Alapításakor a település az akkor főmeder jobb partján lehetett, ahol Báta is, a Duna ekkor talán 
Bátmonostor közelében folyhatott. Így érthető, hogy a bátai apátság kapta a területet. Az ezután eltelt több száz 
év alatt a főmeder elhelyezkedése a faluhoz képest megváltozott a kanyarfejlődésekből és lefűződésekből kifolyólag.  
Az 1520-as évek után készült térképi ábrázolások már a főmeder bal partján tüntetik fel. A török dúlás elől a település 
lakói a Duna mocsaraiba menekültek és új faluhelyeket alakítottak ki a kalocsai érseki birtokon. Ezek akár egyszerre 

8  NEBOJSZKI 2006. 457.

A Duna Bóni-foknál egy hideg őszi hajnalon

is létezhettek egymással és az eredeti faluval, mely megmaradt bátai apátsági birtoknak, de a medervándorlás miatt 
egyre kisebb területre szorult vissza. A Rákóczi szabadságharc idején a Nyéki- Holt-Duna partján volt a szeremleiek 
faluhelye. Szintén a szeremleiek alapíthatták az 1650-es években a Bajához közel fekvő Pandur települést is, mely 
azonban a Duna medervándorlása miatt az 1800-as évek végére eltűnt. A Duna jobb partján volt faluhelyük, az 1730 
és 1770 között készült térképek szerint lakói itt élték át a 18. században a nagy határperek időszakát, amikor minden 
földesúr vissza akarta szerezni a régi birtokait. Végül Szeremle lakossága 1773-ban kapott letelepedési engedélyt a mai 
helyére, akkori kalocsai érseki területre.9

 A Dunát kísérő ártér, a gazdag öntéstalaj éppen úgy jellemzője e vidéknek, mint a kicsit távolabbi löszhátak. 
Számtalan megjelenési formája közül kiemelésre méltó a közel 60 méter magasságban emelkedő paksi löszfal.  
Az egész Duna-völgy egykoron ártér volt. Ebben a völgyben, a Duna állandóan változtatta kanyargós folyását.  
A Duna itt alsószakasz jellegű, amikor már hordalékát szállítani nem tudja, hanem medrében lerakja, és zátonyokat 
épít, szigeteket ölel körül, ágakra szakad. Áradásai szeszélyesek és kiszámíthatatlanok voltak. Így érthetjük meg azokat 
a panaszleveleket, melyekben az ártéri községek adójuk elengedéséért könyörögnek, mert néha egész esztendőn át nem 
legeltethettek és szénát sem készíthettek az ártérben a nagy víz miatt.

 Az árvizek alkalmával szállított hordalék lerakódása, a Duna-völgy árterületének feltöltődése igen gyors 
ütemű volt és az utolsó száz esztendőben is jelentősen megváltoztatta az ártér felszínét és használhatóságát.

9  MÁTRAI 2009. 424-425.
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A Duna Kis-Gemencnél, kis víz idején 2011 szeptemberében

 
A Duna Gemencnél a 2013. évi rekordmagasságú vízszint idején

ÁRVIZEK GEMENCEN

Az elmúlt évszázadok során a Duna-parti falvak lakói nagyon sokat szenvedtek az árvizektől, melyek közül 
különösen veszélyesek voltak a jeges áradások. 1735 és 1947 között – 212 év alatt – 79 esztendőben volt árvíz, több 
esetben kétszer is, de volt olyan év (1944), amikor hétszer öntött ki a folyam. Átlagosan háromévenként magas víz 
lepte el a hullámteret, volt, amikor 4-5 évben egymás után is volt árvíz, sőt 1880-tól 1886-ig minden évben kiöntött 
a Duna. 1872 és 1882 között 28 árhullám vonult le a Dunán. Egy alkalommal 11 évig nem veszélyeztette az alsó 
Duna-árteret a folyó (1775-1786). 

1744 márciusában jeges ár vonult le a Dunán.
1775. évi februári árnak Bátán száz ház esett áldozatul.
1786. Tizenegy év szünet után áradt a Duna, viszont egy hónapig tartott az áradás.
1799. márc. 9. hat helyen volt gátszakadás. 
1804. A Duna áradása miatt Bátán 59 ház dőlt össze, vagy vált lakhatatlanná.
1813. Egy sor házat és a mészárszéket döntötte le Bátán az árvíz.
1847. febr. 24. Kákonyi gyűrűsalji erdőőr Bátára költözött, mert szolgálati lakását elöntötte a Duna.
1853. Rendkívüli árvíz.
1855. Kisebb árvíz.
1860. dec. 4. Jégindulás után árvíz Rezétben, a csőszház és a bérelt épületek megrongálódtak.
1865. ápr. 14. Nem lehetett erdősíteni, makkot vetni, mert 2,5 láb víz volt az erdőben.
1868. máj. 7. Az árvíz a pandúri töltést áttörte, a csemetekert víz alatt állt; Gemencen egész évben bent maradt a Duna vize.
1871. június.  Árvíz.
1872. ápr. 2. Két dereglye elsüllyedt a szélben, 62 öl lágy fa elúszott.
1873. A bátai zsilipet összedöntötte az ár.
1875. A jeges ár majdnem elvitte a bátai töltést.
1876. márc. Pataj és Solt között öt helyen és Bátánál (867 ház összedőlt) gátszakadás volt.
1880. dec. 25. Árvíz.
1882. február 10. Jeges ár, minden erdészházban egy-két lábnyi víz volt, a melléképületek összeomlottak. A jég letörte 
a fiatalosok ágait, a fák kérgét is lenyúzta.
1883. gátszakadás.
1884. júl. Áradás
1885. dec. Karácsony utáni szokásos áradás.
1886. március hó végén árvíz.
1888. ápr. 5. Árvíz
          szept. 15. Újból árvíz.
1890. szept. 10. Az összes erdész kimenekült a hullámtérből; a pörbölyi és Pandúr-szigeti töltést is átlépte a víz.
           szept. 14. A rezéti töltést átszakította az ár.
1891. márc. 15. A zajló Duna jege Bezdánnál elakadt, árvíz.
1892. jún. 23. Magas víz volt, de gyorsan levonult.
1895. márc. 31. Folyamatosan magas víz, ezért az üzemtervi felülvizsgálatok elmaradtak.
1896. jan. 16. Jégzajlás van, és a január-februári nagy hó is hátráltatta az erdészeti munkákat.
          aug. 19. Egész nyáron bent volt a víz az ártéri erdőkben.
1897. aug. 3. A Duna újból áradt, a helyi töltéseket mind áttörte.
1902. dec. 28. Az árvíz Gemencen teljesen átfolyt, Tóth erdőőr bennszorult a lakásában.
1903. márc. 5. A jeges ár készletezett tűzifát vitt el.
1907. márc.-ápr.-máj. hó: Az áradás miatt elmaradt a tavaszi erdősítés. A Súgó és Rezét közötti hidat elvitte a víz.
1910. aug. 23.-nov. 29. között folyamatos árvíz.
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1912. febr. 17. A jégvíz erődítési károkat okozott Ferencz-szigeten, Lehőcz-maláton, Hátfőn és Doromláson.
1919. dec. Karácsonyi szokásos téli áradás.
1923. febr. 17. A jeges ár ellen „drótos kötözéssel” védték a rönköket. A csertai fapásztor a vadkörtefára menekült az áradás 

elől, s ott megfagyott. Apró csemeték letörve, a nagyobbak kettéhasítva „meredeztek az ég felé”. Nagymérvű 
kár esett a nyúl- és őzállományban, a fácánok viszont jól bírták a vizet.

1923. márc. 5. Szalonka szép számban van Gemencben, de csak egyéni vadászat lehetséges a víz miatt, hajtás és vizslázás 
kizárt – írta Party József.

1924. máj. 31. Csak a göröndök voltak kint a vízből.10

A Duna alsó szakaszának nagy része a vízszabályozások előtti időben ártéri, vízjárta terület volt, ahol 
számítottak az áradásra, de amikor igen magas volt az ár, vagy hirtelen, váratlanul jött, bizony áthúzta a gazdák 
számítását. A rendszeresen érkező áradásokra felkészültek, de a váratlan nagy vizek sok gondot okoztak a lakosoknak. 
1800. márc. 12-én írta a decsi jegyző, hogy „másodszor állott bé az Öreg Duna, úgy hogy Babits házi csárdánál lehetett 
járni. Ez a végett inprotocolaltatott, hogy még most is élő 80. 90 esztendős emberek nem érték, hogy Gergely napján bé állott 
volna az Öreg Duna.”11 1810. márc. 20-án jegyezték fel az őcsényiek, hogy volt „akkor vagy 2 hétig tartott igen nagy 
árvíz, a Báta hídjának is tsak a teteje láczott, vagy közepe.12

Őcsényben jegyezték fel 1816-ban: „Jegyzés az 1815ik esztendőben volt szer felett való nagy árvízről. Az elmúlt 
1815ik esztendőben 5ik juliusra ki jött a Duna árvize úgy annyira, hogy az őtsényi szöllő hegy ajjai búza földektől fogva sehol 
semmi száraz nem találtatott az Öreg Dunáig, ez az árvíz a kilső calcaturában lévő búzánkban igen felette sok kárt tett, de még is 
sok kárral, veszéjjel, a naggyából a lakosok ki aratták a vízből csónakokról ebben az esztendőben szalmájára nézve a búza tsak fél 
termés volt, és felette konkolos s más gazzal tejes, mivel a hó leesvén fagy nem volt, igen sok búzának ártott, ki is vesztek, és zabbal 
vetettek el sokan. Úgy meg áldotta az Isten, hogy átaljában vévén a termést minden kereszt búza meg adott 7. Vékát, 8 vékát, de 
zab semmi sem volt, ez az árvíz sok füvet, rendet, vontatókat el rontott, de későbben julius hónap végén szépen kezdett apadni a 
víz. Történt ismét ebben az esztendőben auguszt 7ik 8ik napj. Ujjra kezdett áradni, és 25ik augustusig szüntelenül áradt a Duna 
vize, és nőtt az árvíz (a mint az ujjságok írják és írták a felsőbb országokban igen nagy felhő szakadások lévén sok helységeket, 
városokat végképpen el pusztított) ez az árvíz úgy annyira meg nőtt, hogy nyári vízben hallatlan dolog volt, és ki mondhatatlan, 
megfizethetetlen károkat tett, nevezetessen ezen víz a felső Belső Teleki uton keresztül ütött messzire, a Dets felé vezető uton fojt 
térdig valo magos víz a kukoritza földeinket és kukoritzáinkat el vette, ki vévén a középső dűllőt, a Szaloknai napnyugoti Dűllőket 
mind kettőt elvette, az egyház felöl némely házak vízben voltak, a helység régi bika akoljában a helység szénáját fel verte (de még 
Szexárdon is 2 v. 3 utzai sor házakat el vett és némellyek le dültek) hallatlan nagy víz még jég víznek is, minden állásokra rakott 
szénát el vette,  a Borrévi, és Karai fokoknál lévő töltéseket amelyek a legjobb móddal, és igen magasra fel voltak töltve, a tetejére 
hágott és el szagatta, még a Sárvizi hidunk tetejére is reá hágott, s a pallókat fel kelletett szedni, ez az víz meg kezdett térni igen 
keveset mint egy unyit 28ik aug. 1815 és azután lassan el apadt, hagyván maga után az egész Sárközieknek nagy szomoruságot.”13

 Alsónyék mocsaras fekvését jól példázza az alsónyéki jegyző Egyed Antal plébános kérdőívére 1829-ben 
beküldött válasza: „A Helység fekvése egy Szigetet formál, völgybe és egésségtelen öszve szorítva, és öszve építve vagyon. 
Uttzája rendes vagyon három, Külömben a víz Körül folja és Pascuumját, s Rétjét tőbnyire az Árvíz bírja egy hidunk vagyon, 
és töltésünk mellyen a Szántó földjeinkre, és Hegyeinkre ki mehetünk tőbnyire más szükségeinket Csónakon teszszük.”14

 

10  RÁDI 2012. 65-67.
11  Decs közs. prot. – 1800. márc. 12. – idézi: BALÁZS KOVÁCS 2012. 378.
12  Őcsény közs. prot. – 1810. márc. 20. – idézi: BALÁZS KOVÁCS 2012. 378.
13  Őcsény közs. prot. – 1816. márc. 1. – idézi: BALÁZS KOVÁCS 2012. 378-379.
14  BALÁZS KOVÁCS 1980. 31.

Pusztuló magaspart a Veránka-szigetnél. A Duna még ma is aktív és alakítja környezetét. Aktivitásának bizonyítéka a 
mederbevágódás. A szabályozások révén lerövidült, így felgyorsult Duna az elmúlt évszázadban évente átlag 1,5 cm-rel 

mélyítette medrét.
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AZ ÁRTÉRI HASZONVÉTELEK

 
Számos fok ábrázolása Schnemann József 1801-es térképén a Decsi-Kis- és Nagy-Holt-Duna környékén (MNL.TML_

XV_3_T. 201)

A régi vízhaszonvételek és ártéri gazdálkodás lényege a következő. A közép- és alsó folyású szakaszokon a folyó 
kisvíz idején lerakja hordalékát, s ezzel mintegy elsáncolja magát, partjain gátakat, övzátonyokat rak. Ha megemelkedik 
a víz, először a gátak közét tölti fel, ezek közt duzzad meg, majd hol itt, hol ott, ahol a gát gyengébb vagy alacsonyabb, 
kitör. Az alacsonyabb felszínre kitörő víz a kitörés helyénél mély gödröt, ún. kobolyát vagy kopolyát vág, és nemegyszer 
a szakadástól a folyó új medret is váj magának az ártérben. A folyó szélesen kanyargó folyása és medre egyre változik, 
alakul. A kanyarok egyre hurkosodnak, majd egy áttöréssel lefűződnek. A folyó új medret talál magának, az egykori 
folyókanyar holtággá változik. Ezek a természetes folyamatok a Duna völgyét állandóan átalakították, felforgatták, 
hiszen a Duna vízjárása rendkívül szeszélyes is. Nemcsak a téli, kora tavaszi kisvíz és a nyár eleji zöldár szintje közt 
lehetett akár, 10 méter szintkülönbség Mohácsnál, hanem az év ugyanazon a napján lehetett az egyik esztendőben 
kisvíz, a másik esztendőben árvíz. Ez a szeszélyesség, a meder állandó változása akadályozta a folyóvíz és az ártér 
emberi haszonvételét: a halászatot, az ártéri erdők és rétek haszonvételét (fák és vesszők szedését, erdei gyümölcsösök 
termésének hasznosítását, méhészkedést és legeltetést, valamint az ártérben folytatott kertészkedést.)

FOKGAZDÁLKODÁS
A víz mellé telepedett emberek nem próbálták meg a folyóvizeknek ezt az évenként ismétlődő, de bizonytalan 

idejű és méretű kiáradását megakadályozni. Tudták, tapasztalták, hogy ehhez kevés az erejük, de igenis megpróbálták az 
áradások káros hatását csökkenteni, illetve hasznukra fordítani, mégpedig a természettel való együttműködéssel. Nem 
várták meg, míg az övzátonyok közt megduzzad a víz, hanem mesterséges átvágásokkal kivezették, kieresztették a vizet 

az alacsonyabb ártéri részekre, még mielőtt az veszedelmes, rombolásra képes mértékben felduzzadt volna. Ennek az 
emberkéz alkotta átvágásnak a neve fok volt. Ez a főnév a fakaszt igével rokon, finnugor eredetű szókészletünkhöz tartozik. 
Sok latin oklevélben szinte az egyetlen magyarul írt szó, amelyet az oklevelek a következő latin kifejezésekkel magyaráznak, 
írnak körül: meatus (meder), parvus fluvius (kis folyócska) porta aquae (vízkapu), ostia Danubii (kapu a Dunán), canalis 
(csatorna), fossatum (árok), piscina (halastó). Azért találjuk olyan bőven az oklevelekben, mert ezek a fokok voltak az ártér 
legértékesebb pontjai, mintegy kulcsai a haszonvételeknek, és éppen ezért lesznek a pereskedések tárgyai is. 

A Vajas-fok a Karaszi-erdőben

A fok legfontosabb szerepe, jelentősége az volt, hogy megakadályozta a magas, duzzasztott vízállást, az árvíz 
rombolásait. A kivezetett víz felfrissítette a holtágak, medrek, halastavak vizét és halállományát, rendszerint azonban 
az alacsonyabb ártér laposabb részeit, a palajokat vagy palékat, a völgyeket és fenekeket is megjárta, amelyekben 
a halak ívásra illetve a kis halak fejlődéséhez a legjobb feltételeket találták. Nemcsak a vízi bolhák, szúnyoglárvák 
tömege, hanem az elöntött felületek számtalan apró élőlénye, szöcskék, hernyók, férgek, rovarok minden fajtája. A víz 
rövidebb ideig a magasabb ártér egy részét is elöntötte, az azon lévő vegetációt azonban így nem károsította, sőt inkább 
megöntözte, megtermékenyítette. Azok a csatornák és fokok, amelyek kivezették a vizet, apadáskor vissza is vezették a 
mederbe, amennyit csak lehetett. Így tehát nem maradt kinn a víz a vegetáción, nem lett posvánnyá, kiszorítva a levegőt 
a fák gyökerei közül, ezzel kiszáradásukat okozva.

Apadáskor rekeszekkel, hálókkal lezárhatták a fokokat és így a visszaigyekvő nagyobb halakat kiszűrték a 
vízből, míg a kishalak visszajutottak az élő vízbe. Ez igen nagy halfogást is jelenthetett, messze a helyi szükségletek 
kielégítése felett, így jutott belőle szárítva, „szivárítva”, füstölve télire és eladásra is. A szárított vagy ahogy számos irat 
említi, a „szivatos” hal a középkorban és a török időkben is fontos kereskedelmi cikk, a nyers halat ugyanis nyári időben 
nem lehetett messzire szállítani.15

A víz visszavezetése érdekében a folyóvízből kivezető fok mindig az ártér elárasztható szakaszának legmélyebb 
pontjánál létesült, s ez a folyó folyási irányában az utolsó, fok nyitására alkalmas részen volt. A víz emelkedésénél az 
ártéri szakasz így alulról, csendesen, rombolás nélkül töltődött fel. Áradáskor minden fokot nyitva kellett tartani, 
a halak mind kifelé igyekeztek a vízzel együtt. A rekeszeket azonban rögtön az apadás megindulásakor le kellett 

15  ANDRÁSFALVY 2007. 11-12.
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zárni, mert akkor a halak – ezt megérezve -, ösztönösen visszaigyekeztek az élő vízbe. Ezek a rekeszek nemegyszer 
jelentős építmények is lehettek. Egy őcsényi panaszlevélben olvassuk: „másfél ember mélységű vízen bukva, a roboton 
kívül, magunknak kelletik véghez vinnünk” a rekeszek évenkénti javítását.16 

A Papp-fok a Decsi-Kis- és Nagy-Holt-Duna közt

Nemcsak az élő vizet kísérő övzátonyokat kellett áttörni fokokkal, hanem a kiterjedt ártérben a víz szétterülését 
akadályozó, egykori medreket kísérő hátakat is. Így egy-egy település határában tucatjával találunk fokokat. Minden 
foknak neve volt, többnyire személynévből képezve, arról elnevezve, aki „vájta”, illetve használta: Bárány-fok, Szilágy-
fok, Borz-fok, Forgó-fok, Reitmann-fok, Lovas-fok, Ér-fok, Papp-fok, Sárkány-fok. A fokhoz hasonló szerepe volt az 
ugyancsak emberkéz alkotta Vájásnak. Hogy a vájás is eredetileg közszó volt és úgy lett később egy hosszabb, a Duna 
mellékágának is felfogható folyó neve, bizonyítja egy latin oklevél, amelyben arról vitáznak, hogy a határt bejáró hajó 
a Vájáson vagy egy másik nemrég ásott fokon úszik.

A fokoknak köszönhető a középkori Magyarország mesés halgazdagsága. Egy 1308-ban írt jelentés szerint 
Magyarország Európa halban leggazdagabb országa, ehhez hasonlóan sok hal csak Norvégiában van, de ott kenyér helyett 
is halat esznek, teszi hozzá a hazánkban járt francia szerzetes. Mátyás idejében ismert volt az a szólás, hogy Magyarországon 
egy folyó: két rész vízből és egy rész halból áll. A 16. század közepén a hazánkban járt német katonaszerző, Wernherus, 
külön könyvet írt Magyarország csodálatraméltó vizeiről. Ebben leírja, hogy előfordul: olyan nagy tömegű hal igyekszik 
visszajutni az élő vízbe, hogy egyszerűen elsodorják a rudakból és vesszőkből készült rekeszt, és ezzel szertefoszlik a 
parasztok reménysége is a nagy zsákmányra. Ferdinand Marsigli a Dunáról írt hatkötetes munkájában le is rajzolja a fok 
működését metszetben. A latin nyelvű írásban a magyar szót használja, foch alakban. Ő készítette el az első használható 
térképeket is a Dunáról, s ebben a fokokat hosszú csatornákkal ábrázolja. (Ez a tudós katona többször bejárta a Duna 

16  Idézi: ANDRÁSFALVY 2002. 251.

mellékét, katonaként és török fogolyként is, és részt vett Buda visszafoglalásában.) Kétségtelen, hogy a legeredményesebb 
halfogás a fokok áradáskori használatából adódott, de az év többi részében is halásztak különböző más eszközökkel: 
keskenyebb vízfolyások, medrek mellett csuhéztak, fából épült állványokról, górékról (ez emelőháló volt), tavakban 
laposokban vejszéket állítottak. Ezek, mint a fokok és csuhézóhelyek, családi kezelésben voltak, de találunk nagyobb 
tavakban elhelyezett óriási vejszeket is, hosszú lésza terelőszárnyakkal, amelyek a község tulajdonában voltak.

A Keskenyi-fok a Gógai-erdőben

Varsák a Sióban
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A közös halászműveleteket és valószínűleg a vízépítést is, a tómesterek irányították. A halászat jogi kérdései, 
a földesúrnak járó halketted és haltized befizetése a tóbírák gondja volt. Az 1800-as évek legelejéről tudjuk, hogy a 
Decsi-Holt-Dunát és a vele összefüggő nádas tavakat („Öreg hólt Duna, Szomfova Tó és tőbbi apró Víz”) egy győri 
halkereskedő, Halász Ferenc bérelte és halásztatta a decsi halászokkal.17

Varsák egy rezéti halászháznál

A hal azt a portékát jelentettem a sárköziek számára az árvizes esztendőkben, amiből legkönnyebben 
csinálhattak készpénzt a közeli piacokon. A halászat a vizek be- és kiáramlásának kihasználására telepített rekeszekkel 
akkor hozott nagyobb jövedelmet, amikor éppen a szokottnál nagyobb vizű, nagyobb vízjárású esztendőkben gabonájuk 
elveszett, vagy alig termett, állataik sokat szenvedtek és pusztultak. Ilyenkor nemcsak mindennapos étellé vált a hal, de 
sokat frissen és szárítva messzi vidékekre kocsiszám hordva értékesítették, s ennek jövedelméből is pótolták kenyerüket 
és állatállományukat ért veszteségüket. Bőséges halfogás idején azonban annyian hordták a minden tartósítás nélküli 
gyorsan romló halat, hogy a kínálat meghaladta a környező vidék felvevő képességét. Megbüdösödött halból álló 
„szekereik terhét a mezőkön lerakva lopva szöktek meg.” – írta a sárköziekről Schwardtner.18

AZ ÁRTÉRI ERDŐK ÉS RÉTEK HASZONVÉTELE
A halászat mellett a vízjárta tájban más, jelentős jövedelmet jelentett a vízimadarak tojásainak gyűjtése, de 

értékes árut jelentettek a befogott madarak, a daru és a kócsag tolla, szedték a teknőst, a piócát, a kagylót hurokkal, 
vermekkel pedig nagyobb vadakat is elejtettek: disznót, őzet, szarvast. 

17  SZILÁGYI 1984. 346-347.
18  BALÁZS KOVÁCS 2006. 26-27.

A Lassiban álló halászház felírata

GYÜMÖLCSÖSÖK ÉS MÉHÉSZKEDÉS AZ ÁRTÉREN
Az ártér ilyetén való „kezelése” tette lehetővé e tájon a kiterjedt gyümölcsészetet és méhészetet is. A nedves, 

árvizekkel öntözött talaj, a páratelt levegő különösen az almaféléknek kedvezett. Az oltott, nemesített gyümölcsfák 
ligetesen, más fákkal vegyesen az egész ártérben szétszórva nőttek mindazokon a felületeken, ahol a keményfa, 
elsősorban a tölgyfa is megtalálta a maga legjobb életfeltételeit. Az árterek gyümölcse nagyobb vidék ellátását is 
biztosította. Amikor a török elfoglalta a Duna mentét, Szeremlénél egy gyümölcsöskertet egyenesen a szultán számára 
foglaltak le. Amikor érni kezdett az alma meg a szilva, elsősorban a leányok kiköltöztek a gyümölcsösökbe, hogy a 
„ hullást” folyamatosan felvagdalják és megszárítsák aszaléknak. A szilvát aszalták vagy keszőcének, majd lekvárnak 
főzték. A gyümölcsösök környékén helyezték el a méhkasokat. Volt olyan gazda, akinek több tucat kasa, kaptára is volt. 
Messze vidékről jöttek a kereskedők mézért és viaszért.

A Gemenc területén a taplósi alsóvégen találjuk az egyetlen fennmaradt gyümölcsöst 
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ÁLLATTARTÁS AZ ÁRTÉREN
Az ártér legnagyobb haszonvételét az állattartás jelentette. A keményfától kiirtott kaszálókon nem vágtak 

sarjút, hanem legeltettek. Állatokkal legeltették – különösen téli időben – az erdőket, ahol nemcsak a ritkásan növő 
fák között ették a füvet, hanem a fák ágait és leveleit is. Jó téli legelője volt minden állatnak a mocsarak, rétségek 
savanyú füve, amelyet a hó alól kikapart, kiszedett. A vadgyümölcsön, makkon nemcsak a disznók, hanem a marhák 
és télen a behajtott juhok is híztak. Ez a szilaj és félszilaj tartás (szilaj, ha az állatok egész évben szabadban tanyáztak, 
félszilaj, ha télen takarmányozták és legalább féltetős ólakba vagy istállókba hajtották éjjelre) nem az Alföldről ismert 
óriás nyájakban, ménesekben vagy gulyákban folyt, hanem családonként különvált kis falkákban, rendszerint legfeljebb 
fiatal férfiak, legények felügyelete alatt. Természetesen szaporodni is képes falkák jól összetartottak, és emberi segítség 
nélkül is megvédték magukat a farkasokkal vagy idegen emberekkel szemben. Ezt a külön, családonkénti erdőkben 
is folytatott legeltetést Mária Terézia idejében, éppen az erdők védelmében, szigorúan tiltották. Arra akarták rábírni 
a falvakat, kemény megtorlással fenyegetve a nem engedelmeskedőket, hogy közösen fogadott pásztorok őrizetére, 
községi nyájakba hajtsa mindenki a maga jószágát. Ez itt csak akkor sikerült többé-kevésbé, amikor az uradalmak 
kisajátították legeltetésre az ártéri erdőket – maguknak. Ezután is, dacból is és szükségből is, az ártereket használó 
falvak behajtották állataikat az erdőbe, csatáztak a csőszökkel és uradalmi pásztorokkal is, ha kellett, s ezért számosan 
kerültek a megye tömlöcébe. Egyébként is az ártéri erdőkben, az állatőrzők közt jól megbújhattak az üldözött emberek, 
a betyárok, akikkel kénytelenségből is szövetkeztek a pásztorok, hiszen ki voltak szolgáltatva nekik. 

 

Rendszeres legeltetés a Gemenc belterületén jelenleg csak a Taplósi gyepeken törénik  

A magánlegeltetés idején egy-egy falka hetekig őrizetlen volt, különösen nyáron. Télre az ártér magaslatain 
épült szállásokra tértek be, ahol fiatal legények vagy már a munkából kiöregedettek etették őket szénával vagy a 
gyengébb állatokat abrakkal is. A szállás vagy ól, akol, rendszerint árokkal és sáncokkal körülvett magaslat volt, ahol 
cölömp vagy próstya (hasított, vastag fák), karám is kerítette a falkát. A karám, ól mellett állt egy csücskös nádkunyhó 
az őrző részére. Később istállók is épültek, amelyekben az emberek is helyet kaptak. Ha elhúzódott a tél vagy a tavaszi 
magas víz hosszabban ülte meg a legelőket, a fák rügyező ágait nyesték-vágták takarmányul. Ilyenkor az ágakat magasan 
kellett nyesni, hogy a sarjadó, friss hajtásokat a marha vagy ló már ne érje el, mert ezzel az erdőt ki is pusztíthatták volna.  
A szilaj és félszilaj tartású állat, a régi szürke magyar marha, a parlagi ló és a siska-mangalica disznó volt csak képes arra, 
hogy saját lábán menjen ki a külföldi piacokra, nemegyszer több száz kilométert is megtéve. Különösen a 18. században 
volt nagy kivitele a marhának nyugat és dél-nyugat felé, mikor is a hajdúk északolasz városokba, Nürnbergen keresztül 
egészen az Atlanti-óceánig indították el az összevásárolt jószágot. A Dráva mentén inkább a somogyi szakaszon lakó 
horvátok körében tartották a magyar szürke marhánál lényegesen kisebb méretű bosnyák riska vagy kuli marhát, amelyet 

jobb tejelőnek tartottak, majd a 19. század második felében terjedni kezdtek a svájci eredetű, illetve azok magyar szürke 
marhával keresztezett, tarka vagy piros marhának nevezett fajtái. Ezek már nem bírták a szilaj tartást, ezért a tejgazdaság 
fejlődésével együtt járt az istállózás, valamint az ökrök helyett a lovak igázása. A svájci marhák elterjesztésében  néhány 
uradalom  járt elöl, a parasztság körében szürkékkel keresztezett tarka fajta volt a kedvelt, ellenállóbb volna miatt.  
A Dráva mentén  tartottak ki  legtovább a szürke magyar fajta  mellett. A kistermetű, szíjas hátú (gerincén végigfutó sötét 
sávról) magyar parlagi lovat állami méntelepek felállításával „nemesítették” vagyis próbálták emelni a magasságát. Ebben a 
parasztok is érdekeltté váltak akkor, amikor a katonaság már csak bizonyos marmagasság felett vásárolt lovat a gazdáktól. 
Az ártérben legelő nyájak, falkák éjszakára és téli szállásra mindig a magasabb helyeken tértek, ahol a szállásokat és 
karámokat is építettek. Ezeket a helyeket a jószág jól megtrágyázta. Az ártérben ezeken alakultak ki a kertészetek, a len, 
a borsó, a bab és mindenekelőtt a káposzta a legrégibb időktől elsősorban az ártereken termett nagyobb mennyiségben. 
Az újvilágból jött növények, a paprika és paradicsom számára is ezek voltak a legalkalmasabb termőhelyek. 

HAJÓMALMOK A DUNÁN
A Duna vizének közvetlen hasznosítását jelentették a malmok, valamint a folyó víziútként való használata. Úgy 

tűnik, hogy a 18. századig ezeket a víziutakat inkább csak lefelé, a dél és kelet felé utazók használták. Ritkán került sor 
a hajók, a dereglyék felfelé való vontatására; nem voltak jó vontatóutak. Vontatóutak kialakításával szervezetten csak a 
18. század közepén közvetlenül a part melletti füzes, bokros növényzet kivágásával kezdtek foglalkozni errefelé. Az első 
folyamszabályozási és vízrendezési munkák célja éppen az volt: megépíteni a vízi szállításra alkalmas partmenti vontató 
utakat. Például Tolna megyében 1774-ben elrendelték a vontatást is akadályozó, a Dunából kilépő (az övzátonyokon 
áttört) csatornák, fokok betemetését és a víz partján összefüggő töltés építését. A nagy folyókanyarok átvágását is 
ezért szorgalmazták, és azt is remélték, hogy így a folyó megrövidülve meggyorsul és mélyebbé is válik. A vontatást a 
hajómalmok is nagyon akadályozták, ezért azokat is megrendszabályozták a törvényhatóságok. Például a 18. század 
közepén szigorúan tiltották azt, hogy a hajómalmot a Dunán (horgony helyett) földdel megrakott, elsüllyesztett rossz 
hajókhoz, dereglyékhez kössék. A megye az uradalmakat kötelezte arra, hogy a réveknél kocsmákat, fogadókat tartson 
fenn az utazóknak, amelyeket az őrletők is igénybe vettek, hiszen néha napokig kellett várni, amíg sor került rájuk az 
őrletésnél. Sokszor maga a malmos gazda épített pihenőhelyet, fészereket, beállóhelyeket és lehetőséget arra, hogy 
a várakozók süthessenek, főzhessenek, és melegedhessenek is. Ezekben a kocsmákban és a malmosok által épített 
fészeres pihenőhelyeken éjszakáztak a hajóvontatók is, akik akár gyalogosan, akár lovakkal húzták felfelé a hajókat. A 
jobbágyfelszabadításig a vontatóutakat robotban tisztították: legalább hat öl szélesen minden bokrot, fát kivágtak.19      

Dunai hajómalom Kalocsa alatt. Solymos Ede felvétele, 1951 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

19  ANDRÁSFALVY 2002. 253-259.
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A DUNA SZABÁLYOZÁSA

Böhm Ferenc térképe a Kis-Duna környékéről, 1772-ből 
 MNL.TML_XV_3_T. 131.

 Az 1723. évi CXXII. tc. a „Csatornák berendezéséről”, majd az 1751. évi XIV. tc. „Az országban a közönségre 
nézve káros malmok megszüntetéséről”, teremtették meg a törvényi alapját a  Helytartótanács 1765-ös rendeletének, 
amelyben Tolna vármegyét a folyók kiöntéseinek megakadályozására és az utak rendezésére utasította. Tolna megye 
ugyan már 1740-ben a kancelláriához küldött felterjesztésében elpanaszolta, hogy a Sió, Sárvíz, és Kapos menti lakosok 
sokat szenvednek évente az áradásoktól. Szükséges tehát, hogy a folyók szabályozásával gondoskodjanak a lakosság 
biztonságáról. A károk fő okozója a sárvízi malomgátak minden nagyobb terv nélküli, önkényes elhelyezése volt. Ez 
a különben is elmocsarasodott tájban egyre sürgette a vízrendezések és lecsapolások időszerűségét, annál is inkább, 
mivel az akkori felfogás szerint a mocsarak és elvadult vízi rengetegek lehelték nemcsak a váltólázat, a maláriát, hanem 
a többi ragályos betegségeket is. Bár valószínű egyre esett a kifogott és hasznosítható halmennyiség, a halaknak nem 
volt megfelelő piaca, a távolabbi szállítás pedig nehézkes volt. A halászat érdekeit így nemigen vehették figyelembe.  
A külföldi példák, valamint a búzatermés növelésére való törekvés, majd a gabonakonjunktúra is a lecsapolások és az 
ártér visszaszorítását szorgalmazták, végül pedig a hajózás érdekei a medrek szűkítéssel való mélyítését követelték meg. 
(E korban, a 18. században a merkantilizmus terjedő divatos tanításainak eredményeként, számos hajózó csatorna terve 
született meg. Egy Balaton-Sió-Sárvíz-Duna-csatorna terve is, már 1715-ben.)20

 Tolna megye új szellemű vízrendezéséhez az indítékot az adta, hogy a kancellária jelentést kért a megye 
mocsarairól és szabályozatlan folyóvizeiről. 1765-ben pedig utasította a megyét az utak rendezésére, a vizek kiöntésének 
meggátlására. Folytatásként 1771. december 30-án kiadták a Sárvíz szabályozására vonatkozó rendeletet, majd tervek 
készültek a Duna „kiöntéseinek elgátolására” is. Báró Sigray Károly királyi biztos 1773-ban Bőhm Ferenc császári 
mérnökkel készíttetett terveket a Duna medrének szabályozására és partjainak feltöltésére, amelyeket a szomszéd 
törvényhatóságokkal Baján tartott tárgyalásán kivitelezésre elfogadtak. A munkák nehezen indultak, majd rövidesen el 
is akadtak, ezután inkább csak karbantartások és helyreállítások történtek.

 A Sárvíz szabályozó munkálatainak tényleges megkezdése 
is késett. 1773-ban elrendelték a sárvízi malomgátak átvágását és a 
hajómalmok felszámolását is, de még 1774. végére sem hajtják végre 
az erre vonatkozó parancsot mindenhol. Ebben az esztendőben a 
Helytartótanács felszólítására Tolna megye közgyűlése határozatot 
hozott a Duna szabályozásáról és a partok feltöltésének végrehajtásáról. 
A hír futótűzként terjedhetett el, mert 1774 szeptemberében a 
jövőjükért aggódó decsi, pilisi és nyéki jobbágyok könyörgő levelet 
fogalmaztattak jegyzőjükkel a megyéhez:
„Tekintetes Nemes Vármegye nékünk kegyes Atyáink, és Pátronus Uraink! 
Midőn Felséges királyi Commissárius Úr eő Nagysága Tttes. Ns. Pest 
és Tolna Vármegyék érdemes Deputátus urai, az Duna és Sárvizeknek 
megvizsgálása végett Szegény Helységünk Határjaitis megvizsgálták 
volna, értettük az Ingeniernek tellyes szándékát, azon lenni, hogy minden 
Dunából kiszolgáló fokok és erek eltöltessenek és tellességgel el zárassanak 
ezen felül a Duna mentében oll töltés vettessék, hogy annak ki árodása 
azzal meg gátoltassék, és eszerint az föld az víz járásoktól és kiöntésektől 
megmenekedjen. Valóban, ha mind ez úgy megtörténhetnék és végbe vitethetnék, talán valami hasznot lehetne remélni; de 
még akkor is az munkának század részét alig érhetné fel, sőtt minékünk nyilvánságos károkat és majd utolsó pusztulásunkat 
okozván félelemmel várhatjuk. Mi pedig kik Gyermekségünktől fogva itt lakunk, és mind nagyobb, mind kisebb árvizeket 
értünk, és az föld csinyátis leg jobban tapasztaltuk és tudjuk mindenkor az vizeket (és tudjuk, hogy a vizeknek) képesint, vagy 
rendes áradása hasznunkat szerzi, mert szárazság idején bőséges kaszállást és marha legeltetést tapasztalunk, az Halbul 
pediglen nemcsak élelmünket és ruházatunkat, hanem minden adóinkat, és portio fizetésünket szerezhetyük. Mondhatná 
ugyan valaki, hogy ezek helyett szántó földjeink lesznek, melyekbül valami kevés hasznot várhatunk; de valóban aki ezt 

20  ANDRÁSFALVY 1976. 163.
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megláttya (ti. a valódi körülményeket) tapasztalni fogja, 
hogy oll sikeres és munkálatos, hogy emberi munka akki 
ezt haszonra fordíthassa (nincsen), sőt inkább a Marha 
és s. v. sörtés neveléstül és járástul megfosztatunk; de 
lehetetlen is azt vélünk elhitetni, kik a földnek mivoltát 
legjobban tudjuk, hogy az rend kívül való árvizek ellen a 
töltések gátok és rekeszek, sőt zúgók tétetődhessenek, hogy 
azzal a Dunának kiöntését rólunk elfordítsa, a rendes ki 
öntések ellen  pedig, melyben inkább hasznunk hogy sem 
kárunk vagyon, nem szükséges, az nagy áradás ellen való 
munka pedig oll káros lenne, hogy a víz rajtunk maradna 
posvánnyá válna, és mind minékünk, mind pedig 
Marháinkk Dögletességet nemzené és midőn hirtelen vissza 
nem mehetne utolsó veszedelmünket, és pusztulásunkat 
okozná. Könyörgünk azért alázatossan és Instálunk 
a Tkts. Ns. Vármegye Atyai Irgalmassága előtt, hogy 
méltóztassék abban módot találni, hogy mi a következendő 
Nyomorodástul megszabadulhassunk és végső pusztulásra 
ne juthassunk Melyet is az hatalmas Isten hallgassa meg 
ami könyörgésünket, és az mi hasznunkra fordítsa Tkts. 
Ns. Vármegye szívét, hogy békességben meg maradván 
lehessünk, a Tkts. Ns. Vármegyének megfélemlet szegény 
fiai, Nyéki, Pilisi és Detsi szegénység.”21 

 A levélírók öntudattal hivatkoznak arra, hogy 
ők ismerik a vízek járását, nem egy kis és nagy árvizet 
éltek át és elsajátították az elődök tapasztalatait is, tudják, 
hogy a rendes, átlagos áradások hasznukra vannak. 
Ismerik a föld minden csínját-bínját, vagyis tudják azt, 
hogy az ártér vízzel megtelésének és kiürülésének mi a 
módja, lefolyása, milyen akadályokat kell esetleg útjából 
elhárítaniuk, hol vannak az ártér emelkedettebb pontjai, 
melyik milyen vízmagasságig marad száraz, azokra mit, 
hogyan és mennyit lehet menekíteni, azokat hogyan 
lehet megközelíteni, különböző időjárási viszonyok 
esetében. Árvíznél merre képződhetnek veszedelmes 
folyások, örvények, merre csendesebb a víz, hol lehet úsztatni, csónakázni. Valóban nemzedékek által felhalmozott 
helyi tudásanyagról van itt szó, nemcsak egyszerű általánosságok ismeretéről. 

A levélírók nem hisznek abban, hogy az ártér búzatermő földdé válhat, melyből valami kevés hasznot 
várhatnának. Az akkori idők gabonatermés-átlagaihoz viszonyítva a jól kezelt ártér több hasznot hozhatott, mint 
ugyanakkora, közepes minőségű és művelésű szántó. Ha azonban mégis nekilátna a megye ennek a munkának, úgy 
vélik, a nagy költség és áldozat nincs arányban az eredménnyel. Tudták jól, hogy évtizedekre lenne szükség, hogy az 
ártér búzaterművé váljon, de azt is tudták, hogy a munka költségeit és fáradságát is nekik kell állni, de mindenekfölött jól 
sejtették, hogy a táj átalakulásával hagyományos életformájuk is fájdalmasan át fog alakulni. s nemcsak a táj természeti 
kereteit, hanem kialakult, társadalmi, műveltségbeli kereteit is szét fogja törni. Ezt a változást sejtették, de nem hittek 
benne, ahogy nem hittek a gátemelés hasznában sem. Úgy gondolták, hogy ezek a gátak a nagy árvizeknek egyáltalán 

21  Idézi: ANDRÁSFALVY 1976. 164.
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nem tudnak ellenállni, csak felduzzasztják erejét, mely majd hirtelen és eddig nem ismert és tapasztalt módon fog rájuk 
törni, s ha pedig az árvíz dühét levezető és megszelidítő fokokat már feltöltik, nem lesz hol megújuljon a halállomány, 
s a gáton keresztül betört víz pedig nem tud majd hol távozni. „A víz rajtunk maradna és posvánnyá változna.”  
A posvány, a rothadó víz. Ott, ahol a víz levegőt igénylő növényzeten, réten, gazon, bokron hosszabb ideig megáll, 
stagnál, felmelegszik, oxigéntartalma rohamosan fogy és megkezdődik az ellepett zöld részek rothadása. A rothadás 
tovább csökkenti a víz oxigéntartalmát. Ez a víz oxigénjével táplálkozó élő szervezetek pusztulásához vezet, az 
elpusztult állatkák, halak bomló fehérjéi megmérgezik a vizet, elpusztulnak a halak, a csigák és a békaporontyok is. 
A tovább apadó posvány dögletes, büdös vizével megfertőzi a kaszálókat, a legelők legeltetésre alkalmatlanná válnak, 
ezzel az árterületből élő nép valójában elvesztené megélhetésének alapját.22   

AZ ELSŐ MUNKÁLATOK
1776-tól a fokokat betömette a megye. A fokok betöltésével a régi vízgazdálkodás leglényegesebb létesítményét 

tették működésképtelenné és megindult az új szellemű vízrendezés. A fokok betöltésének következményei egyelőre 
azonban nem az új, hanem a régi vízgazdálkodás helyességét igazolták, mert mindaz bekövetkezett, amitől a decsi, 
pilisi, nyéki jobbágyok féltek. Közel száz esztendőnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a dunai védgátak valóban hasznot is 
hozzanak a víz menti lakosságnak. 1780-ban a Sárközt is ellepte a víz: „…mind réttyeinkben, marha legelő mezeinkben, 
úgy kertbeli veteményeinkben nagy károkat szenvedtünk…” – jelentik a pilisiek.23 A Sárköz alacsonyabb felszínén készített 
kezdetleges gátak valóban csak kárt okoztak, semmi védelmet nem jelentettek. Közben talán a felsőbb vidékeken 
eredményesebben épített gátak hatására, egyre gyorsabban dél felé szaladó árhullámok összetorlódtak itt a Sárköz 
tájékán és az árvízszintek egyre magasodtak. Egyre nagyobb eddig soha vagy csak igen ritkán veszélyeztetett területeket 
kerített hatalmába a víz. 

 A vízi munkálatok folytatásának további lehetőségét az 1807. évi XVII. tc. „A magánosok költségén létesítendő 
vízművekről” teremtette meg, amelynek nyomán 1811-ben megkezdődött a Sárvíz szabályozása. Gr. Zichy Ferenc királyi 
biztos 1818-ban megismételte a dunai munkálatokkal kapcsolatos 1773-as eljárást, amelynek elfogadását követően 
rövidesen megkezdődtek a vízrendezési munkák. 1811 és 1825 között a Gr. Zichy Ferenc vezetésével működő „Víz Építő 
Királyi Biztosság” feladata volt többek között: „A Duna folyásának megigazítása Pest, Tolna, Baranya és Bács Vármegyékben”.  
 
A folyó ugyanis itt „nagy görbülése által, mind a jégjárást tartoztattván, mind a hajókázást akadályoztattván, igen káros 
következtetéseket okozott.”24 

 A Duna fő medre a Tolnai-Holt-Duna medrének meghosszabbításában haladt. Ebből kanyarodott ki egy éles 
kiszögelléssel a Taplósi-kanyar. Az éles kanyarban gyakran feltorlódott a jég, ezért már a 18. század végén felmerült a 
gondolat, hogy a kanyart át kellene vágni. A tervet néhány évtized múlva tett követte, és 1811-ben az Északi terület 
Duna-szabályozásának nyitányaként Schnemann József tervei alapján átvágták azt. Ekkor fúfődött le a mai holtág.  
A meder többi része feltöltődött, most a Tölgyfás-dűlő van a helyén, középen egy gyönyörű, lilás füzessel.

 A kanyar átvágásával a vidék szabályozási munkálatai úl lendületet vettek. 1843 és 1852 között elkészült a 
Duna bogyiszlói nagy kanyarjának az átvágása, ezzel Tolna és Fadd kapcsolata megszűnt a Dunával és hamarosan csak 
eliszaposodott holtág partján találták magukat.25

22  ANDRÁSFALVY 1976.164-166.
23  Idézi: ANDRÁSFALVY 1976. 168.
24  IHRIG 1973. 240.
25  ELBLINGER 2014.
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 A sűrűn bekövetkező jeges ár idején a lakosság kérte a megyétől az átmetszéseket, viszont amikor a megyék 
és a földbirtokosok egyezsége létrejött, a felmérések, tervek elkészültek, ekkorra elmúlt a veszély, és a halászat, mint 
megélhetési lehetőség megszűnésétől félve az átmetszések ellenségévé váltak az ártéren lakók. 

 A biztosság, Beszédes József „vízmérő” műszaki irányításával az 1820-21-es évben Baja és Báta között 
elvégzett négy átmetszést, mely mintegy 40 kilométerrel rövidítette meg a Dunát. Az 1825-ben készített jelentés a 
szabályozási és töltésépítési munkálatokról azt írja, hogy „azelőtt a dunai áradások pusztításának 180 ezer hold leginkább 
jobbágyi föld volt kitéve, melyből közel 100000 hold valóban megszabadult.” A derűlátás nyilván onnan adódott, hogy azt 
hitték, az átmetszések megszüntetik a jégtorlaszokat és ezzel megszabadulnak a jeges árvizektől. Az 1838. évi árvíz 
azonban megcáfolta ezt az optimizmust. A folyó kiöntéseinek megakadályozására épült töltések még nem nyújtottak 
megfelelő védelmet ekkor még a Sárköz alulról nyitva állt a Dunán és a Sárvízen betörő áradások előtt.26 

Kevéssé ismert, de már a 18. század végén felvetődött, hogy a Sárvizet a taplósi Holt-Dunába kellene vezetni.  
„Az 1787-es évből egy rendkívül érdekes terv maradt ránk a Sárvíz-torkolat rendezésére. Állandó volt az a panasz, hogy a 
Duna Bátánál gyakran visszaszorítja a Sárvizet, és a felduzzasztott víz a Sárköz nagy részét elönti. A baj megelőzésére a 
Hohenlohe-ezred főhadnagya, Froschauer azt a gondolatot vetette fel, hogy a folyót már Szekszárd közelében, mintegy  3 kilo-

éteres mesterséges meder segítségével kell a Dunába vezetni.”27Azonban az akkori hibás szintezési adatok alapján az ötletet 
elvetették, amely végül a későbbi – már pontosabb – felméréseket követően 1854. szeptember 14. és 1855. november 
26. között valósult meg. 

Az  1844-48 közt megmagasított töltés a Borrév-fok mentén

26  NEBOJSZKI 2008. 17-18.
27  TENK 1936. 35.

A töltések építése már 1775-ben megindult Tolna megyében, részben az érdekelt földesurak, részben a 
vármegye költségén.28 Ez a munka azonban 1777-ben elakadt. 1817-ben azonban az érdekeltek ismét kérték a töltés 
építését Podolay János mérnök tervei alapján. 1824-1826-ban épült ki megyei erővel az árvédelmi gát – a „Podolay-
töltés” – a nagy árvizek színéig, Őcsény községhatártól Bátáig. A töltés magasságát az 1824. évi árvízszinthez igazították. 
Szélessége felül 4 ölnyi, alul szélesebb, mint amennyi a magassága. A gát mindkét oldalát füvesítették, kívüle erdősáv 
ültetését határozták el. Az elkészült töltést állandóan figyelték, és a hibákat rögtön kijavították. Az ekkor épített 60.48 
km. hosszú töltés alapját adta a későbbi gátépítkezéseknek.

Ez azonban a területet meg nem mentesítette teljesen az elöntéstől, mert a Duna vize visszaduzzasztotta a 
Sárvizet. Már ekkor terveztek zsilipet a töltés mögötti vizek levezetésére is. A töltés méretei egyébként még a mai 
fogalmak szerint is elfogadhatónak mondhatóak.29 1826 tavaszán az új töltés Lankóc foknál átszakadt. A vizsgálat 
kiderítette, hogy maga bátaszéki uradalom vágatta át, az uradalmi ügyész kijelentése szerint „mivel a tervbe vett lankóczi 
zúgó még nem készült el, az uradalomnak pedig a vízre szüksége volt, halászati célra.”30 A régi vízjárással összefüggő ártéri 
haszonvételekről az uradalom is nehezen mondott le.

1833-ban Vásárhelyi Pál ellenőrizte a bajai-bátai átvágásokat, a gyűrűsháji és bátai átmetszést jónak 
találta, a szeremleit pedig „hagyni kell, úgy, ahogy van.” 1852-ben Halász Gáspár részletes terveket készített a terület 
vízrendezésére és a mai Sió-torkolattól Bátáig terjedő Duna-part védelmére. A Helytartótanács rendelete nyomán 
1855-ben megalakult Duna Védtöltési Egylet folytatta ugyan a töltések építését, de a munkák igazából csak 1867-ben 
kaptak lendületet.31 Ekkor kezdte meg a vármegye közgyűlésének megbízásából Simon Rudolf alispán az érdekeltekkel 
folytatott tárgyalásokon a Tolna-bátai Dunavédgát Társulat szervezését. A Gemenc nyugati határának kialakulása 
szempontjából voltak fontosak ezek a megbeszélések. „Simon Rudolf eredménnyel lát munkához. Először is megkísérli 
a kalocsai érsekségnek Dunán innen – de már Pest megyében – fekvő birtokait is bevonni az érdekeltség körébe. Szerencsére 
siker nélkül Tolna megye határa ugyanis vidékünkön nem terjed az élő Dunáig. 1000 évvel ez előtt, midőn népmonda szerint 
Tolna és Ete vezérek megyénket megszállták, bizonyosan a Duna szolgált határul: ma már holt medrek és feliszapolt fokok 
képezik a megyei határt. Az átmetszések is mind Pest megye területén létesültek. Az érseki birtokok kihagyása nagy szerencsének 
mondható társulatunkra töltéseink és az élő Duna közt 6-7 km széles erdőség terül el, mely mentségül szolgál a víz minden 
támadása ellen.”32A Gemenccel kapcsolatos tanulmányokban mindenütt csak annyi szerepel, hogy az érsekség nem 
lépett be a töltésépítési társulatba. „A magyar vízszabályozás története” című kötet szerzői így írnak: „A Kalocsai érsekség 
Duna jobb parti területeit nem sikerült az ártérbe bevonni, s ez bevédetlen maradt. Így keletkezett a gemenci nyílt ártér híressé 
vált vadrezervátumával.”33 Tóth Károly sorai szerint nem is nagyon akarták belépését, ami könnyen érthető: egyrészt a 
6-7 kilométeres sáv egyfajta védőzónát jelentett az építendő Tolna vármegyei árvízvédelmi műveknek.34 A következő 
években elkészült tervek szerinti vonalvezetéssel megépült töltések és műtárgyak a mai Gemenc nyugati határai.

28  TÓTH 1896. 6-7.
29  MNL TML. Közgyűlési iratok 4.92/1/1825.
30  ANDRÁSFALVY 1976. 171., TÓTH 1896. 8-9.
31  A Sió-szabályozás befejezését követően megyei irányítással kezdték meg a töltések építését és a Sárköz belvizeinek levezetését. 
1867-ben a vármegyei közgyűlés javaslatára – anyagi megfontolásokból – megkezdődött a társulat szervezése, amely 1860-ban jött létre 
Tolna-Bátai Dunavédgát Társulat néven, és 1873-tól – a tolnai és mözsi érdekeltség kiválása után – Szekszárd-Bátai Dunavédgát Társulat 
néven folytatta működését. – DÓKA 1983. 382-383.
32  TÓTH 1896. 11.
33  IHRIG 1973. 244., ANDRÁSFALVY 1976. 171-172.
34  TÓTH 1896. 11.
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Barabás Miklós: Vásárhelyi Pál, 

1846 - litográfia 
Tóth Károly igazgató főmérnök 

munkássága révén alakult ki a Sárköz és a 
Gemenc mai arculata

Beszédes József

A kalocsai érsekség belépésével kapcsolatosan többféle elképzelés alakult ki, Rádi József eredeti dokumentumok 
alapján próbálta meg kibogozni a belépés elmaradásának okait, megtalálta a levéltári anyagban az uradalmi mérnök 
„Érsek Úr Őexcellenciájának” adott jelentését, melyből ez kiderül. Eszerint nem teljesen helytállóak Tóth Károly 
megállapításai, miszerint „először is megkísérli a Kalocsai érsekségnek Dunán innen – de már Pest megyében – fekvő birtokait 
bevonni az érdekeltség körébe. Szerencsére siker nélkül.”35 Ha nem lett volna olyan fontos az uradalom belépése, akkor 
nam kapott volna az érsek ilyen tartalmú levelet: „a magas Vallás és Közoktatási Magyar Királyi Minisztérium folyó 
év március 28-án 5117. szám alatt méltóságos báró Augusz Antal úrnak, mint a tolna-bátai töltési  munkálatokra nézve 
felhatalmazott szekszárdi városi képviselőnek beadványa folytán, melyben is a Kalocsai Érseki Uradalmat a kérdéses védgátak 
létesítése céljából folyamatba tett tárgyalásoknál való részvétre hívatni kéri a nagyméltóságú magyar királyi közmunka és 
közlekedési miniszter úr folyó évi március 21-én 3224. szám alatt a fentebb magas Vallás- és Közoktatási Minisztériumhoz 
intézett átirattal együtt pártolólag oly kéréssel méltóztatott fent tisztelt báró Augusz Antal úr eredeti beadványát által tenni, 
miszerint Excellenciád e részbeni becses szándékairól a csatolmányok visszazárása mellet a fent tisztelt magas minisztériumot 
tudosítani sziveskedjék. A tervezett töltésben Excellenciád gemenci és rezéti két birtokával érdekeltetik, és jóllehet elnökileg a 
gyűlésre meghívatott mindazonáltal képviselve nem lőn, mi annál feltűnőbb, hogy vállalat a bátai és szekszárdi uradalmakra 
nézve hasznos és értékesítő, az azokba ékelő kalocsai uradalom birtokaira nézve pedig szükségképpen kívánatos, mert birtokát 
a majdnem évenként szenvedett árvízek ellen bitosító és jövedelmét ötszörte növelő, azonban hogy Excellenciád az elnöki 
meghívás folytán képviselőit Szekszárdra kiküldötte, s azok ott a tanácskozásban mindaddig részt vettek, míg csak a tervezet 
kártékony hatása iránt az érséki birtokokra nézve meg nem győződtek.” Ezen az ülésen az uradalmi mérnök és Pátz Flóris 
uradalmi ügyvéd vett részt.

Az uradalmi mérnök az érseknek adott jelentésében a következő ellenvetéseit teszi: „a Duna balpartja már szinte 
a bajai határig védgáttal oltalmazva lévén. 1864. évben ő apostoli királyi felsége által Szekszárdról Excellenciád gemenci birtokán 
át a Dunára vezető út az országutak sorozatába felvétetni rendeltetvén, minthogy ezen dunai pontnál a Dunán általi közlekedés 
is szükségessé vált az uradalom királyi szabadalmazott rév jogi engedélyért folyamodott; - a Dunai Gőzhajói Társulat pedig ezen 
pontnál szinte ügynöki állomást rendezett, sőt postai közlekedés is mindazonáltal a Dunán, mind Kalocsáról Bajáig hosszában 
felállíttatni terveztetett. Minden vállalatok sikeresítésére szükséges volt először a Szekszárd-gemenci útvonal kijelölése, ennek 
engedélyezését méltóságos báró Augusz úr elnöksége bizonyos szekszárdi küldöttség boldogult Kunszt érsek úr őexcellenciájánál 

35  TÓTH 1896. 12.

kieszközölte, és mindenek előtt tehát az uradalom részéről felajánlott 20 
öl szélességű úttér kijelölése vétetett foganatba, a mérnöki munkálatok oly 
csekély figyelem és pontossággal kezdődtek meg, hogy miután már az út 
szélessége több mint ezer öl hosszban kijelöltetett és kiirtatott, akkor vétetett 
észre, hogy a vonal egyenes irányát elhibázták és így másodszor is kellett a 
sűrű erdő között hasonló vonalat irtani. Ezen kívül Szekszárd mezőváros és 
a Gőzhajó Társulat által a Duna-parton az utasok elfogadására építkezések 
is szorgalmaztatván még a múlt évben Excellenciád költségén istálló és 
fészer emeltetett, de az egész nyáron át árvízzel boríttatván a Szekszárd-
gemenci útvonal igen csekély mértékben vétetett igénybe. A Kalocsai 
Érseki Uradalomnak egyáltalában nem fekhet érdekében a létesítendő 
Tolnától-Bátáig terjedő töltés emelésére alakulandó társaságbani részvét, 
mert figyelemmel tekintvén térképen Gemenc fekvését, úgy számításban 
vévén a Duna bal partján már emelt töltéseket, nemkülönben a Bogyiszlói 
átmetszést és végül a mentesítendő terület nagyságát, az utóbbi kivált 
a többi tényezőkhöz idomíttatván oly parányira olvadna, hogy azon 
csekélység alig érdemelne figyelmet, akkor midőn majd hússzor annyi érseki 

terület védtelenül maradna, de ezen kívül azon mentesített területen sem járna haszonnal a töltés, mert a Gemencben egyáltalán 
a magasabb réteket sűrű fiatal erdő fedi, miket kipusztítani és helyette ekegazdaságot behozni az uradalomra előnyös nem lehetne. 
Hátra maradnak még a mentesített területen lévő laposok, fokok és tófenekek, melyek akkor is vízállások maradnának, mert mély 
fekvésüknél fogva kiszárítathatatlanok, a laposok jelenleg nádat teremnek és áradás alkalmával a fokok és tófenekekkel együtt a 
legjobb halászó vizek, míg ellenben töltésezés esetében a nádasok kivesznek a halászat megszűnik, míg pedig mostani állapotukban 
lehet mondani költség nélkül igen szépen jövedelmeznek, s a Dunának a pesti vízmérce szerinti 9-10 lábnyi magassága mellett 
is fakadások lennének kitéve és ha netán valami míveltetnék is, a növény folytonos vízben léte miatt kiveszne, pedig a Duna 
magasabb állása rendszerint éppen akkor szokott minden évben megjelenni, midőn a tenyészet legnagyobb fejlődésben van, mire 
nézve világos példa Pandúr, Rezét és több a Duna mellékén töltésekkel védett terület, s a Kalocsai Érseki Uradalom, Fajsztól a 
Baja határáig töltést készíttetett a bal parton, s ezen vállalat is akkoron odairányzá működését, hogy mentül nagyobb tér védessék 
meg, minek folytán ott, hol a Duna számos kanyarulatai következtében fakadásokat vagy öntéseket készít, csak a szükséghez 
mérten kisebb vagy nagyobb térekkel  hagyott ártérül, néhol alig 20-30 ölet, mi a tolnai-bátai töltésvonal meghatározásánál 
mindenesetre figyelembe veendő, nehogy a jobb partján építendő volna oly közel hozassék, hogy a balparti kész töltés veszélyezve 
legyen, mert ha a tolna-bátai töltésvonal Gemencen vezettetik, és pedig a tolnaiak által tervezett módon, hol a duna kanyarulata 
a víz sebjét a bal partra nyomja, Pest megye érdeklett községei által egypár százezer hold tér megvédéséért épített töltés a gemenci 
5-600 holdon lévő ármentesítendő terület miatt teljesen veszélyezve leend.

Habár a Szekszárd-gemenci útvonal töltése még nem is kész, de a víz folyását elősegítő fokok eltöltetvén midőn a 
víz partjai által hágta ezen út töltései által is a balparti töltésekben kárt okoztatott, tudniillik a vizet által szórván ez a 
balparti töltésekben kárt okoztatott, tudniillik a vizet által szórván ez a balparti töltéseket ostromolni kezdte és csakhamar több 
szakadásokat idézett elő az Iharosi erdőnél.”36

A tervezőmérnök ezt a szakadást nem teljesen a vonalútnak rótta fel. Az uradalom ennek ellenére az útra kellő 
számú hidat kért, hogy az általvetés elmaradjon, és egyébként is „az új töltés a vonalút megvédésére látszott irányozva lenni.”

A felvetett problémák miatt helyszíni szemlét rendelt el a megyebizottság, amit október 24-én szakértői 
bizottsággal meg is tartottak. A társulat elnöke felszólította Pátz Flóris érseki ügyvédet, hogy az október 29-i ülésre 
„Érsek Úr Őexcellenciájától a belépésre határozott utasítást eszközöljön ki.”

36  RÁDI 2012. 76-78.

Báró Auguszt Antal 



3534

„Őszintén előterjeszti itt Tomsich mérnök, hogy a szakértőknek adott utasítás folytán tökéletesen felfogta azt, hogy azon 
erőltetés, mely a Kalocsai Érseki Uradalomnak a társulatbani belevonhatása végett történik, korántsem az ártér nagyobbítása, 
hanem egyedül a Szekszárd-gemenci útvonal végett céloztatik, mely nézetét Excellenciádnak azonnal be is jelentette, miután 
pedig Excellenciád az idő rövidsége végett a kérdéses terület fekvését, minőségét a függőben lévő út- és töltésvonal netáni 
országos érdekeit még ki sem ösmérheti, a hallottak nyomán a társaságbani részvételt visszautasította és ez Pátz ügyvéd által 
október 29-én Szekszárdon folytatott küldöttségi gyűlésen az érdekelt feleknek tudtul is adatott.

A Gemencen átvezetendő töltésre vonatkozólag két terv említtetik (mármint a szakértő bizottság által).
Az első terv szerint az építendő töltés vonala Gemencen mindenütt a tolnai Holt-Duna partján mintegy 20 ölnyire a 

parttól húzatnék a gemenci útvonal azon részéig hol ez mintegy 300 ölnyire már a Dunát érinti, ismét keresztülvágva az úton, s 
ennek közvetlen alsó szélétől igyenessen a szomfovai erdészlaknak kanyarodna el elhagyván végképp a gemenci területet, mely töltés 
létesítésekor mintegy 600 hold túrózacskó alakjában vágatnék ki Gemencből és majdnem a közepén hosszban feküdne a gemenci út.

A második terv szerint csupán azon terület mentesíttetnék, mely a gemenci útvonal és a tolnai Holt-Duna között 
fekszik, mi is kiterjedésre alig haladná meg a 200 holdat.

Azon esetre, ha a Kalocsai Érseki Uradalom egyáltalán részt venni nem óhajt, egy harmadik terv is szóba 
jött, mindenütt Tolna megye határán Podolay, Beszédes és Halász mérnökök régiebb terveik szerint, mely tervek több 
évekkel ezelőtt készültek és részletesen is kidolgozták, továbbá véleményezi a szakértői bizottság, hogy több rendbéli hidak 
állíttassanak a gemenci útvonal végén ártérül hagyandó 300 ölnyi hosszúságban, hogy a gemenci útvonal ne mint sarkanytyú 
a vizet a balparti töltésekre nyomja, s ott rombolólag hasson, a hegyekből omló vizek felfogására és levezetésére csatornát és 
zsilipeket is javaslatba hoztak.”37

A társulatba való belépés elmaradásának tehát több oka is volt, amelyeknek feltárásában Tomsits Mihály 
uradalmi mérnöknek elévülhetetlen érdemei voltak. Egyrészt ő képviselte az uradalmat a közgyűléseken, másrészt 
az érseknek az ellenvetéseket ő fogalmazta meg. Kitűnik, hogy Tomsits mérnöknek nézeteltérése volt Báró Augusz 
Antallal még a szekszárd-gemenci műút építésénél, főleg mikor a nyomvonal kitermelésénél ezer öl hosszúság után 
kiderült, hogy az hibás, ezért újból ki kellett termelni a faanyagot a valós nyomvonalból. Másrészt a vonalúton nem 
építettek hidakat vagy átereszeket, ezért az út töltése átvette a Duna vízfolyását a bal partra, és így az ottani gátrendszert 
veszélyeztette, ami az uradalom legtermékenyebb mezőgazdasági területeit védte. A Kalocsai Érseki Uradalomnak a 
Duna jobb partján – Rezét kivételével – csak erdő üzemágai voltak, s ezek ármentesítése éppen ezért nem volt érdeke. 
A mezőgazdasági területeket később is csak Doromlás-Dokomlás és Várszeg erdei üzemosztályokban alakították ki, 
mert a talaj minősége ezeken a helyeken volt a legjobb. Az erdei javadalmak nagyon kis befektetéssel még tűzifa-
értékesítés esetében is jól jövedelmeztek. A halászati bérletek hosszú időtartamra szóltak, ezért a szerződés felbontása 
esetén az uradalomnak kártérítést kellett volna fizetni. (Egy fok áttörése miatt is pereskedésre került sor a halászati 
bérlők és az uradalom között.) Jelen esetben pedig lényeges halászvizek száradtak volna ki.

Az ármentesített terület után 670 korona/kh. díjat kellett volna évenként a társulathoz befizetni. A vonalút 
végére építendő kocsma és rév haszna is kétséges, ami később be is bizonyosodott.

37  RÁDI 2012. 79-80.

A Keselyűs és Pörböly közti Tóth Károly idején épült töltés

Mindezek ellenére a „Tolna-Bátai Duna Védgát Társulat” igazgató választmányának 1869. december 6-i 
ülésének jegyzőkönyve szerint a 7. pontban ez áll: „felolvastatott, Pesina Eduárd kalocsai érseki jószágigazgatónak a 
társulat elnökéhez intézett levele, melyben az uradalomnak készségét jelenti a társulásra lépésre; ezzel kapcsolatban olvasta 
Haidekker Károly választmányi tag úr, báró Augusz Antal választmányi tag urunk levelét hasonló tartalommal. Elnök, 
Horváth Lipót úr miután a választmányi tagok közül többen nem ismerik az ügy állását, előadja, hogy a társulat alakulásának 
elő stádiumában Kalocsai Érsek Őexcellentiája fel lett szólítva a társulatba lépésre, sőt ennek megtagadása esetén perrel is 
fenyegetve, ez azonban mit sem használt, mert a társulatba lépést megtagadá. Jelenleg az ügy tárgyalásánál tekintetbe vétetni 
kéreti mindazon nehézségeket és időveszteséget, mellyel a társaságnak megküzdeni kellett, hogy a vállalat a mostani állásba 
jusson. Stann Ferenc úr tökéletes tervet, s részben számítást kívánt tétetni, lehetőnek tartja, hogy ezáltal a költség felére leszáll 
a levélben foglalt ajánlat tárgyalását a közgyűlés elé indítványozza terjeszteni. Pusztai János decsi bíró ellenzi az érseki 
uradalomnak a társaságba felvételét, mert az érseki birtok ármentesítésével a töltés közel jutna a Dunához, melynek folytonos 
szaggatásai miatt szinte a töltés épen tartása sok költségbe kerülne, míg a mostani irányban ezen veszélytől tartani nem lehet. 
Lejtényi György úr üzleti oldalról veszi fel az ügyet, szerinte jelen levél tekintetébe vételt nem igényelhet, mert nincs igazolva, 
hogy az ajánlkozás meghatalmazás folytán történt; minthogy annak idején Érsek Őexcellentiája sikertelenül lett felszólítva a 
társaságba lépésre, most már midőn a társulat részletes felmérést, számítást szóval kész tervet készíttetett, alakulására miniszteri 
jóváhagyást nyer a vállalkozóval szerződött egyszerű felhívásra a megkezdett munkát félbeszakíthatónak nem találja.

Stann Ferenc és Haidekker János urak hozzájárulásukat nyilváníták ezen indítványhoz, mely az összes jelen volt 
választmányi tagok által elfogadtatván; határoztatott, hogy a társulat a vállalkozóval kötött szerződés értelmében folytatni 
fogja a töltés-vonal a társaságétól eltér – mi az építendő töltés felső kiindulási pontjától mintegy 2110 folyó ölnyire a gemenci 
töltés közelében van – minden jogi és technikai felszereléssel ellátott, s megyeileg és Közlekedési Minisztérium által jóváhagyott 
kész tervet mutat fel, továbbá a vállalkozó lehető magasabb kívánatát teljesíteni kész leend, az esetben a választmány hajlandó 
azt tárgyalás alá vétetni.”38

A jegyzőkönyvben megadott határozatra az érsek „intézmény”-t adott ki a jószágigazgatónak, miszerint ha 
a társulat hajlandó a rezéti birtokot a töltésezési tervbe bevenni, akkor ezt a hajlandóságot az uradalom használja ki.  

38  RÁDI 2012. 81-82.
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Ennek megfelelően a társulat elnöke, Horváth Lipót a tereziánumi uradalom igazgatója és Pestina Eduárd 
jószágigazgató tárgyalást folytattak, hogy hol kapcsolódhatna a rezéti töltés a tolna-bátai gátvonalhoz úgy, hogy az 
mindkét uradalomnak jó legyen. Ez a töltésszakasz 12 ezer forintba került volna. A rezéti bérlők a csekély haszon miatt 
ezt nem vállalták, illetve csak hosszabb távú és olcsóbb bérlet esetén tárgyaltak volna az uradalommal. Végül a kalocsai 
érsekség kimaradt a társulatból, és ez ökológiai szempontból az utókornak és a Gemenci erdőnek nagy szerencséje 
lett. Tévesen jelenleg is sokan úgy képzelik, hogy eredetileg a Duna jobb oldali töltése, hasonlóan a másik oldalihoz, 
a Dunától pár száz méterre húzódott volna. Az eredeti terv szerint is a töltés a gemenci vonalút végétől egyenesen a 
szomfovai erdőőri házhoz vezetett volna, ami Gemencből csak kb. 600 kh-nyi területet tett volna ármentesítetté, de 
a közalapítványi erdőkkel sem lett volna több 1-2 ezer kh-nál. A széles, erdős ártér védte a töltést, különösen a jégvíz 
ellen, de egyben a területen a régi, ártéri haszonvételek, életmód bizonyos továbbélését is biztosította.

Az 1920-ban elkészült lankóci szívattyúház műemléki védelem alatt álló dizelmotorjai és centrifugálszivattyúi

A Duna töltések közé való szorításának az lett a következménye, hogy az azonos vízhozamok szintje a mederben 
emelkedett, így az árvizeké is. A gyenge gátak eleinte a magas víznek, különösen jégdugulás esetén semmiképpen sem 
tudtak ellenállni, csak kis és közepes vízállások idején tartottak ki. Közben a száraz esztendőkben egyre nagyobb volt 
ártér került szántóföldi művelés alá és maguk a telepesek is egyre lejjebb ereszkedtek a természetes és mesterséges 
ártéri magaslatokról. Ugyanakkor az alacsonyabb rétek és legelők, ahol még nem alakult ki megfelelő talajszerkezet és 
amelyeket az évenkénti rövid elárasztás, vagy magasabb talajvízszint éltetett, kiszáradtak, megrepedeztek és ezért váltak 
hasznavehetetlenekké.39

39  ANDRÁSFALVY 1976. 172-173.

 A terület keleti része a 19. század második felében még komolyabb műszaki beavatkozások híján folyamatos 
jelentős változások híján folyamatos, jelentős változásokban volt. Az egyes szakaszokon mintegy 400 méteres meder 
szélessége a kanyarulatokban mellékmedreket kialakítva és homokzátonyokat építve elérte az 1000 métert a számos 
gemenci kanyarulat mindegyikében parti erdők segítették a jég fennakadását, amelyek árvízveszélyt jelentettek. Jól 
szemlélteti a változások nagyságrendjét és gyorsaságát a Buvat erdőrészt körülölelő mai Grébecz-Duna és Rezét-Duna 
szakaszokról készült térképrészlet.40

 Ha a mostani térképre tekintünk, azok keveset árulnak el ennek a területnek a titkairól. Ezek részben a volt 
kanyarok lefűződései és a Duna szabályozás folytán eliszaposodott holtágak még meglévő bizonyítékai. Három jelentős 
volt Duna-ág kanyarog és húzodik keresztül Gemenc területén: a grébeci, a rezéti és a csertai, amelyeknek magasabb 
vízálláskor a befolyástól a Dunába való visszatérésig még jól megvan a régi medrük, és néhol még ma is jelentős a 
mélységük. Ilyen mély mederrész van Grébecen, a ráccsárdai fordulónál, a Rezéti ágban, Varga-tónál, Nyárilegelőnél és 
a kisrezéti erdészháznál. Ezek a Duna-ágak az idő folyamán a torkolatok körül gyorsan eliszaposodtak és feltöltődtek, 
mellettük jelentős fűzesek vannak és voltak, jelezvén a feltöltődés folyamatát. A 20. század fordulóján még jelentős 
faanyagrakodókkal rendelkeztek, és a kitermelt fa innét indult útjára.41

A lankóci szivattyútelep felírata

40  NEBOJSZKI 2008. 19.
41  HÓDI 2002/a. 328.
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Az 1896-ban épült bátai szivattyúház, oldalán a nyomócsövekkel. A szivattyú fagázas motorokkal rendelkezik

 1873 májusában a bátai zsilip bedőlt, Bátaszék, Báta és Alsónyék vetései víz alá kerültek. A vizsgálat megállapította, 
hogy a szerencsétlenséget nem az építmények hibája, hanem gondatlanság okozta. A megépült töltést most a belvizek 
levezetésére évenként többször át kellett vágni és utána újra eltölteni, ami hatalmas munkát igényelt. 1875-ben jégtorlódás 
miatt felemelkedő vizet csak éjjel-nappali megfeszített munkával tudták visszatartani a gátra kirendelt sárköziek.  
A következő esztendő februárjában újra a töltésekre kellett sietniük. Éjjelenként fáklyafénynél is építették, magasították 
a gátat, még a szalmazsákokat is földdel tömették meg, mégsem sikerült a szakadást megakadályozni. Az egyik szakadás 
helye nem is volt veszélyeztetett körzetben. „Sokan rosszakaratú kéz munkájának tudják be a szakadást, a gyanúra rá is 
szolgált Sárköz lakosságának halászatból élő és a szabályozás folytán kereset nélkül maradt, úgynevezett piszéző osztálya.”42 
A betóduló víz Szekszárd, Pilis és Báta alacsonyabban fekvő házait lerombolta, Bátaszék és alsónyék nagy erőfeszítésekkel 
hamarosan emelt körgátakkal menekült csak meg. „A rétek posvánnyá lettek, a szabályozás előtti helyzetbe süllyedt vissza a 
vidék.” A gátak mögé került víz kiszivattyúzására beszerzett gépek teljesítőképessége elégtelennek bizonyult. A gátakat 
újra ki kellett nyitni, de a nyílásokon márciusban újra felemelkedő víz akadálytalanul betörhetett és ismét elöntötte a 
korábban elpusztított területeket. „A megindított fegyelmi vizsgálat semmi terhelőt nem deríthetett ki. Inkább az tűnt ki, hogy 
Báta község lakossága éppen nem igyekezett a befelé induló áradást felfogni, a mi az első pillanatban könnyű szerrel lehetséges lett 
volna, sőt többnyire halászattal foglalkozó lakosság örvendve szemlélte a halnak nagy tömegben bevonulását az ártérre.”43A gátak 
nagy részét ekkor a kétoldali hullámverés teljesen elmosta és megsemmisítette. Az új bátai zsilip 1879-ben, a decsi Kis 
Duna zsilipje pedig 1881-ben készült el az új, tömörebb és gondosabban épített védgátakkal. Ettől az időtől számíthatjuk 
a Sárköz kiszárításának új és immár eredményesebb korszakát.44 

42  Idézi: ANDRÁSFALVY 1976. 172.
43  Idézi ANDRÁSFALVY 1976. 172.
44  ANDRÁSFALVY 1976. 172.

 
Az érsekcsanádi gőzüzemű szivattyútelep is 1896-ban épült

A Földművelésügyi Minisztérium vízügyekkel foglalkozó tanácsának jegyzőkönyvei szerint az illetékesek 
tisztában voltak az itteni viszonyokkal és a szakemberek az átvágásokon túl a térségben szükségesnek ítélt 
folyószabályozási művek, partbiztosítások terveit is elkészítették. A budapesti folyammérnöki hivatal felügyelete alá 
tartozó gemenci szakaszon a felmérések szerint a Duna „60 év alatt ezt az egész területet bebarangolta úgy, hogy ez az 5 km 
széles sáv tele van régi medrekkel, holt ágakkal és tavakkal.” – írta Szabó Nándor 1912-ben.45 Az Országos Vízépítészeti 
és Talajjavítási Hivatal Kvassay Jenő vezetésével 1892. szeptember 23 és 29 között szervezett Bécs és Orsova közötti 
bejárásán a folyammérnöki hivatalok által elkészített Duna szabályozási tervek helyszíni felülvizsgálatát végezte el.  
A jég szabad levonulását biztosító és a megfelelő hajózó út létrehozását célzó beavatkozásokról az 1893. évi XVI. tc.  
„A Duna folyam fajszi és Bogyiszló-Baja közötti szakaszainak szabályozásáról” rendelkezett. A gemenci részen 1893 és 
1898 között három átvágás készült: a sükösdi, az érsekcsanádi és a Baja feletti Koppánynál. Közülük a koppányinál volt 
a rövidülés a legkisebb és az eredetileg 35 méter szélességű vezérárok nem bővült megfelelően, így gyakran keletkezett 
jégtorlasz. Az itteni átvágás helyzetét még bonyolította az is, hogy az abban az időben készült Baja-Bátaszék vasúti híd 
úgy épült meg, mintha a kanyarulat teljesen kifejlődött volna (azaz merőlegesen a Duna tervezett sodorvonalára) és a 
holtág elzárt lenne, ezért az átmeneti helyzet nagy gondot okozott a hajózásnak. 46

45  Idézi: NEBOJSZKI 2008. 19.
46  NEBOJSZKI 2008. 19.
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A Deák Ferenc-zsilip Bajánál

A regulációs munkák során alakult ki Gemenc vízhálózatának alaprajza, amelynek vonalvezetését napjainkig 
számos hossz- és keresztirányú szabályozási művel igyekeztek állandósítani, finomítani. A megépült árvízvédelmi töltések 
között áthaladó Duna zöld folyosóként az itteni élővilágnak a forrásnak a torkolatig húzódó hosszirányú dimenziót hivatott 
biztosítani. Ugyanakkor a hullámtér vizei és belső területei számos holtággal és fokkal kapcsolódnak a Dunához, gondoskodva 
a vízi ökoszisztéma keresztirányú dimenziójáról, amelynek működésében az 1980-as évek közepétől zavarok mutatkoznak.47

A sárközi népdalok is gyakran emlegetik a Dunát:

Szélös a Duna, magas a partja,
Nincsen ulyan legény, aki átugorja,
Az én babám átugrotta, szép csizmáját nem sározta,
Az ám a legény

A kend lovának éles patkója, 
Hogyha közel mennék, jaj, de megrúgna.
Olyan nyomorult lennék, férhez nem mehetnék,
Meghalnék búmba.48

Szőke vize a zavaros Dunának,
Mond meg babám a jó édesanyádnak.
Ha magának akar tégöd tartani,
Ne eresszön szívet szomorítani.49

Bíbor üngöm pántlikája,
Fújja a szél a Dunára,
Barna legény fut utána,
Mikor a szél fujdogálja.
Ihaj, tyuhaj,
Tilaj tulaj,
Mikor a szél fujdogálja.50

47  NEBOJSZKI 2008. 20.
48  KERÉNYI 1959. 386-387. 
49  KOVÁCH 1973.
50  ÁCS 1910. 107-122.

A GEMENC TERMÉSZETI KÉPE A 
MÚLTBAN ÉS MA

A Tatos-tó a Sárköz egyetlen olyan maradványa, amelyik felidézi a régi, szabályozás előtti táj képét

 Mint láttuk a gemenci erdőtest mezőgazdasággal nyugatról határos része és külső vonalvezetése a 19. században 
1860 és 1880 között alakult ki. Részben úgy, hogy a külső határokban a még erdőn belüli volt tulajdonosokkal, kölcsönös 
földcserében megegyeztek. Pl. Gyöngyösoldalon a decsi Szotyori Vargával.

 A szűkebb Gemenc fogalma az államosított, szorosan kapcsolódó erdőterületek folytán jelentősen megnőtt. 
Ehhez csatolták a délre fekvő, szintén a kalocsai érsekség tulajdonát képező, valamint a közalapítványi és néhány magán 
erdőbirtokot. A kapcsolódó államosított birtokok között csak egy közbirtokossági erdőbirtok ékelődött közbe, Jajtanya 
a Bátai Közbirtokosság tulajdona volt. Északról délre haladva tulajdonosként és kerületenként a következő birtokok 
sorolhatók fel: Fadd-Vajka: Padányi erdő, magánbirtok. Fadd: Bartal-erdő, magánbirtok. Tolna: Schleicher-erdő, 
magánbirtok. Bogyiszló: Taplós, Góga, Hátfő, Kalocsai Érsekség. Szekszárd: Bárányfok, Közalapítvány. Szekszárd-
Őcsény községhatár: Borrév, Közalapítvány. Őcsény: Keselyűs, Közalapítvány. Felső- és Alsó-Gemenc, Kalocsai 
Érsekség. Sükösd: Feketeerdő, Kalocsai Érsekség. Decs: Szomfova, Buvat, Gyöngyösoldal, Keskeny, Közalapítvány. 
Érsekcsanád: Veránka, Kalocsai Érsekség. Baja: Nagyrezét, Kisrezét, Cserta, Kalocsai Érsekség. Alsónyék-Pörböly: 
Súgó, Pusztarét, Hosszúág, Malomfa, Szulok, Közalapítvány. Baja: Alsópörböly, Felsőpörböly (Csörösz), Kalocsai 
Érsekség. Báta: Alsógyűrűsalj, Felsőgyűrűsalj, Kalocsai érsekség. Báta. Jajtanya, Bátai közbirtokosság.51

 Gemencben az erdő és a víz fogalma sokáig egyet jelentett a munkával, a megélhetéssel, hiszen a Duna 
bőségesen adta a halat, hajtotta a malmokat, az erdő a szerszámfát, a tüzelőt, s a házépítéshez szükséges faanyagot 
biztosította. Az idő kereke azonban nagyot fordult: kihaltak a szénégetők, a vízimolnárok, nehezebben dolgoznak a 
halászok, megmaradtak azonban a favágók és a vadászok.

51  HÓDI 2002/a. 291-292.
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A Sárköz mai képét a hatalmas szántóföldek határozzák meg

A sárközi népdalok is megemlékeznek erről a szimbiózisról:
Az erdőben fagyófával tüzelnek,
Az irigyök mindég rólam beszélnek.
Fagyófának ződ az ága, levele,
Ragadjon le az irigyöm nyelve.52

Férhöl menne gyüvő ősszel,
De nincs készen az ágya.
Erdőszélen, Duna-szélen,
Hordozza a vadkácsa.53

Patkó Pista sétál a zöld erdőbe,
Azt sem tudja föl alá van e benne.
Száraz levél fölvetett nyoszolyája,
A gyöngyharmat takaródzó párnája.

Patkó Pista hazaüzent anyjának,
Küldjön vánkost betyár feje aljának,
De az anyja visszaüzent fiának,
Göndörhaját tegye feje aljának.54

Látod milyen ködös idő,
Látod, hogy esik az eső,
De én azért felkereslek,
Mert én igazán szeretlek.

52  DOMOKOS 1995. 335.
53  KATONA 1962. 105.
54  ANDRÁSFALVY 1980.

Őcsény határában terület el az Orbosztai-legelő a Lankóci-Kis Duna mentén. Ma már itt is szántőföldeket találunk. Az 
egykori fás legelőre csak egy hatalmas tölgy utal.

Betyárgyerök az erdőben,
Bujdosik a sűrűségben.
Gondolkodik ő magában,
Hová legyen éjszakára.55

 A kivételes szépségű hullámteret nagyrészt erdő borítja, és még mindig fellelhető rajta a korábbi folyóparti 
keményfa erdők maradványa. Változatos a talaja, az öntéstől a silány homokig minden megtalálható. Igen változatosak 
a növénytársulások. A Duna és a morotvák partjain a fehér, a fekete és szürke nyár óriások őrködnek, beljebb főképpen 
a mocsári kocsányos tölgy uralkodik, s elegyedik a magyar kőrissel.

 A környék természeti képének történetét közel hatszáz éves közlésekből ismerjük, a források leírják a tájak 
kori arculatát, jellemzőit. 1401-ből tudjuk, hogy egy hatalmaskodás során hajóépítésre szánt faanyagot vettek el Töttös 
László laki erdejéből. (Lak a mai Sárpilis határában, a török alatt elpusztult település volt.) 1402-ből tudjuk, hogy 
hatalmas árvíz volt. Bátmonostori Theöteös László 1406-ban tiltakozik Pál bátai apát vadászata és madarászata miatt. 
1411-ből ismerünk egy Bátmonostor és Szeremle községek közötti határleírást: “…nagy és hatalmas nyárfák között…
cserjék és fűzfák sűrűsége közt…mocsarakon és nádasokon áthaladva…kiszáradt vízmeder vagy vízfolyás…”

 Ha meggondoljuk, hogy hajóépítésre méretes tölgyfát használtak, máris magunk elé képzelhetjük a 
szabályozatlan Dunát követő pompás galéria- és ligeterdőket, a kiöntéseket háborítatlan vadvilágát, mocsarait. Marsigli 
Alajos 1726-ban részletesen leírja a táj madár- és halfaunáját. Az emlősök közül csak a gyakoribb, nagytestű állatokat 
említi. A gímszarvas nem szerepel a felsorolásban.

55  BOGÁR 1966. 7-8.



4544

 A természetes táj érintetlen évszázadokon át. 1830-ban a gróf Széchenyi István evezős gályán utazott ezen 
a vidéken. Szekszárd térségében jegyzi fel naplójába: “Setét erdő. Semmi nyoma az emberi kéznek, mely itten dolgozott…
Láttunk több ember vontatta hajót…”56

 A társadalomban szükségszerűen jelentkezett a földek hasznosításának igénye,  mintsem az állandóan nedves, 
mocsaras területeken a pákászok-halászok, valamint a farkasok tanyájának megőrzése. A folyamszabályozási és az 
árvízmentesítési munkálatok megkezdődtek. Az erősen elfajult és éles kanyarulatokban beálló jégdugók miatt végezték 
a legkorábbi munkálatokat. A több mint évszázados munkálatok során igen sok átvágást, töltésépítést végeztek el, 
hatalmas területeket mentesítve is a dunai árvizek pusztításától.

 A jelentősen lerövidített meder biztonságos vízi úttá is vált. 1856-ban, a Vasárnapi Újság hírül adta: “Beszélik 
nádvágó embereink, hogy a Duna-mentében fekvő ún. Gemenczi erdő és bozótságában annyi farkas van, hogy nappal 
tarisznyájukból élelmiszereiket megeszik, s este, midőn a munkások csoportba verődnek és tüzelnek, a szemtelen farkasok őket 
körülfogják.”57

Gemenc múltjában és mai képének kialakulásában szerepet játszottak a kisebb vízfolyások is, mint a Sió 
vagy a Sárvíz, de döntő hatása a Duna hajdani dinamizmusának, majd az ennek gátat vető emberi beavatkozásoknak 
volt. A térség vízellátásában döntő szerepet a Duna játszik, de részterületeken érvényesül a Sió hatása is. A Gemenc 
területén található nagyobb holtágak, belső tavak száma közel 30, melyek összterülete eléri az 1000 hektárt. Helyi 
neveik sokszor valamilyen sajátosságra utalnak (pl. Ásás-Duna, Nagy-Sáros, Forgó-tó). A hullámtér vízfelszíneinek 
nagysága elsősorban a Duna vízjárásától függ. A tavasz-nyár eleji elöntések után rendszerint a vízfelület a párolgás 
következtében folyamatosan csökken, az állandó vízállásokban a víz visszahúzódik, az időszakos vízállások őszre már 
sorra kiszáradnak. Erre a dinamizmusra épül a Gemencre jellemző sajátos élővilág is. A holtágakban, belső tavakban 
mind a víz felszínén úszó, mind pedig a gyökerező hínárnövényzet megtalálható. 58 

 A védgáton kívül és hullámtéren belül az erdőben egyaránt igen sok a régi Duna meder. A középszakasz 
jellegű Duna hatalmas kanyarulatai túlfejlődtek, és részben természetes úton, árvízkor a víz hordalékának sodródása 
következtében a levágott kanyar mindkét ágánál eltömődnek, és morotva tavat létesítettek a régi Sárközben 
a haltenyésztés végett. Sok 15. századi pereskedés bizonyítja, hogy nem egyszer átvágták az elgátolt mederrészt 
– mellékág – töltését és a halakat onnan kiengedték. De a legnagyobb méretű morotva tavak a 19. századi 
vízszabályozáskor keletkeztek, bármennyire is tiltakoztak ellene az akkori sárköziek. Ha a helyi sajátos sárközi 
érdekeket meghallgatták volna, és az országos érdek elé helyezték volna, akkor ma egész más vízrajza lenne a 
Sárköznek. Ti. a sárközi nép ősi megélhetési forrását, a halászatot féltve – és joggal, mert ma alig jut halhoz – 
peticióval tiltakozott az ellen, hogy a Duna e szakaszát megszabályozzák a holt Duna-ágakat teljesen elzárják, 
gátakkal a főmedertől, hogy tavaszi áradáskor víz ne jöhessen be a Sárközbe. Ma ezek a holt medrek a pusztulás, 
illetve az átalakulás más-más fázisában vannak aszerint, hogy mélyebb vagy szélesebb volt a meder régebben, vagy 
újabban szakadt meg az összeköttetése az élő Dunával. Ezek a multban igen fontos szerepet játszottak a tájban, és 
annak gazdasági életében is. Némelyik még terjedelmes, nyílt víz (Forgó-tó, Nagy Holt Duna stb.) van amelyik már 
csak ingovány, nádas, mocsár (Hattyas ér) van amelyik már rét, vagy legelő, sőt szántó (Ózsák-tó)59

56  SZÉCHENYI 1978. 642-643.
57  NYÚL 2001. 41.
58  SCHMIDT Tamás: Gemenc. Természeti értékek a Duna-Dráva Nemzeti Park Duna menti területén.
59  PATAKI 1955. 56-57.

A Gemencben még sok helyütt találunk olyan természetes állapotú erdőket, ahol lábon pusztulnak el a legnagyobb fák.  Ilyen 
részleteket találunk Pörbölyi-erdőben is. A képen egy hatalmas fekete nyár maradványa

 A Duna menti Bogyiszlótól Bátáig húzódó Gemenc Európa egyik legnagyobb kiterjedésű hullámtéri 
területe. Az élőhely varázsát mégsem csak adottsága, sokkal inkább különlegessége adja. Az ártéri erdőkben megbúvó 
megannyi ősmeder, a táj megkapó szépsége, az élővilág biológiai sokfélesége és korunk harmonizációs törekvése  
(a természetvédelem, az erdő- és vadgazdálkodás, az ökológiai szempontú folyógazdálkodás, illetve a közjóléti célok 
összhangja) azok az értékek, amelyek Magyarország e táját igazi hungaricummá teszik. 
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GEMENC A TÉRKÉPEKEN
 

Lázár deák térképe a vidékünkről

A középkorból ugyan a vidékről részletes térképet nem ismerünk, de több adat alapján feltételezhető, hogy 
a fő Duna-ág a maitól jóval nyugatabbra húzódott. Ezt Elblinger Ferenc a mai Lankóci-Kis-Dunával azonosította. 
Ennek alátámasztására a következő érveket hozta fel:

 1. Lázár-deák, térképe a Sárköz környékét alapvetően helyesen ábrázolja. A Sárvíz, és az egyes települések 
elhelyezkedése helyes, megfelel a mainak, és történelmileg is igazoltnak látszik. Információi az adott helyről valószínűleg 
helyesek voltak. Ez alapján feltételezhetjük, hogy tudatosan rajzolta nyugatabbra – azaz Bajától jelentősen nyugatra – a 
legszélesebb Duna-ágat, míg Baja szomszédságában csak a vélhetően a Vajassal azonosítható oldalág húzódik. Úgy 
tűnik ez alapján a középkorban a fő Duna-ág a maitól jóval nyugatabbra húzódott. 

 2. Ennél jelentősebb érvnek tekinthetőek Sümegi József60 1990-es évekre tehető kutatási eredményei.  
Az ez alapján elkészített térképnek számunkra legérdekesebb része az, hogy a fő Duna-ágat a Sárköz közepén ábrázolja.  
A vonalvezetésről megállapítható, hogy ez nagyjából a mai Báta és a Lankóci-Kis-Duna közt folyt. Őcsény ettől a fő 
Dunától nyugatra fekszik, meglepő módon azonban Decs keletre. Az még meglepőbb, hogy Etét teljesen rossz helyre 
teszi. Asszonyfalvát is a Dunától keletre ábrázolja. Ezzel a térképpel teljesen egybevág Vass Előd61 – egyébként korábbi 

60  SÜMEGI 1997. 171.
61  VASS 1978. 128-129. 

– eredményeket feldolgozó térképe. K. Németh András62, Andrásfalvy Bertalan63 és mások szerint is a középkorban a 
mai Szomfova (Asszonyfalva) már Bodrog megyéhez tartozott Szomfova helyét régészeti megfigyelések bizonyítják, 
ez ott van, ahol ma is található. Így egy Duna-ág a mai Szomfovától nyugatra kellett, hogy húzódjon, hogy ez a 
település a Duna Bodrog megyei felére eshessen, hiszen tudjuk, hogy Bodrog és Tolna megyét a Duna választotta el. 
Ez a középkori Duna a valószínűleg a mai Lankóci-Kis-Duna, vagy valamelyik Sümegi-féle elődje lehetett.

 A kérdés ellenörzését Elblinger Ferenc más régi térképek tanulmányozása révén is megptóbálta.  
Az interneten vagy Mátrai Ildikó tanulmányában fellelhető régi térképek közül jó néhány áttekintése (Zsámboky, 
Mercator, Doetecum, Zündt stb.) azonban igen siralmas eredményt hozott számára. Ezek kisléptékű Magyarország 
térképek, nem a Sárközre koncentráltak. A 16-17. századi térképészek nem ábrázolnak kettős Duna-ágat, vagy 
összetett ág rendszert, a Duna és a Sárvíz feltüntetésével megelégednek, amelyek köré több-kevesebb hibával 
különböző településeket tesznek. A gyakran neves térképészek közül senki nem járt a Sárköz környékén, másodlagos 
forrásközlések sorának tekinthetők csak ezek a térképek. Hans Siebmacher metszetei az 1599-es tolnai csatáról sem 
tekinthetők jobbnak ebből a szempontból.

 A Duna folyamatosan változó medre átgondolásra késztethet bennünket abból a szempontból, hogy 
kezelhetjük-e egységesnek azt a nagyjából 5-600 esztendőt, amit középkornak nevezünk. Nyilvánvaló, hogy ennyi idő 
alatt a főmeder maga is változhatott. Nem véletlenül Werbőczy Hármaskönyve is foglalkozott azokkal az esetekkel, 
amikor birtokhatárok a folyómeder változásai miatt változtak. Minden bizonnyal a török hódoltság alatt tevődött át a 
fő meder a mai közelébe, hiszen a 18. századi térképek már a mai helyének közelében ábrázolják a Dunát.

Az első térképész aki járt is e vidéken Luigi Ferdinando Marsigli volt. Ő a 17. század végi 18. század eleji 
állapotot rögzítette térképein. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a 18. század elején már biztosan a mai Duna 
közelében húzódott a főág. Marsigli csillagászati megfigyelések alapján végzett, kétévtizeden át tartó felmérő munkáját 
az 1600-as évek végén kezdte így a 17-18. század fordulója körüli, vagyis a Rákóczi szabadságharc éveire jellemző 
magyarországi dunai állapotokat láthatjuk. 1726-ban kiadott Danubius Pannonica Mysicus című monográfiájában 
szereplő térképén. Elsőként ábrázolja a Dunát az észak-déli folyásiránynak megfelelően, azonban ezeken a térképlapokon 
is a kor adta technikai hiányosságokból kifolyólag az égtájakat és a távolságokat torzultaknak kell tekintenünk. Ha a 
Báta-Tolna közötti Duna szakaszt ábrázoló térképlapot elforgatjuk Baja és Bátaszék között található Bajaés Bátaszék 
megközelítőleg egy vonalba kerüléséig, akkor a Báta és Baja között található két nagy kanyarulat közül a jobb part felé 
húzódó a Nyéki-Holt-Duna mai medrének területére esik. Az innen északkeletre található Bresara településben pedig 
a későbbi térképeken megjelenő Bállert (Bál) azonosíthatjuk.

 A mai Alsó-Duna-völgyi holtágak közül a legrégebbi a Bogyiszlói-Holt-Duna, mely már Marsigli térképén 
is holtmederként szerepel. A Nyéki-Holt-Duna ekkor még a főmederhez tartozott, holtágként nem kerülte volna 
el a felmérő figyelmét. Az ezt követő mintegy 30-40 esztendő alatt a folyókanyarulat fokozatosan lefűződött és egy 
nagyobb árvíz során átszakadt. A holtmeder két vége idővel feltöltődött és egy morotvató jött létre belőle, mely ezután 
már csak a nagyobb árvizek alatt került kapcsolatba a főmederrel.

62  K. NÉMETH 2011. 52-55.
63  ANDRÁSFALVY 1976. 109.
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Marsigli térképe a mai folyónevekkel

 Szembetűnő a Marsigli-féle térképen, hogy Báta a Duna bal partján a Mohátsi-szigeten található.  
Az ország egyik legrégibb mezővárosát a törökök a mohácsi csata után lerombolták, lakossága a környékbeli erdőkbe 
és mocsarakba menekült, így valószínűleg az egyik faluhelyét láthatjuk csak a térképen.64  

64  MÁTRAI 2009. 417-418.

Mikoviny térképe a mai folyónevekkel feltüntetve

 A mai Duna meder és a 18. századi Duna meder kapcsolatát támasztja alá Mikovinyi térképe, aztán a Bőlm 
Ferenc által készített térképek sora is.

 
A Gemenc név Marsigli mappáin még nem, de Ins. Gementz formában Mikovinyi Sámuel a Dunát Esztergom 

és Baja között ábrázoló 1740-ben készült térképén egy Decs és Sükösd között fekvő dunai sziget elnevezésében már 
megjelenik. Ezen a térképen a mai gemenci helynevek közül szerepelnek még a következők: Péterháza, Ins. Major, 
Szomfova, Érsek erdeje, Ins. Rezét, Pörbely, Bál, Ebes fok, valamint Gémes fok.65

 A Kalocsai Érseki Uradalom erdőinek 1820-ban történt leírásáról készült térképen már a következő gemenci 
helynevek szerepelnek: Gemeny, Major sziget, Karasz, Góga, Doromlás, Feketeerdő, Tapló, Rezét, Cserta, Koppány, 
Pörből, Gyűrűsalj, Erős áj, valamint Paptava.66

 A gemenci erdő 1828-ban készült térképén pedig: Körösös hát, Hosszú völgy, Öreg erdő, Borz fok, Hamis tó, 
Kiss Forgó, Törköl kobolya, Lőrintz rét, NagyForgó, Karó zátony, valamint Világos zátony.

 Beszédes József 1834. évi térképén szerepel: Szilágy, Korsóföld, Tölgyerdő, Borrév, Keringető, Öregfok, 
Gyurka tó, Kis Duna, Visszafolyó Duna, Borzfoki tó, Major tó, Gementz eziget, Gementz erdő, Peti rétje, Holt Duna, 
Zátony, Bogra – halász kunyhó, Kis Sziget, Kora tava Ér tava, Ér fok, Rezét tó, Ötvös tó, Dörgőlet, Böde, Gyűrűsháj.

65  RÁDI 2012. 84.
66  RÁDI 2012. 29.
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Beszédes térképének részlete 

 A második katonai felmérés térképén 1855 körül: Péterháza, Keskenyi fok, Kutya Tanya, Puszta Taplós, 
Hosszú tó, Malátoserdő, Góga, Borrév, Görgey-tó, Lanka tó, Őcsényi szállások, Forgó, Gemenczi erdő, Keserű fok, 
Értava erdő, Cselőgyűr, Nagy Holt Duna, Cserenci tó, Felső Lassi erdő, Csanádi csárda, Puszta Rezét, Moldovitz 
görönd fok, Pörbölyerdő, Kígyóserdő, Alsónyéki szállások, Rezét erdő, Cserda Insel, Malomfa, Hattyas, Döglött Duna, 
Gyűrűs-Ally, Szulok erdő, Jaj Tanya, Paptava.

A 2.katonai felmérés térképének részlete

A GEMENCI ERDŐ  

 
1873 októberében Hirsch István erdőgondnok írja a kalocsai érsekség erdeiről:
Duna menti erdők Pest megyében 21959 magyar hold 500 négyszögöl
„Az 1822. évi szabályozás folytán területökhöz képesti egyenlő vágásokra felosztva 40 éves fordában egy erdőmester 

által kezeltetnek. Ezen erdők Kalocsától mintegy ¾ mértföldnyire kezdődve, a Duna mindkét partján terülnek el Baja városáig 
s azon tul is; jobbadán kisebb-nagyobb területű szigetekből alakulván területük évről-évre nagy változásoknak van alávetve, 
mert míg egyrészről a Duna által okozott szakadások folytán tetemes területek veszendőbe mennek, addig másrészről nagyobb-
kisebb zátonyok lerakodásai folytán az erdőterület szaporodik.

 Fekvésök kizárólag lapályoz, és a mélyedések évente elöntetnek a Duna árvize által. A talaj mélyrétegű televénydús 
iszap s homok hullámos alakzattal, a dombokon helyenként silányabb homok.

 Az uralkodó fanemek a mélyebb helyeken fűz, s nyár, majd tisztán, majd elegyesen;a dombosabb s jó talajon nyár, fűz, 
szil, tölgy s kőris keverékből, a több mint 70 %-ra menő lágy fanemek azonban túlnyomók.

 A fiatalos s rudas állabok – a silányabb homoktereket kivéve – a legjobb zárlatúak, s ez onnan van, mert az árvizek 
ezen tereket csiraképes maggal természetes úton beértik; ezenfelül a letarolt tuskók is a kitűnő talajban igen messze kiterjedő 
gyökhajtásokat eresztenek, melyek a magból keletkezett csemeték életképességével bírnak. A leírt szerencsés viszonyok folytán 
az ujbolitás természetes úton tökéletes sikerrel értések mellőzhetők, mindazonáltal az esetleg előforduló húzagok kőris s fekete 
nyár ültönczökkel pótoltatnak.

 A vágható állabok is, kevés kivétellel, jó zárlatban vannak, daczára annak, hogy évente sok szárazfa vétetik ki, minthogy 
a lágy fanemek természetes életkorukat már túlhaladták, s így lassankint elhalnak; a mi abban leli magyarázatát, hogy a midőn 
ezen erdők gazdászata az 1822-ik évben szabályoztatott, az állabok átlagkora már a 40 évet meghaladta, s így természetszerűen 
annak kellett bekövetkezni, hogy a mostani tarolás alá jövő állabok sokkal magasabb korban jönnek tarolásra,mint a forda szerinti 
40-ik évben, csakis az erőteljes mély rétegű talajnak köszönhető, hogy egész területek állabjai ki nem száradtak.

 Ezelőtt a tölgyfák magfának mind meghagyattak, de a kívánt sikerhez nem vezettek, sőt károsak voltak azért, mert 
terebélyes koronáik alatt semmiféle aljnövényzet nem képződhetett, s így az általuk elfoglalt kopár terek semmi hasznot sem 
hajtanak; újabb időben tehát csak a legszebb magfák hagyatnak meg, s ezek is főként csak a vágások vonalain s utak szélein.

 Az áterdőlések mindenütt szakszerűen alkalmaztatnak, s az állabok egyenlőségét s jó zárlatát elősegítik; az első 
áterdökléseknél különösen a csekélyebb becsű fanemek,melyek előnyösen magasabb korig fenn nem tarthatók, magyarázatát, 
hogy a midőn ezen erdők gazdászata az 1822-ik évben szabályoztatott, az állabok átlagkora már a 40 évet meghaladta, s így 
természetszerűen annak kellett bekövetkezni, hogy a mostani tarolás alá jövő állabok sokkal magasabb korban jönnek tarolásra, 
mint a forda szerinti 40-ik évben, s csakis az erőteljes mélyrétegű talajnak köszönhető, hogy egész területek állabjai ki nem 
száradtak.

 Az első áterdöléseknél különösen a csekélyebb becsű fanemek, melyek előnyösen magasabb korig fenn nem tarthatók, 
emeltetnek ki; a 2ik áterdölésnél, a mennyiben a zárlat engedi, az elnyomottak is kivágatnak. Az első gyérítésnél nyer gally s 
rőzsefa nyalábokba kötve adatik el.

 Megjegyzendő még az is, hogy a gyérítésekből bejövő összeg a főhasználatból eredményezett jövedelemnek ötödére 
emelkedik. Az évi hozam tövön sárverés útján, vágásonként értékesíttetik.67 

67  RÁDI 2012. 51-52.
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Az erdőgondnokok erdőleírásai 1937-ből:

1. Bajaszentistváni erdőgondnokság területe 8144, 1 kh. Ide tartozott a Duna jobb partján Koppány-
sziget, Cserta, Pörböly és Gyűrűsalj, a bal parton Pandúr, Erősalj és Paptava. Ennek megfelelően két 
üzemosztályban kezelték az erdőt.

a. Pandúr, Erősalj, Paptava és Gyűrűsalj területe 4564,1 kh, ebből terméketlen Duna-ág 1299 kh. 30 
éves fordában kezelték az erdőt, fafajonkénti megosztás: tölgy 9 %, szil 19 %, nyár 44 %,kőris 6 %, 
akác 6 %, fűz 16 %.

b. Koppány, Cserta és Pörböly területe 3580 kh, ebből terméketlen 346,1 kh. Itt is 30 éves fordában kezelték 
az erdőállományt, sok a rontott erdő, és a mielőbbi lecserélés miatt alacsony volt vágáskor.
A gondnokság összes erdejének alacsony fekvése ellenére a kitermelt faanyag az árvizektől megmenthető. 
Közel volt a Dunához vagy a holtágakhoz, ezért a faanyag könnyen kiszállítható a rakodókra.68

2. Doromlási erdőgondnokság területe 5104,4 kh, amely három üzemosztályra és hat erdőőri védkerületre 
oszlott. Az erdőgondnokság székhelye Doromlás-puszta.

A védkerületek megoszlása:
Küldoromlás  262 kh
Hátfő  369 kh
Doromlás-Dokomlás 1460 kh
Felső- és Alsó-Gemenc  2800 kh

Az erdőgondnoki irodából telefon vezetett a gemenci erdőőri és vadőri lakhoz. A vezetéket Hátfőig a védgát 
telefonoszlopaira szerelték, onnan a Sió-torkolatig a Sión át Gemencbe saját oszlopokon futott.
A gondnokság területén az uralkodó fanem a nyár, az újonnan telepített erdők mind nagyobb százaléka viszont 
nemes nyár volt. A legújabb erdősítésekben nagy szerep jutott a fekete diónak, mert a vad nem károsította.
A vágásforduló általában 40 év, a fűz esetében 20 év. A kemény vágások szüneteltek, ezért vágáskort nem 
határoztak meg.

a. Hátfő-Góga-Lehőcmalát-Dokomlás-Doromlás üzemosztály egész területe hullámtér, csak Gógán volt 
500 kh-nyi ármentesített terület. Az üzemosztályból 1676,9 kh az erdősült terület. Vágásforduló nyáras 
osztályban 40 év, füzes osztályban 20 év. Az erdőterület fafajtái: nyár, szil, kőris, tölgy, akác, fűz, fekete dió.

b. Gemenci üzemosztály Sükösd község határában feküdt, területe 2692,4 kh, ebből 2264,2 kh az erdő.

4. Ósükösdi erdőgondnokság

a. Rezét: 2138, 9 kh.
Kisrezét: 1043,6 kh
Nagyrezét: 1095,3 kh.69

68  RÁDI 2012. 55.
69  RÁDI 2012. 57-60.
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HELYNEVEK GEMENCEN

 Gemenc nevének hallatára a vadásznak csodálatos gímszarvas agancsok és még csodálatosabb vadászatok 
jutnak az eszébe. Ez az a terület, amely Európa szívében még őrzi az ősiséget, az Ős-Duna jellegzetességeit. Egy 
darabka vadonság, amelyet érdemes közelebbről is megismerni. Ha egy-egy területét földrajzilag nem is lehet pontosan 
körülhatárolni, a tájékozódáshoz sokat segít erdeinek, vizeinek ismerete. Gemenc területét számtalan, ma már száraz 
holt meder tagolja göröndökre és lapokra, teszi a messziről sík vidéket hullámzóvá. Néhány még  dacol az idővel, és ma 
is szinte állandó vizű, a táj arculatát meghatározó, a régmúlt időket idéző holtágként „él” tovább. A legjelentősebbek a 
Taplósi – Holt-Duna, Borrév-tó, Sáros-alja, Holt - Sió, Forgó-tó, Grébec, Rezéti – Duna, Decsi – Nagy-, és Decsi-
Kis- Holt- Duna, Malomtelelő,  Cserta, Fás-Duna, Káposztás, Bajai - Vén - Duna, Kerülő – Duna, Nyéki-Holt-Duna,  
Báli-tó,  Simon-, Móricz-, Hágli – Duna, Bátai-Holt-Duna, Öreg-Bundás, Dzsindzsa, Szeremlei-Vén-Duna, Sugovica. 
Ezeken kanyargott valamikor az anyameder. Tovább délre a bátai területek illeszkednek még a tájhoz. A vidék gazdái, 
az erdészek és vadászok ennél pontosabban tájékozódnak, mivel az erdőket s vizeket nyiladékok osztják fel szabályos 
mezőkre, számokkal s nevekkel jelölve a területeket. Azonban a régi elnevezések is megmaradtak és maradnak tovább, 
hiszen a szájhagyomány a megszokás erősebb az aktáknál és az erdőművelési térképeknél is.70  

  Tóth Károly szerint a Sárköz helyneveinek nagy része szláv eredetű, különösen a Duna mente: Bogyiszló, 
Gemenc, Galgóc, Grébec, Buvat, Cserta, Szeremle; úgy a tavak és ingoványok  nevei: Ragozna, Dobornya, Dencze, 
Eglicke, Okorna, Ortonya, Denna, Palonya, Szalokna, Vitokna, Isztára, Lankóc, Bisztric; a fokok: Lanka, Dár, Násznó, 
Csábrág, Dorgona, Isztrénka; a szántóföldek: Moldovicgörönd, Mocsoláshát, Magura, Vinca, Visnye, Orbó, Orbószta. 
A hegyvidék: Bartina, Parászta, Gurovica, Kis-szurdik, Grábóc, Mátéka, Dolina, Leánka, Martinica. A figyelmes 
szemlélőnek azonban feltűnik a sok török helynév is: Baksa-tó, Tatos (Őcsényben), Tátas (Pilisen), Batiár, Acsádgyűr, 
Karadülő, Karaszifok, Katra, Akota, Szopta, Szulok, Budzsak, Taskony, Cserembég, Agarét, Szerecsenfája, Gubacalja, 
Bakta, Balihegy, Báta, Bozsok, Dömörkapu. .71

I. GÓGA 
1. Góga-Gyümölcsény

A Szarvas-féle térképen a Kutyatanyai-zsilip neve is megjelenik. A zsilip biztosít kapcsolatot a töltés által 
kettévágott Fúvatás és a Tolnai-Holt-Duna közt. A nevet vízügyi szakemberek használják. Valójában Kutyatanya 
elsősorban a Szekszárd-Bogyiszló útnak a révje volt, csárdával, egyéb épületekkel, korábban a Dunán. A régi térképek 
közül a II. katonai felmérés is feltünteti Kutyatanyát.72

A heti piaci vásárosok és fatermékek szállítását szolgálta a komp. A várszegi átvágás után (1840) 1842-től 
Gógán használt a Kalocsai Érseki Uradalom kompot, ez az ún. „Kutyatanyai rév”-ben működött.73 A gógai erdő teljesen 
megegyezett a doromlási erdőállományokkal 1836-ban.74  

70  KÁCSOR 1976. 10-11.
71  TÓTH 1913. 7-8.
72  ELBLINGER 2014.
73  RÁDI 2012. 348.
74  RÁDI 2012. 31-36.

Kobolya a gógai erdészház közelében.  A háttérben álló fenyők az erdészház mellett álltak. A kis tavacska –bár természtes 
eredetű-, egyfajta dísztó szerepét töltötte be Fónagy József „Gógai királyságában”.

A Kutyatanyai rév egykori helye a Sión
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A bogyiszlai Góga, Pesty névgyűjtője szerint „az itt tenyészett nagy számú góga madarakról vette nevét.” Ez 
a góga madár valószínű az éjjeli gém, vagy vakvarjú (Nycticorax griseus), melyet a Dunántúl több helyén gogónak, 
faszgogónak is neveznek. Andrásfalvy Bertalan írja, hogy Decsen hallott egy guga, vagyis mély, sajátos hangú madárról. 
Bátán pedig a kis, gémforma goggó madárról, mely nem áll a vízben, hanem nádszálon lógva figyeli a zsákmányt.75  
Az Új Magyar Tájszótár arról is tud, hogy Baja környékén 1671-ben a gólyát hívták gógának.76

 A Góga-nyak sík erdő, a Góga nevű erdő elkeskenyedő, nyakra emlékeztető része.77 Bogyiszlóról a József-
kori térképekhez csatolt országleírásban azt olvassuk, hogy „Körös-körül csupa erdő.” A hagyomány szerint: „majd az 
egész határ mind erdőség volt, csak egy kevés, ha 30 hold volt szántó a legmagasabb göröndön. A többi erdő, bukrok, víz. Csak 
csuhézni való.” A 18. század közepéről való observationes szerint Bogyiszló körül a következő erdők voltak: „Kanatsi 
Erdő, Sükesd és a Duna felé, Doromlás, Fajsz felé, Homokos, a tolnai határ mellett. Ezekben az erdőkben mindenféle fa van és 
különféle makk. Vannak uradalmi tiltott erdők, de csaknem mindegyik nyitva van (a jobbágyok számára): A tölgyerdők igen 
leromlottak és kiirtottak.”78

Az erdei legeltetés is gyakorlat volt. Bogyiszlón a 19. század közepéig, a Dokomlási erdőben elsősorban 
disznószállások, szárnyékok voltak, de a Fölerdőn, Madárszálláson, Cserpeti és Biberei erdei szállásokon marhák és lovak 
is teleltek. A szállások kiterjesztését és új szállások létesítését az 1794-ben felállított Erdei Hivatal szigorúan tiltotta és 
1815-ben meg is akarta szüntetni az erdei szállásokat. A jobbágyok nyilván arra hivatkoztak, hogy akkor az uradalom 
adjon nekik más teleltető- és kerthelyet, mert külömben legfontosabb megélhetési forrásunkban, a jószágtartásban 
és a kertgazdálkodásban igen megrövidülnek és szegénységre jutnak. Az uradalom azonban nem tudott más helyet 
adni s ezért végül is meghagyta a bogyiszlaiakat régi szállásaik és kertjeik birtokában, csak az újabbakat pusztította el. 
Ezeken a szállásokon így továbbra is tartottak jószágokat, de a 19. század második felében már csak jobbára disznókat 
és méheket. 1873-ban az elkülönözés során a falutól északra eső erdős terület az uradalomé lett és ekkor a benne lévő 
szállásokat felszámolták.79

2. Taplós

A bogyiszlói és a szekszárdi határban található. A Gemenci erdő legnyugatibb kiszögellése. A Taplósi erdő 
1836-ban Gógával egy test, de az átvágások folytán a Dunántúlra került. Lágyfa-állományok, és évenként négy magyar 
holdnyi terület lábon eladható. Területfoglalás miatt a volt „Duna ágyára szoros felügyelet szükségeltetik.”80

 Területe mély, iszapos, erős áradásoknak és jégtorlaszoknak kitett anyagos homok. Fűz szórványosan nyár 
vegyesen kocsányos tölgy és szil fa erdő.81

75  ANDRÁSFALVY 1976. 52.
76  B. LŐRINCZY 1988. 650-651.
77  VÉGH 1981. 462.
78  ANDRÁSFALVY 1976. 238.
79  ANDRÁSFALVY 1976. 320.
80  RÁDI 2012. 31-36.
81  MNL TML. Szekszárdi Földmérési Igazgatóság iratai 1881. 50. doboz.

Taplós ma változatos felszínű vidék, nagy gyepekkel. A képen a tölgyfás dűlő látható, közepén egy hatalmas fűzzel

A taplósi gyep egyik növényritkasága a réti iszalag
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 A terület nevét a tapló szóról kapta: a taplógomba húsos, szíjjas anyaga, melyet régen – amikor még acéllal, 
kovával csiholtak tüzet – tűzgyújtásra használtak. Bükk, cser, dió és más fákon termő gomba (lat. Fomes species).  
A parasztság még a 20. század elején a tűzgerjesztéshez szükséges gyúlóanyagot taplóból csinálta. A taplógombát 
megszárították, vidékenként, szokás szerint más-más hamu (bab-, kukoricaszár, repce, vörös paré) lúgos vízében 
főzték, vagy napokon át áztatták, megszárították és fejsze fokával foszlósra verték. Jobban szikrát fogott a tapló, ha 
szárítás előtt salétromos vízben is pácolták.82

A Taplósi-Holt-Duna egy őszi hajnalon

 A Kalocsai Érsekség birtoka volt az államosításig. Két Duna-holtág a taplósi és a tolnai között fekvő terület 
sajátossága az, hogy nagy kiterjedésű gyepek borítják, amik értékes növényritkaságoknak (fekete galagonya, réti iszalag, 
kálmos) adnak otthont. Ez a Gemenc egyik legváltozatosabb és legérdekesebb területe. A táj itt is – mint a Gemencben 
szinte mindenütt – rengeteget változott az elmúlt két évszázadban. A Duna fő medre a Tolnai-Holt-Duna medrének 
meghosszabbításában haladt. Ebből kanyarodott ki egy éles kiszögelléssel a Taplósi-kanyar. Az éles kanyarban gyakran 
feltorlódott a jég, ezért már a 18. század végén felmerült a gondolat, hogy a kanyart átvágják. A tervet néhány évtized 
múlva tett követte, és 1811-ben az északi terület Duna szabályozásainak nyitányaként Schnemann József tervei szerint 
átvágták azt. A Taplósi-Holt-Duna az elsőként átvágott holtág, amely az 1811-t követő években alakult ki. Az átvágás 
után lassan fejlődött az új meder. Bőhm Ferenc térképein még csak egy Duna kanyarulat, Schnemann József 1818-as 
térképe jelöli az átvágás tényét, de az új meder még nem fejlődött ki. Beszédes József 1834-es térképén mindkét vége még 
összeköttetésben van a Dunával, de az 1855 körüli II. katonai felmérés már elkülönülten hozza, bár jóval hosszabban, 
mint a mai állapotában. A meder több része feltöltődött, most a Tölgyfás-dűlő van a helyén, középen egy gyönyörű fűzzel.

 A kanyar átvágásával a vidék szabályozási munkálatai új lendületet vettek. 1843 és 1852 között elkészült a 
Duna bogyiszlai nagy kanyarjának az átvágása, ezzel Tolna és Fadd kapcsolata megszűnt a Dunával, és hamarosan csak 
eliszaposodó holtág partján találták magukat. Taplós alatt az egykori Duna mederben ma a sokkal kisebb vízhozamú Sió 

82  BÁRCZI-ORSZÁGH VI. 1962. 300.

kanyarog, bőven helyet hagyva lefűződött kis tavacskáknak, vizenyős réteknek. Taplós környékén azonban nem csak a 
Duna szabályozások formálták a tájat. 1854-ben indult meg a Sárvíz Szekszárd környéki szabályozása. A Sióval egyesült 
Sárvizet egy rövid mederrel a Taplósi-Dunába vezették, ami ekkor déli végén még összeköttetésben volt a nagy Dunával. 
A Sárviz 40 km-rel lett rövidebb, nem tekergett végig a Sárközön egészen Bátáig.1870-1872 között épült meg a nagy 
Duna-töltés kilométerekkel elkerülve a nagyon problémás gemenci Duna-parti részeket, ahogy azt már annak idején a 
limes építésénél megtették a rómaiak is. Ezzel lehatárolódott a gemenci ártéri erdő, és végleg árvízmentesített Sárköz.  
A Taplósi-Duna ennek a töltésnek a nem mentesített, belső oldalára kerülve a Gemenc része lett. 

3. Vajka

A Vajkai-erdő a szabályozási munkálatok előtt  nagy kiterjedésű uradalmi erdő volt.  A Duna tolnai és faddi kanyarja közti 
területen feküdt. A Duna átvágása után  a helyén szántóföldek alakultak ki, és az erdő a tolnai holtág vékony part menti 

sávjára szűkült. Az erdő területén  két nagyobb kobolya található.

A faddi határban található, a mai szűkebben vett Gemenctől északra. Pesty szerint „déli része, mely emelkedettebb 
’Dombsor’ (hol jelenleg gőzhajó állomás van, és ugyanott vannak a faddi és tolnai malmok elhelyezve).83 Sík szántó, valamikor 
lakóhely volt. A maradék épületeket lebontották.84 

 E terület már a középkorban erdő volt. Bizonyítja ezt a szekszárdi apát 1476-ban kezdődő pere a fehérvári 
préposttal Wayja, Töleswayka és Taplós nevű erdőivel kapcsolatban. A prépost fegyveresei és jobbágyai a nevezett ártéri 
erdőkből 1000 anyadisznót hajtottak el erőszakosan. A tárgyalásnál az apátság 19 különböző falujából 450 jobbágyot 
idéztek meg.85

83  GAÁL-KŐHEGYI 1975. 303.
84  VÉGH 1981. 428.
85  ANDRÁSFALVY 1965.  5.
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4. Lehőc-malát

A Lehős-  vagy Lehőc-malát ma már nevével ellentétben nem malátos terület, hanem egy, kaszáló

A bogyiszlói határban található sík erdő.86 1898-ban sarj erdő, 30 éves fordulóban művelik, Nyár, szórványosan 
fűz, kocsányos tölgy és szil faállománnyal. Kétharmada másodosztályú mély televényes, vagy erősen iszapos agyag a 
talaja. Egyharmada harmadosztályú, mély, televényes, erősen agyagos homok talajú.87

 A zátonyon idővel megtelepszenek a különféle rövid életű, gyorsan növő bokorfűzek, ezek verik fel a homokos, 
iszapos felületet elsőnek. Az ilyen hely neve malát. A szó finnugor eredetű. A rokonnyelvekben jelenti a fűzfát, a fiatal, 
egyenes növésű fűzet vagy más élő fát, karónak, botnak való fiatal sarjfát, karót és az ilyen termő hely neve.88

 Az élővízben, vagy a Duna mentén gyorsan töltődő, homokos, parti, vagy mederbeli zátonyokon a bokorfűzek 
vetik meg először a lábukat. „Felverődik a malát. A malát az kelés, a víz hozta a magokat. Van, abban mindenféle a világon – 
mocsárkőris, fűz, jegenye, tölgyfa. Ez a malát, sűrű fakelés.”A fiatal csemeték birkózni kezdenek egymással olyan sűrűséget 
alkotva, „hogy az egyik éri a másikat” és „olyan sűrű mint a kender”(Őcsény). Ember, állat alig tud áttörtetni rajta. Ezek 
között az első a csigolya fűz (Salix purpurea), a csöröge fűz, a mandulalevelű, a rekettye fűz és a fehér fűz. A malát 
köznév tehát nem egy fűzfajtát jelöl, hanem összefoglaló neve a zátonyokon sarjadzó fiatal erdőnek, melyben éppen a 
törékeny bokorfűzek uralkodnak. A malát szavunk egyrészt jelenti a Duna öntését, zátonyát és az azon megtelepedő 
bokorfűzest, helyesebben a feltöltődés és a növénytársulás egy jellemző állapotát, stádiumát. 

 A malátosban nő fel a bokorfüzek közt a fehér fűz (Salix alba) is. Lassan megelőzi és túléli a többit és fává 
magasodik.  Ha a malátot még „fűöntön” kiritkítják és karónak felhasználják, a fűzfák növekedése meggyorsul, a malátos 
helyén erdő támad. A sűrű malátnak és a malátos erdőnek jóformán nincs aljnövényzete semmiféle más növény nem kap 
helyet benne. Ami később megjelenik, az is értéktelen takarmánynak. Ennek ellenére a malátos, a malát füzes erdő igen 
nagy jelentőségű volt a készített takarmány nélkül telelő marhák számára. A fiatal fűzfák kérge, vesszeje, susaja, vagyis az 
ágak hegye, igen értékes tápanyagokat tartalmaz, s ezeket akkor is lecsipdesi az állat, ha egyébként jó fűben is legelhetne. 
Igen értékes volt a méhészek számára is a malát. Róla nagy tömegű lépnek való virágport hordtak be a méhek, s ez 
magyarázza a méhesek ilyen helyeken való sűrű előfordulását.89  

86  VÉGH 1981. 460.
87  MNL TML. Szekszárdi Földmérési Igazgatóság iratai   Az erdei mintaterek kimutatása 1898. 50. doboz.
88  ANDRÁSFALVY 1976. 35-36.
89  ANDRÁSFALVY 1976. 43-44.

5. Kenderáztató

A Kenderáztató a bogyiszlói határban tipikus kobolya, amit az új töltés megkerül

A bogyiszlói határban található. A kender szó ótörök eredetű.90 A kender érdes, szeldelt levelű, magasra 
növő, kétlaki rostnövény; rostjaiból a lenfonálnál durvább fonal készül. (Cannabis sativa). Magyarország legfontosabb 
háncsrosttartalmú ipari növénye, kenderföldnek jó minőségű, általában mélyebb fekvésű területet választanak. Őshazája 
Közép-Ázsia. Európába a népvándorlással jutott el. A magyarság már a honfoglalás előtt megismerte, fonaláért és 
olajos magváért termesztette. A Kárpát-medencében elsősorban a középső, a déli és a keleti területeken terjedt el, míg 
a nyugati és északi részeken a len maradt a legfontosabb rostnövény.

 A kender (Cannabis, illetve Cannabis savita, azaz „hasznos kender”) a kétszikűek (Magnoliopsida) 
osztályában a kenderfélék (Cannabaceae) családjának névadó növény nemzetsége, illetve faja. Szántók, parlagterületek 
gyomtársulásainak növénye. Az egész világon elterjedt mind vadon, mind haszonnövényként. Lágyszárú, egyéves 
általában kétlaki növény. Virágpora allergén hatású. Az egyik legősibb ipari növény, a rostjáért termesztettek.  
A magyarok is, már a honfoglalás előtt ismerték a növényt és feldolgozásának módját. Ezt bizonyítja a kender, csepű, 
szösz szavaink török eredete. 

  Kenderáztatás: a kenderkóróknak – a víz hőmérsékletétől függően – 7-14 napon át víz alatt való tartása, 
hogy a szár külsején elhelyezkedő értékes rostanyag lelazuljon a kender belső fás szövetéről. A kenderáztatás mind 
álló-, mind folyóvízben szokásos, bár a nagyobb folyóvizekben való áztatást tiltották a hatóságok, mivel a kenderből 
kioldódó anyagok mérgezték a halállományt. Kenderáztatáshoz a víz medrébe karókat vernek le, és ezek közé rakják 
a kendernyüvéskor összekötözött kévéket vagy egyenként, vagy 5-20 kévéből szalmakötéllel összefogott nagyobb 
kötegenként. A víz mélységétől függően több sorban rakják, hogy ellepje a víz. Ezért az áztatóba berakott kendert 
lenyomatják: szalmával befedik, keresztkarókkal átfogva a tetejére még tuskókat, követ, esetleg sarat raknak. Ritkának 
mondható, bár nagy területre kiterjedő kenderáztatási mód a cserepcsépben (Szatmár), cserepcsikban (Kisalföld, 
Nógrád, Borsod) csipcsarakban (Sárköz) való vízben helyezése: két hosszú rúd közé berakják a kenderkévéket, négy 
esetleg öt sorban is egymásra, majd a rudakat (a cserepcsépet) kötéllel több helyen erősen összeszorítják, és így egy 
tömegbe összefogva belendítik az egész kendermennyiséget a vízbe, ahol szintén lenyomatják.
 

90  BENKŐ 2. 1968. 441.
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6. Palé 

Taplós déli részén, az egykori Dunameder feltöltődött területén találjuk a Palénak nevezett részt, ahol nádasokkal vegyes 
füzeseket találunk. A képen háttérben a vidék legnagyobb feket nyárfája

A bogyiszlói határban található Taplóstól délre, a mai Sió közelében. Sík, régen kaszáló, ma szántó és erdő.91 
Maga a szó palaj vagy palé jelentése a folyó homokos, hordalékos, sekély vizű lapos partja, vagy part menti homokzátony, 
valamint gyékénnyel, náddal, sással benőtt vizenyős terület.92 Decsen és Bátán a varsa szárnyát, terelőjét palénak nevezik 
és előfordul igei használata is: „erre palézta (hajtotta, terelte) a marhákat”. (Báta) A szó eredetét és pontos jelentését nem 
tudjuk megmagyarázni. Kniezsa a szláv polojo, szerb polos – áradásnak kitett terület – szóból származtatja. A szláv 
főnév a po+lajo, lejo-liti – önt, elönt igéből származik. Jelzővel képzett tulajdonneveinkből arra következtethetünk, 
hogy a palék nem kifejezetten mély és állandó vizet tartalmazó mocsarak, tóságok, hanem tulajdonképpen az élővízből 
a fok által beengedett vizet vezetik magasabb vízállás idején mélyebb, kifejezetten halászatra alkalmas tavak, mocsarak 
felé. A palé szóval jelölt területek jellege azonban különböző, így felvetjük azt a kérdést, hogy talán elsősorban funkciót 
jelöl, és csak másodsorban természeti adottságot. Mint vízvezető a fok nevét viselheti, mert a foktól függ működése. Így 
megkaphatja a fok az egész terület, beleértve a halászó tavakat is, amelyek a foktól függenek. A közös funkció mellett 
a palé természeti adottságai meglehetősen változatosak. Egy bizonyos csak, hogy állandóan mélyebb vízzel borított 
területeket nem nevezhettek ezzel. A palé tulajdonképpen szétterülő laposabb, időszakosan vízzel borított vízvezető 
meder, magasabb növényzet nélkül.93

91  VÉGH 1981. 462.
92  B. LŐRINCZY 2002. 333.
93  ANDRÁSFALVY 1976. 30-31.

7. Keskenyfok

A Gógai-erdőben kanyarog végig - egyre ellaposodva - a Gemenc egyik legnagyobb foka, a Keskenyi-fok. Egykor a Duna 
foka volt, ma a töltés vágja el a Siótól, ami az egykori Duna meder helyén halad.  Kilométereken keresztül követhető az 

erdőségben.

A bogyiszlói határban található a gógai részen Az 1863-as telekkönyvben szerepel Keskeny fokként.94

94  ANDRÁSFALVY 1976. 176.



6564

II. KESELYŰS 

1. Keselyűs

A keselyű valószínűleg ótörök eredetű szó.95 Maga a madár pulykakakas nagyságú, fakó sárgásbarna tollazatú, 
hegyvidéken élő ragadozó madár. (Gyps fulvus). Elhullott állatokkal táplálkozó, nagytestű, rendkívül éles látású madarak 
családja (Vulturidae).96 Területünkön a madarak közül őshonosak voltak a keselyűk, amíg háborítatlanul költhettek 
és találhattak dögtáplálékot a környékben. Az emlékezetben már nem találjuk nyomukat, csak a helynevekben. Így 
Őcsény határában egy erdőrész és Duna-ág ma is Keselyűs nevet visel. A keselyűk vidékünkről a 19. század elején 
tüntek el, de nem messze a Drávától délre, Szlavóniában, még a 19. század végén nagy és híres, csoportos költőhelyük 
volt ismeretes. 1878-ban Brehm, a neves zoológus és Rudolf trónörökös itt még barátkeselyű (Vultur monachus) és 
fakó keselyű (Vultur fulvus) fészkeket talált és többet lőttek is a hatalmas madarakból.97 

A 18. századi térképeken is szerepel már. A Szekszárdi uradalom birtoka volt. Úgy tűnik, mintha a keselyű 
madárról nevezték volna el, valójában azonban igen gyakran írták Keserűnek is, úgy hogy nehéz eldönteni, mi áll a 
névadás hátterében. A 18. században még nem volt jelentős hely, a 19. század végétől válik azzá. A keselyűsi csárda – a 
szekszárdi út végén - is élénk forgalmat bonyolított le. A 20. században sík szántó.98 Szekszárdnak régi törekvése volt, 
hogy közelebb kerülhessen a fővároshoz. Ezért 1879-ben – négy évvel a vasút megépülése előtt – átadták a keselyűsi 
hajóállomást. A hajóállomás melletti csárda kibővült, kisebb gazdasági-közlekedési központ alakult ki. Innét napi 
egy-egy hajó indult Budapestre, illetve Orsovára. A kikötőhöz a szekszárdi uradalom és báró Augusz Antal jóvoltából 
egy 12 km-es, nyílegyenes út épült, amelyik Szekszárd központját kötötte össze. a Duna-parttal. Keselyűsig csak 
1892-ig jártak fel a dunai hajók, mert a Tolnai-Holt-Dunához tartozó holtágszakasz teljesen eliszapolódott. Ezek 
után a menetrendszerű hajók csak a gemenci Duna parton álltak meg. 1899-ig kishajó vitte az utasokat Keselyűs és 
a gemenci Duna-part között. 1899-re végleg a vasút került ki győztesen a versengésből, és a hajójáratok megszűntek.  
Az út ezt követően átmenetileg vesztett ugyan jelentőségéből, de mind a mai napig ez visz ki Keselyűsig. Az út 
ingoványos területen vezet keresztül, ezért erős töltést építettek, amit mindkét oldalról egy két méter mély árok 
szegélyez. Ezeket az árokpartokat ültették be fákkal, az út mellett közvetlenül eperfákkal is. Az 1884-ben befejezett 
III. katonai felmérés térképe az út melletti fasort már ábrázolja.99

A kőkeresztek közül az egyiket vitéz Beöthy Zsidmond László közalapítványi vadászbérlő emeltette 
Keselyűsben, a kereszt felirata: „Isten dicsőségére s nagybátyám Váradi Beöthy István emlékére, s halálának engesztelésére az 
éjszakában e kies lakig hangzott a hajó sípjának sikolya, a hajóé, amelyen szüleidhez utaztál a bajai sírkertbe. Téged egy tűnt 
kor felejtett itt e hitét, becsületét vesztett világban, Te kivételes életű s jellemű jó ember, s hogy elmentél úgy érzem a férfierény 
szállt Veled sírba. Az Úr azokat sujtja itt, akiket szeret.”100

95  BENKŐ 2. 1968. 444.
96  BÁRCZI-ORSZÁGH III. 1961. 888.
97  ANDRÁSFALVY 1976. 51.
98  VÉGH 1981. 470.
99  ELBLINGER 2014.
100  RÁDI 2012. 414.

A Keselyűsi Holt-Sió

   
Szürkegémek a keselyűsi holtág legjellgzetesebb madarai A keselyüsi töltéseken májusban kosborok 

sokasága virágzik
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1. Kutyás nyiladék

A Kutyás-nyiladék az Ebes-tölggyel

A kutya főleg vadászatra, ház- és nyájőrzésre használt háziállat, a magyarság legkorábban domesztikált 
állata. (Canis familiaris).101 Hangutánzó eredetű állathívogató szó, illetve ennek főnevesülése, majd más szófajokká 
való fejlődése. Elsődleges funkciójában a kölyökkutya vinnyogását, nyüszítését jeleníthette meg. A szóvég kicsinyítő 
képzőnek felel meg.102

A vadászkutyákról már regényeket is írtak, sőt egy-egy nemesebb ebről még szobrot is mintáztatott gazdája. 
Gemenc egykori három vérebére egy öreg tölgy törzsén tábla emlékeztet. Később az itt húzódó lénia is a „Kutyás 
nyiladék” lett. Az „Ebes tölgy” a határ nyiladékban áll, öreg kocsányos tölgy a mocsári erdők ura. Ami még van az 
ragasztéknevet kapott, „hagyásfa”. Talán még sokáig megmarad, mert egy érdekes emlék kötődik hozzá. Tövében 
vadászkutyákat temettek el, innen kapta a nevét. Wartho, Walko és Waldi – három hannoveri véreb – ott pihen az öreg 
évszázados tölgygyökerei alatt.. Nagy vadászatok négylábú hősei voltak. A kis táblát, amelyre érdemeiket jegyezték fel, 
lassan beforrja a fa kérge. 103 Ma már csak Wartho emléktáblája van meg. Beöthy Zsigmond kutyája volt.

 A nyiladék erdei nyílás, amely hosszú sávot alkot a fák között, vagy kivágott sáv, esetleg keskeny út, amelyet 
fáktól, bokroktól vagy más növényektől mentesen tartanak.

101  BÁRCZI-ORSZÁGH IV. 1961. 515-516.
102  BENKŐ 2. 1967. 686.
103  KÁCSOR 1976. 51.

Kutyás-tölgy felirata

A Gemenc nyiladékait a 19. század végén kezdték kialakítani, amikor az érsekség erdészete áttért a kor modernnek gondolt 
módszereire
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2. Forgó nyiladék

Forgó, maga a szó kissé népies, örvényt jelent. Folyó vízének egyes helyeken keletkező forgó mozgása, mely a 
víz részecskéit a keletkezett körből az érintő irányában kifelé löki.104 

3. Hosszúvölgyi nyiladék

 
A Hosszúvölgyi-nyiladék egy kiszáradt öreg tölggyel

4. Makkos nyiladék

A gemenci erdők legromantikusabb része, ahol megmaradtak az öreg tölgyek. A faóriások itt nem a fejszétől 
dőlnek el, hanem az öregségtől.105 A makk a tölgynek és a bükknek kis csésze alakú kupakban ülő, tojásdad, olaj 
tartalmú termése. Fel nem nyíló, egymagvú, száraz, gyakran kemény héjú növényi termés.106 Makk a neve a tölgy 
(tehát a bükkfafélék családján belül a Quercus Lithocarrus és Cyclobalanopsis nemzetségek) termésének. A makk 
egy, néha két magot tartalmaz, kehely alakú kupacsban ül hossza 1-6 cm, szélessége 0,8-4 cm között változik. Fajtól 
függően hat hónaptól két évig tarthat beérésük időtartama. A makk az erdei állatok egyik legfontosabb táplálékforrása 
ott, ahol tölgyek előfordulnak. Tartalmaz makkot a madarak (varjúfélék, galambok, egyes récék és több harkályfaj) 
étrendje is. Az apró termetű emlősök közül az egerek, mókusok és számos más rágcsáló eszi. A nagyobb testű állatok 
közül a disznófélék (pl. vaddisznó), medvék és szarvasfélék fogyasztják. Egykor, főleg ínséges időkben emberi 
táplálékforrásként is felhasználták pl. lisztté őrölve, de a bükkmakk alkalmasabb erre a célra. Tápanyagban gazdag. 
Fajonként különböző mértékben, de nagy mennyiségű fehérjét, szénhidrátot és zsírt, ezenkívül kalciumot, foszfort, 
káliumot és niacint tartalmaz.

104  BÁRCZI-ORSZÁGH II. 1959. 690.
105  KÁCSOR 1976. 143.
106  BÁRCZI-ORSZÁGH V. 1961. 919-920.

5. Makkospart nyiladék

A Kis-Makkos ideiglenes tava

6. Bezerédi-sík

Elpusztult és élő tölgyek a Bezerédi-sikon 



7170

A Bezerédi-sík csak nevében sík. Az egykori vízjárások és tavak nyomai szabdalják fel felszínét. Ligetes 
tölgycsoportjaival egy egykori változatos felszínű fás legelő maradványának tűnik. A Felső-Gemenc egyik jellegzetes 
területe. Régi térképeken nem szerepel ezen a néven, helyette Major (Nagy)-síkként említik. Az egész Gemenc-
szigetet nevezték néha úgy, hogy Insula Major, azaz Nagy-sziget. Ezt a nevet vonatkoztathatták a sziget közepén lévő 
rétre. A Bezerédi-sík elnevezést már a 20. században, Bezerédj Pálról kapta, akinek ez a vidék vadászbérleménye volt, 
és maga is szenvedélyes vadászként sokszor megfordult itt. 

 
Bezerédi-sík panorámaképe nagy víz idején

7. Lőrinc-lapok

Terület a szekszárdi határban. A lanka szót mocsaras helyek jelölésére használták vidékünkön az ószláv lonka 
– mocsár jelentésű közszóból képzett helyneveket. A lap, lapos, lapály jelentése a lankához hasonló. Mindhárom csak 
birtokragos formában fordul elő helyneveinkben. Köznévként – vizes, kis árvízkor könnyen vízzel elöntött, de nem 
állandó vízállásos helyek neve.107 A környező terep szintjénél mélyebb, lapályos fekvésű, vizenyős rét, ahol csapadékos 
időszakban hosszabb ideig tartózkodik a víz, ezért szántóföldi művelésre alkalmatlan.

8. Karós zátony

Helynév a szekszárdi határban, amelynek eredete csuvasos jellegű ótörök jövevényszó.108A karó egy-két 
méter hosszú, egyik végén rendszerint kihegyezett, vékonyabb farúd, amelyet a földbe vernek támasztékul, fiatal fa 
(csemete) vagy némely növény (szőlő, paradicsom, futónövények) mellé. Cövek.109 A zátony a folyómeder tó- vagy 
tengerfenék olyan része, melyet a hordalék feltöltött. A folyami zátony igen sokféle van parti zátony, mely a part 
mentén és fenékzátony, mely a meder közepén húzódik. Van olyan zátony, mely még a legalacsonyabb vízállás idején, 
is víz alatt marad, míg a zátonyok egy része felbukkanó, vagyis alacsony vízálláskor száraz. Az olyan zátonyon, melyet 
a víz csak ritkán lep el, növényzet, néha fák és cserjék is vernek gyökeret és ilyenkor már inkább szigetnek vagy lapos 
partnak nevezik. A zátonyok elhelyezkedése a folyó hosszában bizonyos törvényszerűségeket mutat, a kanyarulatokban, 
a meredek és homorú partok mentén ritkán, az egyes szakaszokban és a domború lapos partok mentén majdnem 
mindig jelentkeznek. Az egyenes szakasz inkább a fenékzátony, a lapos part a parti zátony képződését segíti elő. Ha 
a folyó medrét, kanyarulatait változtatja, vele együtt változik a zátonyok helyzete is, és a nem szabályozott folyóknál 
általános törvény, hogy a zátonyok felülről lefelé húzódnak. A zátonyok anyagukra nézve többfélék, a folyó mozgatta 
hordalék minőségéhez képest. Vannak iszapzátonyok, melyek csendesebb vízben, leginkább a folyó alsó szakaszában 
rakódnak le és leginkább finom földes részekből állnak össze, vannak homokzátonyok, melyeknek részei érdesebb, 
nehezebb szemekből állanak és melyek valamivel gyorsabban mozgó vízből rakódnak le, mint az iszapzátonyok, végül 

107  ANDRÁSFALVY 1976. 29.
108  BENKŐ 2. 1968. 387.
109  BÁRCZI-ORSZÁGH III. 1960. 764.

van kavicszátony, mely gyorsvízű folyókban, rendszerint a vízfolyások felső szakaszán képződnek és a körülményekhez 
képest dió-, ököl- vagy fejnagyságú kövekből állnak. Természetes, hogy a zátonyok e három fő típusai között átmeneti 
alakok is ismeretesek.    
 

9. Hátfő

A Hátfői-kobolya

A Kalocsai Érseki Uradalomhoz tartozott, 1836-ban a Doromlási erdő részeként említik Doromlással, 
Dokomlással együtt. A Hátfői-erdőt a 18. században Péterházi erdőnek nevezték. Valaha ezen a vidéken terült el 
Péterháza középkori település, ami a török hódoltság alatt tűnt el.   Ez a terület a fajszi határtól Bogyiszló községig 
terjed, vegyes erdő, gyönyörű tölgyfákkal, de főképp „nyárfák és jegenyék” uralkodtak. (Fehér és fekete nyár.) Eddig 
csak uradalmi szükségletre termeltek benne, de az új inspektor idején már eladásra is kellett termelni. A „tonsurákat” 
úgy kellett kijelölni, hogy a lakosság kertjei közé ne essen, mert akkor annak területfoglalás lesz a vége, ennek 
megakadályozására nagy figyelmet fordított az inspektor.110

 Hátfő egy kis puszta a Gemenc északi végén, a Sió mentén. A 19. század legvégén mindössze két ember 
lakta a Kalocsai Érsekség fajszi plébániájához tartozó kistelepülést. Ma van itt néhány újabban épített sorház – talán a 
vízügyesek építhették egykoron – és itt volt a Zöldfa Vendégfogadó. Itt található a Sió árvízkapuja. A hátfői kobolya 
hatalmas területű, szép gemenci tóvá duzzadt.111

110  RÁDI 2012. 31-36.
111  ELBLINGER 2014.
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10. Budzsak

A keselyűsi Ásás-Duna gyakran száraz medre határolja éles kanyarjával a budzsáki részt
 

Keselyűs része. Az Ásás-Duna éles kanyarjával körülhatárolt térrész a szűken vett Gemencben. Erdeje 
tipikusan tölgyes-kőrises-sziles kemény fás ligeterdő. Az Ásás-Duna éles kanyarja, a legfőbb bizonyíték arra, hogy az 
ág természetes eredetű. Bőhm 1772-es térképén „Kőrösi Bugyák” néven szerepel. A Budzsák, mint földrajzi név elég 
gyakori. Újkori török-rác elnevezésnek tűnik. Délszláv eredetére bizonyíték, hogy a Vajdaságban, Szeged környékén, 
Karapancsán, egyszóval a déli területeken gyakori, de még Ukrajna déli részén is van egy ilyen nevű tájegység, ahol 
ráadásul török népek laknak. Mindenhol ingoványos, mocsaras terület megnevezésére szolgált.112

III. GEMENC 
Újkori szláv eredetű név, szérűt jelent, és Mikovinyi Sámuel neves térképésszel tűnik fel először 1740-ben. 1836-

ban a Gemenci-erdő mintegy kétezer magyar hold terület, nagyobb része kivágva, rétekkel és kaszálókkal (melyeket 
bérbe adott az uradalom), vegyes erdő. A „sucrescentia” (utánpótlás) rossz lábon állt, ezért a letarolt részeken a pudvás 
fákat és tuskókat ki kellett szedni. A lábon álló ezer magyar hold erdő vágásérett, „elvénült” fákból állott. Gemenc és 
Karász között jött létre 1815 körül az ún. Kisgemenc. Ekkor már Majorsziget Gemenchez tartozott. Gemenc helynevei 
egy 1823-as térkép alapján a következők: Világos zátony, Karó zátony, Nagy Forgó, Öreg erdő, Törköl kobolya, Lőrintz 
rét, Fás Duna, Grébetz, Kis Forgó, Hamis tó, Botz fok, Hosszú völgy, Kőrösös hát.113

A Felső-Gemenc északi, Sió parti részén néhány ideiglenes vízű kis tavacskát találunk, ezek a Makkos-tavak. 
A régi Duna meder maradványai ezek is.

A szekszárdi földmérési táblázatban azt írják a határban található erdőkről: „...aduna mellett szinte mérsékellt 
éghajlat alatt alatt, alacsony s mocsáros fekvéssel vonulnak el, földminőségök csekély homokkal vegyűlt anyag, mellynek felülete 
mely televénnyel s iszappal fedetik. Csupán kemény 4/10 cser, 2/10 tölgy, 1/10 bükk pés 3/10 gyertyánfát szolgáltat, 6/10 
sűrűségű, s mint lábos erdő 120 éves vágás forgás forgás mellett kezeltetik.”114

112  ELBLINGER 2014.
113  RÁDI 2012. 31-36.
114  MNL. TML. Szekszárdi Földmérési Igazgatóság iratai Földmérési táblázat 1851. – 390. doboz.

A gemenci rakodó öreg tölgyeivel egy Duna parti fás legelő maradványa

A gemenci rakodó öreg tölgyeivel, kisvasútjával jellegzetes keveréke a letűnt múlt és jelen világának. Egy, az 
érseki levéltárban 1876-os dátummal ellátott térképen szerepel egy csárda, mégpedig az erdő legmélyén, Gemencben.  
A felirat szerint Gemenci csárda. Ezt a csárdát érdekes módon nem őrizte meg a szájhagyomány. Valószínűleg 
azért, mert forgalma nem lehetett jelentős. A térképjelölés szerint valahol a Sió-torok alatt déli irányban állt, a régi 
már lebontott erdészháztól nem messze. Feltételezés szerint egyben révátkelő is volt ez a csárda, olyan révcsárda-
féle lehetett.115 A gemenci átvágáskor a Duna jobb partjára kerülő gemenci területre kért révengedélyt az uradalom.  
Ez volt a gemenc-karaszi rév, ahol a kompról az árendásnak kellett gondoskodnia, ezenkívül az uradalom alkalmazottait 
ingyen kellett szállítania, sőt a karaszi bérlőket (akik szekszárdiak voltak) méltányos díjért kellett a Dunán átvinnie.116

1. Gemenc-Majorsziget

A Duna árhullámai évezredek óta vándorlásra kényszerítették az ártérben élő állatokat és az embereket. A ló, 
a marha, a disznó mind jó úszó, mégis számtalan feljegyzésünk van arról, hogy a jószág egy része árvízkor elpusztult. 
Az úsztatás veszélyeit ismerték és régtől fogva igyekeztek azt biztonságosabbá tenni. Az ártérben található természetes, 
vízmentes hátak, göröndök, a szállásokon mesterségesen magasított széna-állások, akolhelyek, állások mellett, az 
úsztató helyeknél, a gázlószerűen kiképzett partszakasz közvetlen szomszédságában, mesterséges halmokat emeltek, 
hogy azokon összegyűlő jószággal a kellő időt megvárva, pihenten vághassanak neki a folyam átúszásának. A Duna 
szélén lévő nyájaknak gyakran megfelelőbb és biztonságosabb volt, ha a Nagy-Dunán keresztül menekültek, mintsem 
hosszú kilométereken át hol lábalva, hol úsztatva induljanak nyugat felé ki az ártérből. Ilyen úsztatóhelynél emelt 
domb van a Gemenci erdőben, a Gémesi csárdánál. „Mikor szorított a víz ott etettünk a disznókkal a magasra feltöltött 

115  HÓDI 2002/a. 320.
116  RÁDI 2012. 348.
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akóban…Mikor fölcsapott az akóig, akkor aj, de neki! átúsztattam, ladikkal meg mentem utánuk…A gulyás előbb indult,mint 
a kanász…volt olyan, melyiket nem tudták neki szorítani a víznek, azt kompon hozták át…(Őcsény).”117 

 Gemencben is voltak hajómalmok. Az itt telelő öcsényi malmos gazdák már 1846-ban panaszkodtak a 
halászati bérlőkre, akik önkényesen bérleti díjat szednek az itt tartózkodásukért.118 Késmárky Ignác szekszárdi járás 
főszolgabírájának jelentésében, melyet a főispánhoz küldött, írja, hogy „Kiss János, Taba Sándor, Szilágyi János és Berekali 
Mihány Eőtsényi lakosok köz társaságba Pakson egy dunai hajó malmot vásároltak, - Eőtsénnyel határos – úgynevezett 
Gemenczi malom révbe szándokolt – elhelyeztetés végett. Miután a duna folyam változékonysága miatt – mind a Szegzárdi 
mind az Eötsényi – de még a Sükösdi Pestmegyei malmoknak egy része is – ezen malom révbe szoríttattak, - és a mult évben 
is 6. hajó malom állott ezen helyen, - mellyek alig voltak képessek – a hosszú öszön általi őröltetés mellett is – a nagy vidékbeli 
közönségnek eleget tenni, - mert egy részröl a Pestmegyei Bátskai községek némely részei, más részben 2300 lélek számot 
meghaladó Eőtsény község, - 10. ezer lelken fellül álló Szegzárd Mváros lakossai, - de a völgység járásbeli községek – mind 
ezen 6. malom őrlésére szorultak, - söt a mult évi nagy szárazság miatt a patak malmoknak víz hiányai nem használásával 
– Baranya – s Veszprém megyebeli lakosok is tapasztaltattak – a múlt ősszel e vidéken őrletés végett megfordulni; mivel pedig 
ezen 6. malmoknak egyike külömben is a mult összel eladatott Bajai Molnároknak, - és így ezen malom réhvbe – csak 5 malom 
maradt volna, ezek közt is csak egy van – melly szitára képes – jobb lisztet őrleni, igen kivánatos tehát – a nagy közönség érdeke 
tekintetéből – hogy folyamodók vásárlott szitás malmuknak – mely több helyet nem igényel – mint a mult évben voltak – azon 
gemenczi malom kikötő réhv sorozatba – felsöbbeni jóvá hagyással hely engedtessék.”119

1867-ben a decsi dunai hajómalmokat „az un. gemenczi érseki duna jobb partjárol, a bal partra tétettek által. 
Ezen intézkedésben meg nem nyugodtak a detsi malmos gazdák” – írta Horváth Lipót a bátaszéki alapítványi uradalom 
ügyvéde. A malmos gazdák írják: „Néhány évekkel ez előtt a dunának lassu folyása miatt kényteleniteténk a Mélt. Kalocsai 
Uradalmi határra malmaink áthelyeztetését kérelmezni, hol maiglan is vagyunk; - azonban e helyen is meglanyhult vízfolyás 
miatt az örletés egyáltalán nem eszközölhető, - uj helynek kijeleléseért kényteleniteténk tehát az illetékes hatóságokhoz fordulni, 
- melly nekünk, belátva hogy ezen értékes vizi építményeinek a nagy adózások mellett jelenlegi helyen mit sem jövedelmeznek, 
s a nagy örletö közönségnek pedig tetemes hátrányára szolgál, - azoknak az un. Grébecz szakadás átellenében ugyancsak 
Érseki tulajdont képezö sükösdi dunárai áthelyeztetésüket megengedte; - de miután ezen ujabb kijelelt malomhelyekhez részben 
a Mélt. Bátaszéki al. Uradalom határunkbeli birtokán keresztül kellene eljutni, - tekintetbe véve tehát, miszerént ezen 
malmokat legkevésbé helyi, többnyire vidéki Báttaszéki, A. Nyék, Pilis, Várdomb, Nána, Morágy, Apáthi sat. mind leginkább 
az Uradalomhoz tartozó községek lakosai élvezik, kik a néhány évek óta uralgó szárazság miatt a patak malmokat egy általján 
nem használhatják. – Gözmalom vidékünk közelében nem lévén, hogy legalább itt lehetne eszközölhetni, az örlési szükséget, - 
az életfentartásra fö kellék pedig a kenyér lévén, s éhel csak nem veszhetünk el,  - engedjék meg, hogy a kijelelt malom helyhez, 
- hova kisdunán keresztül egész a Kalugyerig saját rétjeink közt vezetö uton, - innét a holtdunai halászháznak – Papfoka, 
és értavain keresztül Grébecz szakadásig Uradalmi tulajdont képezö gyéres erdön, s mondhatni inkább síkföldön többnyire 
nálunk árendába lévö  kaszállok és lapokon keresztül kár nélkül eljuthatni…”120 

117  ANDRÁSFALVY 1976. 413.
118  MNL. TML. Közgyűlési iratok 504/1846.
119  MNL TML. Alispáni iratok 390/1864.
120  MNL TML. A szekszárdi járás főszolgabírájának iratai 1679/1867.

A gemenci vadászház előtti kereszt, amely a Dunáról már jó messziről látható, kb. 4 méter magas, és fehérre van festve. Vitéz 
Szabó István főerdőmérnök, a szekszárdi erdőgondnokság vezetője 1940. április 14-i kérelme után emeltette.121

121  RÁDI 2012. 416.
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1. Kis-Gemenc

Sík erdő Őcsény határában.122A Grébeci-Duna és a Duna főmedre között elterülő terület. A Kalocsai Érseki 
Uradalom tulajdona volt. A Gemenc egyik szárazföldről legnehezebben megközelíthető területe. A Grébec név eredete 
a szláv zátony szóra vezethető vissza, itt is egy újkori rác szó meghonosodását láthatjuk. A vidék eddig ismert nagy fái 
mind a holtág partjának közelében állnak. A Grébeci-Duna ma már csak délről kapcsolódik a Dunához, északi végén 
egy pár évtizede még egy csőáteresz biztosított időszakos vízutánpótlást. A holtág az 1893-1898 közötti sükösdi Duna-
átvágás eredménye. Az átvágást követően a Kis-Gemenc teljesen sziget lett, mert akkor létezett egy olyan Duna-ág is, ami a 
Grébecet kötötte össze az átvágással. A mára teljesen eltűnt ág maradványa a Sulymos-tó. A Grébec északi részének külön 
neve van, ez a Döglött-Grébec. A név is utal arra, hogy ezen a részen átlagos dunai vízszinteknél mozaikosan marad csak 
víz. A Grébec-Duna jó példa arra, hogy hogyan száradnak ki a Gemenc holtágai. A sükösdi átvágást követően a Duna főága 
felgyorsulva egyre mélyebbre vágta magát. A Grébec-Duna felső vége pangó vizes, eliszapolódó holtággá vált, ami hamar 
feltöltődött. A feliszapolódás a déli részt is egyre jobban sújtotta, ezért a holtágat a főmederrel összekötő résznél készült egy 
vízvisszatartó, amely a torkolatnál 1,5 méterrel tudja megemelni a víz szintjét. A torkolati szakasz környékéről pedig 70 ezer 
köbméter hordalékot távolítottak el a közelmúltban.123

 A sárköziekben a történelem során a rácjárások hagyták a legszomorúbb emléket „Pilisi István mesélte a rácjárásról, 
hogy az asszonyok csecsét átszúrták és úgy vezették őket szűrkötélen. Mikor a rácok dultak, (a decsiek) Gemencbe menekültek.”124”Télen 
a Gemencbe jártak a jágerhez. Volt annak is 30 darab marhája. Azt nekieresztette a vágásnak, a nyers ágat ették a marhák (Decs).”125

A Döglött-Grébec

122  VÉGH 1981. 476.
123  ELBLINGER 2014.
124  ANDRÁSFALVY 1976. 111.
125  ANDRÁSFALVY 1976. 402.

2. Szükség átjáró

Gázló. A gázló folyó vagy állóvizek oly sekély része, amelyen emberek vagy állatok és szekerek híd vagy hajó 
nélkül átgázolhatnak. A gázló használhatósága nemcsak a víz mélységétől, hanem folyásának sebességétől és fenekének 
minőségétől is függ. Gázlók főleg ott találhatók, ahol a folyó mindkét partja sík s a víz folyása lassú. Kanyarulatoknál s 
ahol a folyó egyik partja magasabb a másiknál, csak igen ritkán található.

3. Gepes lapi-fok

A fok az a rés, szűkület, nyílás, bevágás, ami megnyújtja az utat a víz előtt az ártér szélesebb és alacsonyabb részei 
felé. A folyóvizek sajátossága, hogy az élő víz mente jobban feltöltődött, mint a folyam völgyének távolabbi részei, így a 
Duna bizonyos mértékig elsáncolta magát. Az élő vizet, vagy egykori élővizek holtággá lett mentét, mindig magasabb 
hátak, gyűrök kísérik. Ezeken keresztül kellett a víznek utat nyitni az ártér felé. A fok jelentéséhez szorosan hozzátartozik 
a létrehozott rés, mesterséges bevágás, árok, funkciója, célja is. Csak az olyan bevágás, rés, szűkület a fok, mellyel az árteret 
időszakos vízbőségnél vízzel töltötték fel halászat és más haszonvételek érdekében, illetve, mely innen a stagnáló vizeket 
visszavezette apadáskor a folyó medrébe és így az árteret ismét más haszonvételre felszabadította. A fok elnevezés a 
résnyitásról átvivődött arra az egész mederre, halászó vizekre, melyek használatát a megnyitott rés tette lehetővé.126

4. Sulymos tó

A Sulymos-tó a  Kis-Gemenci erdőben téli fagyok idején

126  ANDRÁSFALVY 1976. 17.
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A sulyom a gemenci holtágak és tavak többségében megtalálható

Vizenyős, mélyen fekvő rét, erdő.127 A Sulymos tó a Fekete-erdőben mintegy 400 méter hosszú, de nagyon 
keskeny víz. Mivel nem túl mély, ezért nagy szárazság idején ki is száradhat. A II. katonai felmérés térképe 1855 körül 
még sokkal hosszabb Duna holtág részeként ábrázolja. Itt is van egy Malomtelelő.

 A természet sokféle eledelt, számos nyersanyagot kínált az embernek. A sárközi mocsárvilágban elsősorban 
a sulyom volt az a növény, mely táplálékul szolgált. A sulyom állóvizek, főleg mocsarak felszínén tömegesen tenyésző 
úszónövény, fényes levele, apró fehér virága, nagy, négyágú, szúrós, ehető termése van, vízi dió, vízi gesztenye (Trapa 
natans). A csendesebb állóvizeket kedvelte, a leapadt vizű tavakról szedték össze: csónakról halászták ki kétágú bottal, 
rossz subadarabot a víz színén, máskor a fenékre leszorítva húzva, majd fakéssel lekaparva a beleragadt sulymokat, 
illetve a vízben gázolva köténnyel is gyűjtötték. Vasárnap esténként a nagylányok hasították és hatalmas üstökben, 
bográcsokban főzték meg. Fehér, omlós, a gesztenyéhez hasonló belét ették. Csemegének számított, szinte kenyér 
helyett ették főzve, sütve pl. halhoz, és az említett társasmunka egyben szórakozási alkalom is volt. A főtt sulyomból 
kevés rozsliszttel és zsírral pogácsát is sütöttek.128 A sulymot a népdalban is megénekelték:

„Hírös decsi lányok, de megjártak,
Az erdőben sulymot nem találtak.
Mert a sulymot csomózzák,
A legényt meg sorozzák katonának.”

A sulyomtermő tavak, fokok emlékét helynevek is őrzik, pl. Alsónyéken a Sulymos tó, vagy Őcsényben a 
Sulymos. A decsi határban a Forgó Dunában termett sok sulyom. Az ősi lehalászás előtt lánccal húzták ki előbb a 
sulymot, hogy az a hálót ne akadályozza. „Mikor árvíz van, mikor nagy a víz, fölláb (a sulyom feljön a víz színére) és a 
szél kisodorja. Mikor elmén a víz ottmarad, össze lehet szedni.” (Decs). A rétekben tanyázók a halak tapogatása közben 
is szedték, mert amikor a vízben gázoltak, megbökte a talpukat. Andrásfalvy Bertalan decsi adatközlői szerint az 
1960-as évekre kiveszett a sulyom, a decsiek viszont emlékeztek rá, hogy vásárokon, búcsúkban nagy halmokban 
árulták a bikát a szarvas, bikafej-alakú, főtt sulymot, s a gyerekeknek vették ajándékképpen, a bogyiszlói lányok 
pedig esti szórakozásként nagy üstökben főzték. Egy jóval későbbi felvételen pedig az látható, hogy a bajai piacon 
még 1980-ban is ugyanígy, halmokban árulták ezt a vízi csemegét.129

127  VÉGH 1981. 476.
128  BALÁZS KOVÁCS 2008. 451.
129  BALÁZS KOVÁCS 2009. 227.

A sulyom termése. A sulyom ma már védelem alatt álló, ritka növény

 A sulyomnak számos népi neve maradt fenn, úgy mint vízi dió, vízi gesztenye, bika, istennyila, gyoszom, de 
ismert volt szily, susa neveken is. Ez a nagy fény- és meleg igényű vízinövény Európában és Ázsiában honos. Egykoron 
tömeges volt az álló- és lassú folyású vizeinken. Nyugat-Európában – az élőhelyének drasztikus csökkenése következtében 
– megritkult és védetté nyilvánították; nálunk még viszonylag gyakori, ám védett növény. A bátai Holt-Dunán nyár 
végére, őszre hatalmas vízfelületet borít. Érdekessége, hogy fejlődése kezdetén az iszapban gyökerezik, majd a levegővel 
telt levélnyelek kifejeződésekor az aljzattól elemelkedve úszóhínárrá változik. Ilyenkor találkozhatunk a rombusz alakú 
és rózsasziromszerűen elhelyezkedő levelekkel. Virágai jellegtelenek, aprók, fehérek, melyek megtermékenyülés után a 
víz alá hajlanak. Szeptemberben érik be a 3-4 hegyes szarvat és tetején koronát viselő termése, mely nagyon fontos 
élelemforrás volt ínséges időkben. Tüskés termését főzve vagy sütve csemegeként ették, a lisztjéből kenyeret is sütöttek. 
Sokan gyűjtötték is, leginkább a pákászok, melynek legegyszerűbb módja egy ócska suba vagy ruhadarab rúdra vagy 
ágasra való feltekerése, melybe aztán a hegyes termés könnyen beleakadt. A korabeli időkben piacokon is árulták a főtt 
sulymot; szúrós héját azután mindenféle szétdobálták sok bosszúságot okozva a mezítláb közlekedőknek. A víz mellett 
élőknél szokás volt a lovak sulyomlevéllel való etetése is. A népi gyógyászat is használta a sulymot szorulás elleni szerként. 
Fekete héja cserzőszerként volt ismert. Általános elterjedtségének végét, a folyószabályozási munkák és a visszamaradt, 
vizes élőhelyek lecsapolása, illetve mezőgazdasági művelés alá való vonása jelentette.130

A tó a nagyobb többé-kevésbé állandóan vízzel telt területek neve. Egy részük folyó holtágából keletkezett, s azt nevük 
is jelzi, így a Gemenci erdőben lévő egykori holtágból, melyet Forgó Dunának is neveztek, később Forgó tó lett. A mélyebb 
terület, melyet magas vízállásnál nagyjából összefüggő víz fed, mégha azt benövi is a nád és sás neve tóság. A tóság hasonló 
a régi értelemben vett réthez, de jobban kifejezi a nyílt víztükrök jelenlétét. Szárazabb esztendőkben vagy évszakokban a 
tóság nagy részéről lemegy a víz, s csak a tófenekekben vagy egyszerűen fenekekben marad meg. A fenék csupán iszap, 
sár. Ha rendkívüli időjárásnál ez is kiszárad, rendezett, növényzet nélküli térség maradt vissza. Az árterületek fokozatos 
kiszáradásával a tóság köznévből alkotott helynevek tovább élnek. A tó- a tófenék és annak növényzettel fedett, sekély vizű 
kerülete. Tóság olyan terület, mely egészében mélyebben fekszik, de amelynek csak egyes részein vannak tavak, víztükrök.131

130  STELLIK-KÁPOLNÁS 2013. 4-5.
131  ANDRÁSFALVY 1976. 22-23.
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5. Fekete-erdő

A Grébeci-Duna befolyásánál a jobb parti erdőben terül el a Forgó-tó. A Duna-ág bal oldalán húzódik a 
Kis Gemenci erdő, majd egy nagy kanyarulat után, ahol a víz déli-délkeleti irányba fordul, a Fekete-erdő hatalmas fái 
tűnnek fel. Ez az erdőrész még őrzi az árterek jellegzetes arculatát. Göröndök, vízzel elöntött lapok váltogatják egymást. 
A vízállások tavasszal költőhelyek, madárszállások, nyáron a vad dagonyázni jár ide, hogy a sárfürdővel védekezzen a 
szúnyogtömegek ellen. Ősszel jó bőgőhelyeket, zavartalan tisztásokat talál a szarvas is.132

Régi földrajzi név a 18. századi térképeken is feltűnik már. A Kalocsai Érseki Uradalom birtoka volt. A sükösdi 
átvágásig az alföldi oldalon feküdt. Azt követően a Kis-Gemenctől egy mára teljesen eltűnt Duna-ág választotta el. 
Délről a Rezéti-Duna határolja. Mint minden erdőrésznek, ennek is megvolt a maga erdészháza, ami mellett rév és 
uszályrakodó is volt. Az 1970-es években még több helyen is működött ilyen uszályrakodó, ahol kihasználva a magas 
part előnyeit, közvetlenül uszályokra pakolták a kitermelt gemenci fát.133

1836-ban a szentistványi kerülethez tartozó erdőként említik: tölgy, nyár, fűz, kőris fafajokkal elfoglalt terület, 
ezer magyar hold, ezek között a sükösdiek legelője, ezért a térfoglalásra nagyon kellett figyelni.134

A feketeerdei rakodó, bár kisebb forgalmú, jelentőségében mégis fontos e kieső zárt terület faanyagának 
továbbítása szempontjából. Valaha kisvasút vezetett ide. A partvonala erősen szakadó, a rakodó mindig beljebb 
tolódik.135 Halásztanya volt itt, és rév is működött. A Duna-szabályozással megváltozott körülmények szükségessé 
tették révek, átkelőhelyek üzemelését. Ezeknek a volt réveknek már csak halvány emléke él, mert a körülmények 
szükségtelenné tették létezésüket. Ezeken a réveken át faanyagot, szénát szállítottak, sőt sokszor állatokat is, 
és az erdei munkások egy része is még rendszeresen használta. A régi réveket a kalocsai érsekség állandó fizetett

Az egykori Fekete-erdei uszászrakodó magas partja  

132  KÁCSOR 1976. 29.
133  ELBLINGER 2014.
134  RÁDI 2012. 31-36.
135  HÓDI 2002/a. 334.

uradalmi révészekkel üzemeltette. Az érsekség által üzemeltetett ilyen rév volt a kutyatanyai, gemenci, feketeerdei, 
érsekcsanádi (a bátai csak részben). Ezek a révek kompokkal és nagyladikokkal üzemeltek, 1945 után már gépesítve is 
(pl. az érsekcsanádi). A korábban üzemeltetett kompokat a Sión (a kutyatanyait) húzták, a dunaiakat nagy evezőkkel 
hajtották és kormányozták.136

Szép tölgy a Fekete-erdei egykori erdészház közelében. Az erdészház mellett korábban egy révház is volt.

6. Sült görönd

Sík, bokros erdő az őcsényi határban. A környezetéből kiemelkedő homokér, amelyen kiég, kiszárad a fű. 
Árvízkor a vadak ide menekülnek.137 A görönd az ártérből kiemelkedő kerekded halom, melyet a legmagasabb árvíz 
ér csak el, illetve jár meg rövid időre. A görönd egyértelműen már magasabb tölgyes, erdős növénytársulásra alkalmas 
helyzetet jelent. Írott alakváltozataiban a birtokos ragosok ismeretesek. Göröndje, Göröngye. A görönd szót sárközi 
sajátosságnak tartották, mert korábban máshonnan nem jegyezték fel. Eredetét egyesek közösnek tartották a gerenda 
szavunkkal, mely a szláv greda szó átvételére mutat. A greda szó a délszlávban homokpad jelentésű, a szlovénben a 
gred szó őse adhatta Pais Dezső szerint a 14. századi magyar névadásokban a gerenda szóval képzett helyneveket, 
melyek helységre és erdőre is vonatkozhattak. Kniezsa görönd szavunkat a kétes eredetű szavak közé sorolta, mert a 
gorond szóval együtt a nyugati szlávból való eredeztetése nem kétségtelen. Gorondnak nevezik a Felső-Tisza árteréből 
kiemelkedő kis vízszintes dombokat, vagyis teljesen azonos jelentésű sárközi görönd szavunkkal.138

136  HÓDI 2002/a. 322.
137  VÉGH 1981. 476.
138  ANDRÁSFALVY 1976. 37.



8382

7. Grébeci-Duna

Fagymintás talaj a Grébeci-Duna elkeskenyedő felső végénél

A Grébeci-Duna, és Grábóc helynevek a hajót vontató szerbek nyelvén 300 éve gyertyánt, gyertyánost 
jelentett.139 Folyó az őcsényi és a decsi határban, a Holt-Duna egy ága.140 A holtág Sükösd magasságában található, 6,6 
km a teljes hossza. Legnagyobb szélessége 120 méter. Ma már csak délről kapcsolódik a Dunához, északi végén egy pár 
évtizede még egy csőáteresz biztosított időszakos vízutánpótlást, de ez mára már teljesen feltöltődött.

 Az 1893-1898 közötti Duna átvágás eredménye. Az északi részének külön neve van, ez a Döglött-Grébec. 
A név is utal arra, hogy ez a felső része az árvizes időszakok kivételével nincs összeköttetésben a Dunával. Átlagos víz 
esetén is kiszárad a déli végétől 3,3 kilométerre. Ilyenkor az északi részben mozaikosan marad csak víz. Déli vége a 
Duna felől nehezen fedezhető fel, mert ma már csak egy keskeny kis ér köti össze a Dunával.

 Partján a decsi határban található a Grébeci-rakodó. Az erdőből kitermelt fát itt rakták uszályokra. A partnak 
kikötésre és rakodásra szakszerűen kiképzett része ez.141 

139  TÓTH 2002. 46.
140  VÉGH 1981. 476., 482
141  VÉGH 1981. 482.

III. BORRÉV 

A Borrév-fokban az év nagy részében nincs víz. Augusztusban, ha találnak vizet, 
gémek nagy csapata gyülekezik a foknál

A Borrév-fok a Borrév-tavat köti össze a Sióval. Nem lehet régi fok, hiszen a Borrév-tó is csak a nagy bogyiszlói 
átvágás után fűződött le az egykori Duna mederből. Valamikor a Borrév-tavat összekötötték a Sió-Sárvízzel, amit 
szintén még 1855 körül bevezettek az egykori Duna mederbe. Úsztatóhelyhez vezető út lehetett az Őcsényből Borrébe 
vezető Porosa útja, melyet 1729-ben említenek.142 1775-ben az őcsényi fokösszeírásban szerepel Borréi fokként. Ekkor 
Őcsényben 11 fokot írtak össze. Említik még Szilágy fokot, Szilágyi fokán alul három fokot, Péterházán lévő fokot, 
Pösöje fokát, Borjú ólak zátonyát, Kozma fokát, Kis Duna fokát, Pityó Geresdi fokát. Az összeírás végén az őcsényiek 
határozottan állást foglalnak a fokok ellen. „Amíg a Fokok egész határunkban, hogy eképpen legyenek és csak közönséges 
áradáskor is a Dunának Duna erdein levő kaszálló Rétyeinkben úgy Duna mellett levő kerti veteményeinkben sok károkat 
tegyenek attestáljuk.”143 1828.december 28-án a szekszárdi borréi „töly erdőben tanyázó ésteleltető gulyásokat” hallgatnak 
ki lopás ügyben.144 Pesty Frigyes írja: „Erdő a Duna szélen, az úgy nevezett Duna erdő, mely magában foglalja: Bárányfoka 
kőzét, Kutya Tanyát, és a régi borréi csárda tájékát a Toth János féle gődőrig, mely a Szegzárdi határt az Öcsényitől elválasztja.” 
Borrévről írja: „Rét, melynek egy része az egyetemes Városi közönségé más része, mely szántóföldekből áll, egyes lakosoké.”145 
A 20. században sík szántó és erdő. A letűnt századokban itt rakták hajóra a szekszárdi borokat.146

142  ANDRÁSFALVY 1976. 414.
143  MNL. TML. Közgyűlési iratok 3:9/1776.
144  ANDRÁSFALVY 1975. 401.
145  GAÁL–KŐHEGYI 1977. 305.
146  VÉGH 1981. 470.
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A Borrév-tó az egykori Dunameder maradványa

 A szekszárdi malmos gazdák itt tanyáztatták malmaikat. A korabeli közgyűlési iratokban szerepel, hogy  
„e folyó Junius holnapnak 2dik napján költ futó Levelének következésében, a Dunai malmos Gazdákat, Ns. Klivényi Josef, 
Balázs András, Péter Ferentz és Schmutzer Josef Borrévi Dunai Malmos Gazdákat magunk elejbe hivatván, azt, hogy a 
fölsöbb Kegyes rendelések szerént a Dunai Malmokat Kosarakra kötni tiltatik, nékik felolvasván, annak tellyesíttésére meg 
intettük; a kik is erre azt felelték, hogy ők ezen Kegyes rendelésnek engedelmeskedni kívánván, a fellebb múlt esztendőben 
Karóra kötötték malmaikat, de mivel a Víz igen Sebes, alig volt egy Kiss Ideig rajt a malmok, azt ki szakasztotta, és a drága 
Lántzok is el veszett, azért ha Karóra kellene nékik kötni, a malmok sem ér annyit, a mennyit reá költeni kénteleníttetnének. 
Most ugyan Kosarakon, de Lábakon áll malmaink, mint a Bajai Malmok, a mint a Dunára ügyellö Királyi Inzséner Úr is 
már tapasztalván, meg esmérte, hogy Karokra kőtni malmaikat nem lészen állandós.”147 

 Az 1850. évi határleírásból tudjuk, hogy „Öcsény helysége határos Szegzárd Mezö Várossával Decs Also Nana és 
Szálka falvakkal, ugy a Kalocsai Uradalomhoz tartozó Gemenczi szigettel. Ötsény határa kezdödik az Öreg Duna mellett 
lévö Boréi fok partján, honnét délnek fordulva az öreg Duna görbületei mellett menve az ugynevezett Boréi Malom révig 
1944 lépés, innét a Duna szélén menve téli napkeletnek tartva a Seresek rétyén levö kis Szilfáig 330 lépés, innét ismét nyári 
napkeletnek a Porosi Malát széléig 1869 lépés, honnét téli napkeletnek fordulva a Sárosallyai halásztóig 1900 lépés, ugyan 
az Átal erdei Jáger házig 500 lépés, inét az Átal erdön a Bukodi dülőn keresztül Péterháza elején lévö falig 1300 lépés. 
Onnét nyári napkeletnek a Keselyűs Dunának az Öreg Dunába lévö szakadásáig vagy is a Gemenczi erdö széleig 300 lépés 
– inen délnek tartva, a keselyűs Dunán keresztül épített töltésig 300 lépés inét mindig a Keselyüs partyán menve s jobra balra 
kanyarodva az öreg Péterházi erdö sarkáig 2400 lépés, innét a Keselyűs vize görbülete mellett menve a Péterházi erdö résznek 
azon pontjára érve honnét a kindulás történt 2028 lépés, innét szinte a keselyűs partján Buts (?) erdö torkolatát megkerülve 
1400 lépés…”148 
 

147  MNL TML. Közgyűlési iratok 4.138/1816.
148  MNL. TML. Szekszárdi Földmérési Igazgatóság iratai Őcsény - 1850. – 291. doboz. 

A Borrév-tónak két olyan foka van, ami a Sióval összeköti a tavat. A képen a nagyobbik fok 

Őcsényben Ózsák, Borrév, Pityofok erdeiben voltak szállások marháknak és disznóknak egyaránt. Ez a terület 
az elkülönözés során az uradalomé lett, de a volt úrbéresek a Pityofok körül még néhány évtizedig kibérelték az 
erdőt, abban legeltettek és szállásokat tartottak. Az uradalom Gemenci erdejében az uradalom és az erdészek jószágai, 
disznók és marhák egyaránt, épület nélküli szállásokon teleltek a 20. század fordulójáig.149

 A rétírtás egyideg megegyezett a földesúr érdekeivel. A bátaszéki apát 1779-ben írta a decsi jobbágyoknak: 
„Hogy pedig a helység jobban gyarapodhassék az Uraság engedelméből a mely földek sub titulo extirpaturárum kiadattak 
minden robotbeli adózás nélkül a Helységnek birni nem különben a Székedi rétetis addig míg a contractus tart a Helységnek 
kaszálni megengedtetik. Mely kegyes engedelemért a T. Uraságnak a Helység is konyhára való csirkét bé fog szolgáltatni 
No. 200…”150 1820 és 1822-ben mérte fel az erdővel határos réteket, hogy az erdőt a további rétírtástól megóvja.  
A szekszárdi apát Őcsényben már 1773-ban megtiltja a további rétírtást az erdő rovására, tiltva az írtott rétek eladását 
is. De amint a későbbiekben kiderült, eredménytelenül. 1824-ben az erdőt pontosan körülhatárolta. A határ legtöbbször 
út, melynek mellékén álló fákat megfaragták, vagyis jelekkel látták el. Ahol út nem volt, határjelző kompokat tűztek 
ki (cölöpök), s árkot is hányattak. A mérés után az erdőkbe benyúló irtásréteket el akarta venni a jobbágyoktól. Az 
úriszék elé vitt per 1844-ig húzódott. A jobbágyok azt vallották, hogy a kaszálók úrbér cím alatt voltak birtoklásukban, 
de a tisztek elvették s a rajta termett szénát is elkobozták, pedig „az erdőbe benyuló fa nélküli  téreken lévő kaszálók urbéri 
állományuak”. Az úriszék végül a jobbágyok javára döntött, azokat visszahelyezti kaszálóiba.151 

A pert 1850-ben megújították. Az uradalom pontosan körülhatárolta erdejét s a benyúló tisztásokat a kaszálókat az 
erdőhöz csatolták, s azokból a volt jobbágyokat kivetették. Szigorúan jártak el az elmúlt években az erdőbe „behatolókkal” 
és bekaszálókkal szemben. A kivágott fákért kártérítést rótak ki s az ott talált szénát elhordták. A jegyzőkönyvek 

149  ANDRÁSFALVY 1976. 320.
150  Idézi: ANDRÁSFALVY 1965. 30.
151  ANDRÁSFALVY 1965. 31.
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említették, hogy a foglalók több helyen a földet felásták vagy felkapálták, a földbe lent, babot s más palántákat (valószínű 
paprika palántákról volt szó) ültettek. A vetést és a palántákat az uradalom emberei megsemmisítették s a bab mellé 
tűzött karókért külön büntetést szabtak ki. Hiába hivatkoztak az őcsényiek arra, hogy „régi szokás szerint foglalgattak 
olyan elhagyatott helyeket”.152Néhány helyen engedte csak meg az uradalom, hogy a lekaszált szénát megválthassák s a 
palántákat hárm nap alatt más helyre átültethették.

A per irataiból kivilágosodott, hogy kétféle foglalást különböztettek meg: 1. Erdőből irtott kaszálókat és  
2. nem erdőből irtott, hanem azok közt, vagy azoktól távol lévő elhagyott helyeken, bokroktól és nádtól irtott kaszálót. 
Amennyiben egy kaszálóról bebizonyíthatták, hogy az erdőből irtott volt, azt a perben minden további nélkül az 
uradalomnak ítélték. Sokkal bonyolultabb volt azonban azoknak a kaszálóknak az esete, melyek az erdők között voltak. 
Ezekről az 1844-es perben hivatalosan megállapították: „Miután pedig az Eőcsényi határban az urbariális rétek minden 
felé erdőkben és tavakban is vagynak” s azok régtől való foglalását bizonyítani is tudták, nem vehetők ek a jobbágyoktól 
azon a címen, hogy azokat a jobbágyok a földesúr parancsa ellenére az erdőkből írtották. Ezeket a más, tavak s nádasok 
közé „elmaradott részeken” fekvő rétekkel együtt, urbariális és remanenciális földek címén ítélik a jobbágyoknak.  
Az uradalom joggal félt azonban továbbra is attól, hogy az erdők között fekvő réteket írtással, égetéssel növelik, 
illetve azokról bekaszálnak az erdő közé. Ezért azokat az  elkülönözés után igyekezett megváltani, illetve helyettük 
nás földeket felajánlani és elcserélni. Az ajánlatok ellenére néhány őcsényi gazda továbbra is annyira ragaszkodott 
erdőbéli kaszálóihoz és szállásaihoz, hogy egyezséget kötöttek az uradalommal, hogy bizonyos bérlet fejében tovább 
is helyükön maradhassanak. Az őcsényi erdőben a Pityófoki részen több gazda társulatot alapított, s a közösen 
használt területért 1870-ig fizették a bért. 

E perben is látható volt, hogy hosszú időn át való használat milyen fontos érvnek számított. Ha valaki ugyanis 
rétjét elhagyta, több éven át nem használta, más nyugodtan használatba vehette. Az őcsényi Petőcz család egyik tagja 
az egyik perében, melyben az uradalom egyik kaszálóját vitatta, azt hangoztatta, hogy ő a kaszáló birokába úgy jutott, 
hogy azt Sörös Mihály elhagyta. (Tehát nem írtotta az uradalon erdejéből.) Ugyancsak ő elfoglalta „az uradalom borréi 
kocsmakertjét is s azt kenderrel és lennel el is vetvén ahhoz tartozó és előbb legelőnek hagyott részt egy árokkal körülkerítvén a 
tért lekaszálta.” (Erre azért kerülhetett sor, mert a révnél a Duna zátonyt emelt s így helyzete kocsmának alkalmatlanná 
vált és elpusztíttatott. A perben Petőcz György azt állította, hogy a tér korábban is az övé lett volna s mikor 1833-ban 
az uradalom oda kocsmátépített, helyette neki másutt ígért földet. Az uradalom viszont erre azt válaszolta, hogy az a 
terület soha nem lehetett Petőcz György valóságos tulajdona, mert ő is a régi időben „mint több Öcsényiek ön fejektül és 
hatalmukkal foglalgattak az uradalmi erdőben ollan ligetes tereket” de az uradalom azt meg nem engedte, s birtokaikként 
el nem ismerte, s mikor oda kocsmát építtetett és éárendált birtokában nem háborították.153    

152  Idézi: ANDRÁSFALVY 1965. 31.
153  ANDRÁSFALVY 1965. 31.

A Borrév-tó kisebbik foka

1. Bárányfok 

Sík szántó és erdő. Egykori vízkifolyó.154 Pesty Frigyes szerint Bárányfok „dunai erdei rétség, most már Dunának 
és Sárfolyónak szabályozása óta legnagyobb részben szántóföldekké alakíttatott. – Ennek nevezetesebb részei a következők: 
Fenyér, Holt Duna, Füstös tó, Korsóföld, Szalma törés, Nyámád, Csörgető göröndje, a Csörgető nevű mély tavatskával, melyet 
Garay megénekelt; - Szarkás, Tibóta, Mágyva, Lencsés föld, Bostyán, Bárányfoka, Ludas, Ördög vettetés, Somoshajtás, 
Kerecsényi sziget és Ragozna.”155

 Andrásfalvy Bertalan írja, hogy 1775-ben Szekszárdon 83 fokot jegyeztek fel „mely fokok a sok terület és 
csavargás után 59. No-nak által ellenében (ennek foknak neve Zúgó fok) egy holt nevű Dunában befolynak s azon által 
a túl 3 nagy fokra, úgymint két Bárány fokra és egy méll Zátonyra ki folnak, mellyis a dunátul 500 lépésnyinél tovább 
vagyon, mely fokoknak becsinyállása, avagy be nem csinyállása sokaktul küllönb különb féle vélekedéssel intéztetnek azért 
sem azoknak bizonyos árját, sem bizonyos számát, ha nem valóságos bizonyos sok kárát mondhatni, de annál is bizonyos 
számát nem lehet előszámlálni, mivelhogy számlálhatatlan, kinek is meggátolására temérdek sok munka szükséges lészen…”156   
 

154  VÉGH 1981. 470.
155  GAÁL – KŐHEGYI 1977. 308.
156  MNL. TML. Közgyűlési iratok3:9/1776.
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Bárány-fok magasabb részein gyöngyvirágos tölgyeseket találunk

1828-ban, a Duna-völgy vízrendezését előkészítő részletes térképészeti munkálatoknál az itt dolgozó mérnökök 
a térképlapokhoz mellékelt leírásokban adtak számot e táj fokgazdálkodásának pusztulásáról, melyet világosan a töltésezés 
következményének tartottak: „Itten (Bárányfok körül) levő Öt esztendő előtt készült töltés két esztendő előtt át szakajtatott két 
helyen, ez a töltés Ötsénieknek temérdek sok károkat szerzett…Az árvíz a Bárány, Holzschlag és Borréve fokok által Szegzárdi 
és Ötséni kaszálókat elvenni szokot, minek előtte a töltés existált, soha, vagy igen ritkán a Borréve kender földeket a víz el nem 
vette, de már most azoknak el keletett pusztulni, mert a töltés a vizet feltartván, ezeket (ti. a kenderföldeket) a víz, fel emelése 
által el rontotta és semmivé és legelővé tette,még most – imit amot kaszályják. Már a Reductionalis víz állapotkor mint töltésen 
belül, mint innen kevés dombosabb helyeket kivévén a többi tályék víz alatt nyög…Ezen tó (ti. Ózsáki tó) sok kárt okoz Szomfova 
és Bogra oldalának, mert fáit igen szárítja, mint hogy kevés lefolyása vagyon, mert csak egy vissza folyó nevű fokon szabadon le 
folyhatnak a vizei, ami (ti. a fok), a Kis Dunába megyen, az ott vagy rész(szerint), vagy igen lassan leapadhat, mert rekesztve 
(betöltve) vagyon vége felé. Szintén Zátony mellett levő Erdők így száradnak ki. Az erdők pediglen Tölgy és imit amot körös 
fákból, fűzfákból állanak. Az egész Kis Holt Dunának egy pap foka a le tsapolója… 

…a Kis Duna…minthogy rekesztése vagyon a vissza folyó nevű fok torka előtt sok károkat Őcsényi, Decsi és Pilisi 
kaszálókban, kertekben és legelőkben okozni szokott. Mert ha a rekesztés nem volna, kis vizekben két öles partja is volna, tehát ilyenkor 
mennyire le apadhatnának a tavak is, melyeknek leg nagyobb le tsapolójuk a Kis Duna és úgy mondván ki vévén a vissza folyó fokot 
nints is egyéb…de minthogy a rekesztés rajta vagyon, semmi partjait nintsenek, hanem majd egy szintben a víz színével…157

157  ANDRÁSFALVY 1976. 170.

A Bárány-fokot a Duna-erdő mélyén találjuk

Mehrwerth Ignác szekszárdi főjegyző 1884. évi adatgyűjtésében „Duna erdeje Őcsény felül” címszó alatt említi 
Bárányfokot, Kutyatanyát, Holt Dunát, „a Sáron innen” pedig Belső Borrét és Külső Borrét.158

A Duna-erdő régi földrajzi név, a 18. században már így nevezték azt az erdőséget, amely a Szekszárdhoz 
közeli Duna-parton terült el, és a Szekszárdi Uradalom birtoka volt. Ma már azonban itt hiába keressük a Dunát, 
egykori medrében a Sió kanyarog. A terület más ismert földrajzi nevei is régi eredetűek. 

A Duna-erdő hagyományosan, a magasabb fekvésének megfelelően tölgyes-kőrises-sziles ártéri erdő, amit a 
közvetlenül, a Sió partja mentén váltanak fel a nyáras-füzesek.

A makkoltatás a disznó késő őszi és téli takarmányozása. Az őcsényi községi jegyzőkönyv szerint: „Makk 
arendálásra tegnapi naponn ki mentek Szexárdra, a midőnn is 4000 f. Ó Bankoban lejendő fizetés és 200 mérő makk szedés 
mellett – melly a Magotsi Dominiumban mulhatatlanul kivántatott – az Idei Makk-termést kiarendalták, az Erdő-
Tisztségtől oly parancs: a marhákat meg ne tapasztalják az erdökben különben azok bé hajtattnak, és dupla fizetésért adattnak 
ki. Határozat: 1. Hogy a kivántatott 200 Mérő Makknak meg tartására és ki adására Dorgonna mellyéke és a felső határon 
Bárány foka mellett, az Erdö meg tiltatik hogy abban sem sertvés, sem marha ne eresztessen olly szoros parantsolattal, hogy a 
kinek Jószága onnant hajtatik, minden darabtól 1ször 5 ftot másodszor 10 fkat fog fizetni: a Kanász pedig 12 pálcza ütésekkel 
a vigyázatra fog intettni. 2. A makk szedésre nézve ha az érni fog, az eránt az Uraság további rendelésétől kelletik várni, 
melly annak Idejében kinek kinek tudtára fog adatni. 3. Hogy a ki makk szedésben ide haza hizó sertésse számára, vagy akármi 
okra nézve tapasztaltatik, az Contrabandaltattván szinte úgy mint a kinek marhája ott lenne pénzbeli fizetéssel is büntettetik 

158  MEHRWERTH 1884. 6-7.
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az Erdökben pedig nem tsak a makkra nézve tilalmas helyen, hanem kőzőnségessen mindenütt a makkott árendáló és nem 
árendáló gazdák Marháinak, Lovainak járni tilalmas lészen, ugy hogy az ott kapando Joszág elsöbb az Helységnek, másodszor 
az Uraságnak Részére az Hadnagyok által be fog hajtattni.159  

„A tisztartó azon levelére, ha hogy a Szexárdi Duna-Erdőben lévő Makkot kivánnánk kiárendálni, az eránt az 
Elöl járókat okvetetlen kivánná magához. – Mivel az Ötsényi Sertéseket azon tájt járják, most is be hajtva volnának, ahoz 
képest a dolog a jelen volt Elöljárók által még vizsgáltattván mivel a nevezett Szexárdi Erdő tsak kevés jószágnak való a 
köz szegénység számára és neve alatt azt ki árendálni éppen nem lehetne, de külömben is a Szexárdiaknak kaszáló Rétjeik 
ott lévén, a gyakori be hajtás, és meg károsodástól félni lehetne: tehát a Tisztartó Ür jószívűségét megköszönik el fogadják, 
egyébb aránt ha hogy egy két Helybeli Lakos ji árendálni kivánja, tudtokra adatik, a Helység részére pedig az Árendálásrol le 
mondani, vagy a nélkül el lenni, jónak találtatott.160

Az ismert szabadidőközpont nevében – Elblinger Ferenc szerint161 - egy sajátos névcsere lehet, hiszen a 
Bárány-foki tanösvény valójában a Szilágyi-fok mellett halad. Régi térképek alapján kiderült, hogy a Bárány-fok 
északabbra van. A Szilágy-fok a Borrév-fokba csatlakozik. Az egész környéken sok az apróbb tavacska, és minden jel 
szerint a Szilágy-fok egy egész komplexumot alkotott. Bőhm Ferenc 1772-es térképén világosan látszik, hogy a Bárány-
fok a Holt Dunán keresztül észak-déli irányba vezet. A mainál északabbra fekszik, a mai Taplós-Duna alatt ágazik ki. 
Bőhm térképén még a Borrévi csárda is szerepel. Az I. katonai felmérés térképe egy kicsit más helyen, lényegében a mai 
Bárány-fok helyén tünteti fel a Baron-fokot. Két generációval később, Beszédes József 1834-es tervén már nem tünteti 
fel név szerint a Bárány-fokokat. Közben jelentős munkálatok folytak a környéken, valószínűleg a fokokat is érintően 
elkészült egy jelentős Duna-töltés. A Szilágy ekkor még egy vízjárta dűlő neve, de a Dunából a mai fok helyének 
környékén több fok is kiágazik.

Az 1850-es években készült kataszteri térképen már a Szilágy-fok a mai alakjának megfelelően, hosszan kelet-
nyugati irányba nyúlik. A bogyiszlai átvágás már megtörtént, de a Duna medre még széles. A Dunával párhuzamosan 
fut a valószínűleg természetes eredetű Borrévi-fok, ebbe csatlakozik a Szilágy-fok, ami egy rövid átvágással közvetlenül 
a Dunával is kapcsolatban van. Az egykori Bárány-fokoknak a térképen semmi nyoma. 

Összefoglalva tehát a szabadidőközponttól északra elterülő fok az igazi Bárány-fok, ami a18. században 
ismert. Valójában hatalmas tó-fokrendszer fekszik itt az erdő mélyén, ami régente egy Duna holtághoz kapcsolódott. 
A holtág mára feltöltődött, a Duna sem jár a környéken, de a fokrendszer még mindig nagyméretű.

159  Őcsény közs.  prot. – 1811. szept. 22. 
160  Őcsényi közs. prot. - 1809. okt. 27.
161  ELBLINGER 2014.

Böhm térképe a Bárány-fok környékéről

2. Sáros

Téli panorámakép a Sárosról

A tó, Keselyűs határában található. Mintegy 1 km hosszú, 50-200 méter szélességű alakját és felületét váltogató tó a 
Holt-Sió közelében. Magasabb víznél a Holt-Sióval összefüggő vízfelületet alkot. A régi Duna-meder lefűződésével 
jött létre a 19. század közepén, akárcsak a nála jóval kisebb Dög-tó, vagy Hátfői-kobolya és még számos más kisebb 
tó a mai Sió mentén. A Sió ezen a szakaszon az egykori Duna helyén folyik, így egykori medre ad helyet, ezeknek a 
keskeny tavacskáknak.162

162  ELBLINGER 2014.
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3. Szőke kobolya

Tó a szekszárdi határban. A Duna áradásaikor kimélyített tó, egykori Duna-ág.163Köznév, mely jelzős 
szerkezettel válik helynévvé. A kisebb mély vizű, rendszerint hirtelen nagy erővel kimosott tavacskák, gödrök a 
kopolyák vagy kobolyák. A gödör szó jelentéséhez hasonló, de a kopolya megnevezés egyértelműen utal a keletkezése 
módjára is. Különösen ott keletkezik, ahol a víz gátat szakít át, vagyis ahol szakadás van, ahol a szoros helyen a víz 
sebessége megnövekszik. Így pl. a Duna töltéseken áttörő víz a töltések helyén vagy közvetlen mellette szokott még 
kopolyákat vágni. Ezeket a kopolyákat a töltések mentén bármelyik újabb térképen megtaláljuk. Az is megfigyelhető 
a térképeken, hogyha a kopolya a töltés tengelyében támadt, úgy a töltést inkább körülvezették a kopolya partján, azt 
nem újították fel a kopolyán keresztül.

 A kopolya mély, fala meredek, altalaja homokos, kemény, vize tiszta. Itatásra, fürdésre kiválóan alkalmas, 
de veszélyes. Hal is marad benne, de ha árvízkor nem kap utánpótlást, könnyen kiveszhet belőle, mert oldalán ívásra 
alkalmas csekély víz nincs. Meredek oldala miatt többnyire nincs a szélén nádas vagy gyékény sem. A legszárazabb 
esztendőkben sem szárad ki.164

 Árkából kilépett vagy gátat szakított folyóvíz által a parton forgót képezve várt gömbölyű medence, melyben 
a víz még azután is tartósan megmaradt, mikor már a folyó medrébe visszaszállt. Kenderáztatónak igen alkalmas.

4. Szilágyfok 

A Szilágyi-fok

163  VÉGH 1981. 470.
164  ANDRÁSFALVY 1976. 25.

A 20. században kiszáradt vizesárok a bogyiszlói határban.165Folytatása a szekszárdi határban pedig sík szántó 
és erdő.166A Szilágyfok északi irányban is erősen kiterjedt. Ma kapcsolatban van a Bárányfokkal, a két fokrendszer 
között a kapcsolatot az egykori Duna-töltés kubikárka biztosítja. Az itteni töltés már egy 1844-es térképén is szerepel, 
igen régi lehet, de nyilván a töltést, még az 1970-es években is erősítették.   

 Szekszárd 1850-es határleírásából tudjuk, hogy a határ „innét délnek fordulván a füzes bokrok mellett egész a Bárány 
foka partyáig 470 lépés, innét téli napkeletnek tartva a Bárány foka görbületei mellett lévő sarokig 202 lépés, innét keletnek 
fordulva a Bárányfokát átkelve annak jobb partyán lévő 80ik halomig 118 lépés, ugyan azon fok partyán a 81ik halomig 68 
lépés, szinte azon vonalba a 82ik halomig 246 lépés, innét azon irányba egy fűzfáig, melly a határt képezi 383 lépés, ismét a 
Szilágyfoka mellett jobbra balra kanyarodván egy határárokig 100 lépés, ugyan a Szilágyfoka mellett menve folytatólag 230 lépés, 
itt Szilágyfokától napkeletnek fordulva a Szegzárdi és Eöcsényi Urasági erdök között a Duna töltésen keresztül az Öreg Duna 
partyáig 709 lépés, onnét éjszaknak fordulva a Duna vize partyán egész a holt Duna szélléig, mellynek déli partyán egy Csárda 
áll 1766 lépés, ismét nyugatnak fordulván a holt duna görbületei mellett jobra balra kanyarodva egész a Bárány foka torkolataig 
1600 lépés éjszaknak fordulván szinte a holt duna görbületei mellett jobbra balra kanyarodva, egész a holt Duna mellett levö és 
már Mözs helységéhez tartozo erdö melletti árokig 2348 lépés, honnét szinte éjszaknak tartva egész a töltés mellett levö Sághi 
erdö déli sarkáid, hol egy Vadász gunyhó áll 177 lépés, hol töltéstől nyugotnak fordulva, és a Sághi erdö mellett menve annak felsö 
sarkáig 100 lépés, innét az Uraság rétye mellett ezen kotsi utig mely a Dunai Malmokba vezet 300 lépés…”167   

5. Mércés part

A Mércés-part füzese

A Borrévi-fok partján álló fűzek között régen egy vízmérce állt (sőt ez még ma is megvan) ezért is nevezték Mércésnek 
ezt a részt. A Borrév-fokon átkelve hamarosan egy nádashoz érünk, amelynek környékén a telepített erdőktől 
szegélyezve egy öreg füzest találunk. A Szarvas-féle térkép Mércés-lapnak nevezi ezt a területet.

165  VÉGH 1981. 462.
166  VÉGH 1981. 470.
167  MNL TML. Szekszárdi Földmérési Igazgatóság iratai Szekszárd határleírása 1850. okt. 21. - 390. doboz.
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6. Sárosalja

A Sáros északi partja a Sárosalja erdőben

Az őcsényi határban található erdő.168 Sárosalja nevének találó voltáról könnyen meggyőződhet, aki egyszer 
arra jár. Ahol most a Sió folyik magába fogadva az egykori Sárvizet, a meg-megismétlődő áradásoktól valóban sáros 
az erdőtalaj.169 Az elnevezés már feltűnt a 18. századi térképeken. A Szekszárdi Uradalom birtoka volt. Innen kapta a 
nevét a tó, ami a szabályozási munkálatok után maradt vissza a Duna és egy öblének medréből. A Sáros mellett több, 
hosszú és keskeny tavacska is kíséri a mai Siót, ezek is mind az egykori Duna maradványai.

 Az őcsényi 1870-es években kelt földmérési táblázat szerint: az erdő „…a másod osztálynak pedig duna mellett 
sík és alascsony fekvés mellett elvonulnak, és a Duna gyakori kiáradásainak vannak kitéve, földminőségük homokkal vegyűltt 
iszapos anyag, mellynek felülete mély televénnyel fedetik: I. osztályú vegyes kemény, 2/10 cser, 1/10 tölgy, 1/10 bükk és gyertyán, 
s 6/10 hársfát szolgáltatott; 8/10 sűrűségű, 120 éves vágás forgás mellett hasznok tekintetébül az erdő becslő biztosi kimutatás 
szerint s pedig makk, gubats, legelő.”170

168  VÉGH 1981. 474.
169  KÁCSOR 1976. 13.
170  MNL. TML. Szekszárdi Földmérési Igazgatóság  iratai Őcsény földmérési táblázat 1870. 291. doboz.

7. Telefonos

A Felső-Telefonos ingoványa 

Sík szántó Bogyiszló határában. A tanácsháztól indult ki a telefonvezeték, s a védgáton az Ótásfái-gátőrházhoz 
vezetett. A Telefonos dűlő erről kapta a nevét.171 Több térképen a Sárosalja-erdő északi részén is feltűnik ez a név két 
hosszú tóhoz kapcsolódóan. Elblinger Ferenc szerint172 ez az ingovány a Felső-Telefonos-tó körül, egy hibás névadás 
eredménye. A bűnös valószínűleg a Cartographia térképe, amit azóta több más kiadó is átvett. Nyílván ezen a mocsaras 
területen nem nagyon húztak ki telefondrótot, ellenben a Sió másik oldalán a gátőrházak között igen. Így nevezték el 
a bogyiszlaiak Alsó-, illetve Felső-Telefonosnak a Sió töltés menti területeket. Ezek a tavak az egykori Duna meder 
maradványaiként húzódtak a Sió mentén.

IV. SZOMFOVA
1. Asszonyfalva (Szomfova)

Elpusztult középkori település a mai Gemenc területén. A név egy régi falut jelöl, mely itt állhatott, és amely a 
mai Gemenc területén belül valaha létezett. A falu helyén ma már csak a két erdészház áll. A véd töltéshez közelebb álló 
régi erdészház, mely az egyik legrégebbi épület Gemenc területén, a valamikori falu templomának alapjára, romjaira 
lett építve 1830 körül.  

171  VÉGH 1981. 462.
172  ELBLINGER 2012.
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A szomfovai emlékhely
 

A szájhagyomány szerint Asszonyfalva az 1700-as évek elején vált lakatlanná. Decstől keletre feküdt Irsán 
és Kanizsa. mindkettő egykor Bodrog megyéhez tartozott, csak később került területe Tolnához. Kanizsa 1307-ben 
már a megfelelő magyar nevet viseli, Asszonyfalva. A falu neve más sárközi szláv helynevekkel együtt a Sárközben 
meghúzódik szláv népszigetre utal. Asszonyfalva is fel-feltűnik a török defterekben. 1565-ben még külön írták össze 
10 lakossal, de 1572-ben már Decshez csatolták adóköteles házait. 

1565-ben még külön írták össze 10 lakossal173, 1566-ban sem itt sem Decsen nem jegyeztek fel musttizedet. 
Tíz lakos termelt itt 45 kereszt, 135 métermázsányi búzát, ez után 900 akcse adót fizettek. Ugyanígy 10 kaput írtak 
be, adója 500 akcse, de ennél jóval több lehetett a helyi családok száma. Kertadót 20, kaszaadót 50, elég magas összegű 
sertésadót fizettek új adóként, 350 akcsét. Méhkasadójuk volt még, ez 36 akcse, összesen fizettek 1856 akcsét,174

Hosszú ideig való megmaradását rejtett helyzetének köszönhette. A 17. század végén ők is Decsre költöztek. 
„Asszonyfalva is akkor pusztult el, mikor Ete, de a törökök oda nem fértek, a decsi egyház történetében az van, hogy a Duna 
szeszélyes hullámai miatt pusztult el. Állítólag a mi famíliánk is asszonyfalvi volt. Az ősi ház elhelyezkedéséből gondoljuk. 
A régi monda szerint , mikor az asszonyfalviak bejöttek, azt az utcát a papjukról, református lelkészükről nevezték el 
Pándzsó utcának. Mert abban az évben csak egy házat építettek fel, a papjukét. Az volt az első ház. A többieknek meg kellett 
várni a nyarat. Mindenféle fészerekben húzódtak meg. 5 utca volt régén. Öreg utca (ennek déli része a Bucsak), Faluház 
utca, Közép utca és Pándzsó utca.

Voltak ősi Szelek is Decsen, de őseinknek ott volt a háza a Pándzsó utcában. A szomfovai erdészház az asszonyfalvi 
templomra épült. Közvetlen előtte megy el a védtöltés. A falu magaslatait meglátjuk, arra alacsony a töltés…”175 

173 HEGEDŰS 1997. 166.
174  VELICS-KAMMERER 1890. 339., HEGEDŰS 1997. 166.
175  ANDRÁSFALVY 1976. 109-110.

1564-ben Ete a szigeti várhoz tartozott, 2 portával írták össze. Decs a pécsváradi káptalan birtoka volt 9 
portával. Asszonyfalva Szekcsőy Máténak adózott 4 portával.176

1574 és 1595 között Decs Kisdeccsel és Aszonyszállójával (Asszonyfalva) együtt tímár birtok volt, melynek 
éves jövedelme 20000 akcsét tett ki.1771590-91-ben a törökök az említett három településen 107 adózó családfőt írtak 
össze, 1622-23-ban 54-t, 1631-32-ben szintén 54-t és 1641-42-ben 57-t.178 Etén 1590-91-ben 112 adózó családfő 
volt, 1622-23 azonban már csak 10, 1631-32-ben 23.179

Egyéb török forrásokban még később is szerepelnek a települések. 1580-ban Decs, Kisdecs és Asszonyszállója 
hely 100 kapu után fizetett adót, míg ez a szám Etén 160.180

 
A decsiek három elnéptelenedett település határát hasznosították: Etét, Asszonyfalvat és Kisdecset. A másik 

vitatott puszta Asszonyfalva volt. Erdélyi István gyarmati alkapitány Asszonyfalvára mint egykori nemesi birtokra 
kapott királyi adományt, ezért 1628-ban a decsieket eltiltotta a puszta használatától, hiszen „soha nem bírta Asszonyfalvát 
az, aki Decset bírta, mert nem pap bírta, hanem nemes ember.”181A hódoltság végén Karacsics Mátyás tihanyi kapitány 
akarta a decsi pusztákat, elsősorban Asszonyfalvát adóztatni, holott a kérdéses erdős puszták a decsiek szerint mindig 
a faluhoz tartoztak, és az apátúrnak fizettek utána adót. Jany Ferenc 1685-ben 50 forint bírság terhe alatt parancsolta 
meg a decsieknek, hogy Asszonyfalvát és Etét szabadon éljék, utána senkinek adót ne fizessenek. A 18. század elején 
a Rezéti-sziget tulajdonjoga ügyében lefolytatott tanúvallatások hasonló módon emlékeztek meg a decsiek hódoltsági 
pusztahasználatáról. A szigetet a török kiűzése után a dunántúli Decs és az alföldi Kákony, illetve földesuraik, a bátai 
apát és a kalocsai érsek is magának követelte. A Tolna és Baranya megyei (nyéki, szekszárdi, őcsényi, mohácsi, szekcsői 
és szebényi) jobbágyok 1714-ben és 1718-ban egyértelműen úgy emlékeztek, hogy a szigetet a török időkben a decsiek 
élték, és a bátai apátnak adóztak utána. A kákonyiak, pandúriak és a kalocsai érsekség többi jobbágya a decsiektől 
bérelték halászat és makkoltatás céljából.182

1627-ben Veresmarti Mihály pozsonyi kanonok lett a bátai apát. Az ő utasítására Decsi János ispán összeírta 
a török megszállás alatt levő apátsági birtokokat. Ebben ezt olvassuk: “Ethe Deczön napenyészet felé vagyon mintegy fertál 
mérföldön. Jó város volt, most népében ami vagyon, Deczön lakik.” Decz (Lakon) felül mintegy fél mérföldön. Vannak rajta 
mintegy 20 házzal (Más kéz: vannak 40 házzal is.) “Kis Decz. Decz mellett volt napkelet fe lől, mintegy muskatér lövésnyire, 
de ez puszta. Amikor lakták is, mintegy 12 házzal voltak.” “Asszonyfalva, a Duna szigetibe volt Decztől 1 mérföldön, oldalul. 
De régen elpusztult, hanem az Decsiek élik, Gyümölcsös kertjei és az templom fönn van most is.” 183 Ete 1620 és 1627 között 
pusztulhatott el: 1619-ben még élt, hiszen a bátai apátság felszólította az eteieket, hogy fizessék meg neki mint földesúri 
járandóságaikat. 1627-ben viszont már azt írták Etéről: „jó város volt, most népében ami vagyon Deczön lakik.”184

1660-ban nyéki, pilisi és bátai lakosok vallják Pálffy Tamás esztergomi kanonoknak és bátai apátnak, hogy 
“Decs város és Ebes puszta mindig a bátai apátsághoz tartozott.”1851669-ben pedig: “Ete város puszta, a decsiek élik. 
Asszonyfalva puszta. Kisdecz puszta.”186

176  VASS 1978. 163-164., TÍMÁR 1989. 369-370.
177  VASS 1978. 160.
178  VASS én. 85.
179  VASS én. 85.
180  K. BALOG 1978. 163-164., KÁPOLNÁS 1993. 111.
181 
182  MOLNÁR 2006. 67.
183   MNL.TML.Kammerer hagyaték, KÁPOLNÁS 1993. 116., HEGEDŰS 1997. 188-189.
184  HOLUB 1958. 12.
185  KÁPOLNÁS 1993. 122., HEGEDŰS 1997. 200.
186  TMÖL Kammerer hagyaték, BÉKEFI 1894. 60., KÁPOLNÁS 1993. 123-124., HEGEDŰS 1997. 203-204.
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Az 1696. évi összeírás szerint Decs a Sárköz szigetén fekszik 3 órányi járásra Bátaszéktől. Moró Istvánnak 
adóztak Pozsonyba 30 forintot, majd Ferdős Tamásnak Győrbe 40 forintot. Jany apát most 120 forint mellett mindenkitől 
3 nap robotot és tizedet kap. Halászat után mindenki 1 forintot ad. Török ura a budai őrség volt, amelynek fejenként 
3 forintot, a zsellérek 1 forint 50 dénárt és tizedet fizettek. 105 hold szántója van, 450 hold viszont használaton kívül 
áll. 180 hold rétje és tölgyes erdeje van, mely egy óra hosszú és fél óra széles terjedelmű. Szőleje Szekszárd felé terül el, 
314 kapás. A püspök (?) 80 kapásnyit elvont tőlük, műveletlen 200 kapás. Malma van itt a püspöknek (?) (valószínűleg 
a bátai apátról van szó) 40 lakóháza van, 25 lakatlan. határos Őcsénnyel, Pilissel, Szálkával, Etével és Asszonyfalvával. 
Nagy, szép, pompásan épített temploma van, azonban az eső beesik, mivel fedetlen. kálvinisták lakják. Becsűje 7815 
forint 50 dénár. Búzából 90, árpából 11, rozsból 4 hold van bevetve. Emellett 314 kapás szőlőt művelnek a 200 kapás 
parlagon hagyott mellett. A nyámádiak nyilván a szekszárdi hegyen 132, az őcsényiek 12 kapást vallanak magukénak.187

Asszonyfalva neve más sárközi szláv helynevekkel együtt a Sárközben meghúzódó szláv népszigetre utal. 
1572-ben már Decshez csatolták adóköteles házait.188 Hosszú ideig való megmaradását rejtett helyzetének köszönhette.  
A 17. század végén ők is Decsre költöztek, az emelkedő vízszint miatt. Az 1688-ból való összeírás szerint “Asszonyfalva 
legelői és erdői elöntve, szántóföldeiket (melyek mindig a legmagasabb helyeken voltak) a decsiek élik”. Az 1783-ból való 
térképen Asszonyfalva határában már semmiféle szántó nyomát nem találjuk.189

Decs és környéke pusztulásának betetőzését a felszabadító háborúk, s az azt követő Rákóczi-szabadságharc 
rácjárásai jelentették. 1685-ben földesurukhoz írt levelükben a decsiek adóval való hátramaradásukat mentegetik 
és elmondják szenvedéseiket: “Kicsiny jószágunkban mennyi kárt tösznek az alá járó hajduk, mint sörtésmarhánkban, 
méheinkben, házunknál, kenyerünkben, szalonnánkban, azonkívül valaminket találják mindenünkben azt csak Isten 
mondhatná meg. Ládákat nyitogatnak, lisztet is elhordják…” Sós halat és marhákat akartak felküldeni adójuk fejében, de 
“a nagy és szörtelen hadak járásában semmi módunk adónknak felküldésében.”190

1689-ben írják, hogy „Asszonyfalva legelői, erdői elöntve, szántóföldeit a decsiek élik.” „Dech hol egykor 60 ház volt, 
most csak 30. Jany Ferenc 60-80 forintot kapott. Tizedért bérlik a szekszárdi apátsághoz tartozó Ete és Asszonyfa pusztákat. 
A halászat részben Jany, részben a szekszárdi apát tizedet kap.”191 

Az elpusztult sárközi falvak emlékműve az egykori Ete határában

187  PATAKI én.
188  VELICS-KAMMERER 1886-1890. I. 238-248., II. 339.
189  ARANY 1990. 2.
190  TMÖL. Kammerer-hagyaték, 1685. márc. 20. idézi: ANDRÁSFALVY 1976. 109-110.
191  PATAKI én.

Elsőként 1784-ben az első katonai felmérés jelez Szonfován (Sonfova) régi templomot (Alte Kirche), az 
országleírás pedig erős, régi templomként írja le (solide alte Kirche). 

Egyed Antal 1829-es összeírása így emlékezik meg róla: „Szonfova, mely az erdő közepén fekszik, hol ezelőtt 
egynehány esztendőkkel az tornya omladékai is fennállva voltak, és a mely, valamely szerzet lakásnak gyanittatik, mostanában 
az helyén egy uradalmi jáger ház van épitve.” 

Pesty Frigyes helynévgyűjtése 1865-ben a korábbi adatokkal megegyezően írja le a Szomfova erdő kapcsán: 
„templom anyagjából annak helyén ma erdész lak épült, s áll.”

Asszonyfalva hosszú ideig való megmaradását rejtett helyzetének köszönhette.

Az alacsony ártéri szintet már a középvíznél kissé magasabb vízállásnál is elöntötte a Duna az árvízmentesítési 
munkák befejezése előtt. A magas ártért a Duna csak a nagy árvizek idején öntötte el. A Duna árterében több helyen 
találunk szigetszerű ármentes emelkedéseket, melyek korábbi földtörténeti időből maradtak vissza. Mivel ezeket 
sem a kis, sem a nagy áradások nem borították el, nem is magasodtak tovább feltöltődés útján, hanem viszonylagos 
magasságuk az ártér többi szintjéhez képest egyre csökkent. Ezen „magaslatok” közül sok eltűnt már, lassan elmerült a 
körülötte épülő magasabb ártér szintjébe, s ezzel elvesztették korábbi nagy helyzeti értéküket. Az ártérben ezek voltak 
az emberi megtelepedés és az ártér használatának támaszpontjai. 

A néphagyomány és történeti feljegyzések több olyan községről tudnak, melyek közvetlenül a Duna 
martalékaivá lettek, különösen nagy árvizek következtében, vagy pont a régi medrek eltűnése miatt. Hihetetlennek 
hangzik, hogy még a 18. század végén dunai hajók feljártak a Sár vizén Szekszárdig.

Az ártérbe települt falvak lakói az év legnagyobb részében csak vízi járművekkel közelíthették meg 
gazdálkodásuk ártérben szétszórt területeit és a számukra létfontosságú ármentes dombvidéket.

A csónakvájásra alkalmas öreg fák ugyanolyan védelem alatt állottak, mint a tölgyek vagy más gyümölcstermő 
fák. 1758-ban az uradalom szigorú erdővédelmi rendelkezést bocsájtott ki. A lakosok könyörgő levelükben többek 
között ezt írták: „ … mind Méltóságos Uraság és mind jószágunk dolgára csónakokon hurcolódunk a mely eszköz nélkül is sem 
Méltóságos Uraság, sem My magunk nem élhetünk s a nélkül nem is lakhatunk.”

Asszonyfalva (Szomfova) falunak a helyén van a most ott álló két erdészház, a régi és az új. A régi erdészház, 
amelyik közvetlenül a véd töltés mellett áll, a valamikori falu templomának alapjaira, romjaira építették. Az 1970 körül 
végzett tatarozás alkalmával a ház északi oldalán a falból a felszínhez 70-80 cm-re kiálló régi templomfalakat, a fal többi 
vonalához igazítva a kőművesek lefaragták. A régi ház hátsó északi oldalán van egy pince, amelyet az 1920-as években 
építették. Ennek a pincének ásásakor igen sok embercsont, koponya került elő, bizonyítva, hogy egy régi temetőt rejt 
ott a föld. Amikor ott voltam kerületvezető erdész, 1955-ben, megjelent egy fiatal régész, és a valamikori falu helyéről 
tőlem érdeklődött. – írja Hódi István.192 Én megmutattam neki a régi romfalat az épület hátsó északi oldalán. Ezután 
ő a fal hátsó felszínét a vakolattól megszabadította és durván megmunkált vörös kő került elő. Nézegette és kérdezte, 
hol lehetett ilyen kőbánya. Mindketten arra a megállapításra jutottunk, hogy színe és anyaga alapján a templom falában 
lévő kő csak Mórágyról származhatott. Elővett egy a Nemzeti Múzeumból származó, német feliratos fénymásolt 
térképet, amelyen a templom jelezve volt (alte kirche) öreg templom névvel.

A szomfovai illetménykertek összes területe akkor 6,5 kh volt, amelyből a régi ház körüli kertet kivéve,  
5 kh-at 1920-ban irtottak ki tuskó irtással kertművelés céljára. Mindkét kertnek a területén igen sok cserépedény 
töredék került elő a kertek szántásakor. De nemcsak a kerteken, hanem a ház közelében lévő erdőben is megtalálhatók 

192  HÓDI 2002/a 325-327.
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a régi falu maradványai és bizonyítékai. Ilyen bizonyíték bukkant elő egy rókalyuk kiásásánál. A föld felszíne alatt 30-
40 cm-re igen sok faszén, tűzhely, cserépdarabok és egy cölöpös építmény maradványai kerültek elő.

Minden bizonnyal a Kis Holt-Duna közelsége folytán, amikor még az a Dunának egyik ága vagy éppen a 
Duna volt, ez a falu révátkelő hely is lehetett. Hogy ez a rég volt falu milyen megközelíthetetlen helyen volt a hajdani 
erdő-, nádas- és mocsárrengetegben, azt jól bizonyították az 1956-os, 1965-ös nagy árvizek.

A szomfovai erdészházat és annak környékét a véd töltésén kívül, még gumicsizmában sem lehetett semmilyen 
irányból megközelíteni. Maga a név is utalás arra, hogy veszély esetén a tatár, törökdúlás idején az asszonyoknak, 
gyermekeknek fontos és védett búvóhelye volt. Ezt a régi szájhagyomány is megerősíti. Van egy görönd, amelyet, a 
szájhagyomány szerint, az Asszonyfalvát kereső tőrbecsalt török portyázókról neveztek el. A neve zsákmány görönd. Itt 
a nőket kereső törököket tőrbe csalták és lemészárolták. Ezt a helységnevet egyetlen régi térképen vagy írásos anyagban 
nem találtam, csupán egy nagyon öreg decsi gazda mesélte el a valamikori szállásijának.

Hódi István írja, hogy a szájhagyomány szerint Asszonyfalva (Szomfova) régi kiterjedésének és pontos 
fekvésének megismerésében a véletlen is, segített. Egyszer hóolvadás után a töltésen álldogáltam, a tekintetem a 
megszántott kertek területére tévedt. A szántás felszíne gőzölögve kezdett pirkadni. Amint nézegettem a föld színe 
a szántáson szétszórtan kezdett megváltozni. Bementem és egy ásóval a különös színű helyeken megfordítottam 
a talajt. Egy-két ásónyom mélyen hamu, faszén és cseréptöredékek kerültek elő a szántás alól. A régi kunyhók 
kezdetleges épületek helye pontosan kirajzolódott. A ház előtt lévő kertben 17 kunyhó, vagy házhely volt, jól láthatóan 
megolvashatók. Ha hozzávesszük a régi ház, új ház és azok kertjei területét és környékét, akkor hozzávetőlegesen 
10-12 kh területű régmúlt magyar falu jelenik meg a múlt ködében. A Szomfován lévő öreg erdészház az egyik 
legrégibb épület, amely a Gemenc területén található az egykori templom romjain. Az erdészház előtti udvar gyepes, 
ott sehol ásni nem lehet, mert tele van kő- és falmaradványokkal. Az udvaron álló régi kúthoz, amely ma már nincs 
meg, egy ilyen régi építmény falmaradványán vezetett a járda. A régi birtokos közalapítványi területen a szomfovai, a 
régi gyöngyösoldali erdészház és a lassi csárda még ma is álló épületei a legrégebbiek talán a mai Gemenc területén.193

  
Pesty szerint „Szomfova erdő – nevezetét veszi hajdan Szomfova kösségről, mely ma már romba hever az erdők 

között, ház helyei maiglan szemlélhető, templom anyagából annak helyén ma erdész lak épült, s áll.”194A 20. században sík, 
mély fekvésű erdő, vízállás a decsi határban. A közelében volt egykori településről kapta nevét. Itt volt a szomfovai 
erdészház is, mely a környező erdők őrének a szolgálati lakása. Áradáskor víz veszi körül, a decsi asszonyok ide jártak 
mosni. Romok is találhatóak itt. Pataki és a szájhagyomány szerint itt volt az Asszonyfalva nevű település. Ebből a 
névből keletkezett Szomfova. A templom maradványait az erdészházba építették be. Utolsó papjuk Pándzsó Gábor 
Decsre menekült.195

Az utódok így emlékeztek a településre: „Kint laktak (az ősök) Ete városában, a Vargák, Bóliak, Oláhok, és akkor 
a háborúk miatt az asszonyokat odatelepítették Asszonyfalvára. Azért nevezték azt így, mert ott (azt a helyet) sohasem viszi 
el a víz. Aztán a decsi nép elgondolta, hogy nem mennek oda a főútvonalra (ti. vissza Etére).Mikor kezdtek volna települni 
(a menekülés a futás után) földet művelni, igen messze voltak Asszonyfalvától. Megkezdték ezt a dombot (megszállani) ahol 
most Decs áll. De csak két utca, eza Bucsak volt a legrégibb. Ezek mind itt módos gazdák voltak.”196

A decsiek úrbéri perük során elkeseredetten harcoltak a Szomfovai és Keskenyi erdőkért, melyeket „bírói 
törvényes határozat szerint beismert sujtó körülmények idején barmaink számára némi menedékül szolgálóknak jelentettek és 
így (azok elvételével) barmaink szokott ideiglenes táplálékát már a nádhegy és erdei növény gallyakból sem reméllyhetvén…”197

193  HÓDI 2002/a. 325-327.
194  GAÁL–KŐHEGYI 1972. 314.
195  VÉGH 1981. 481.
196  ANDRÁSFALVY 1976. 110.
197  ANDRÁSFALVY 1976. 402.

A decsi határban volt Decstől a Duna felé Asszonyfalu; nevét a szomfovai erdő őrzi, a szomfovai vadászlak 
egy régi templom terméskő falára épült; a templom anyaga a közeli mórágyi hegyekből került ki s körülötte temető 
lehetett, mivel kődarabok és emberi csontmaradványok többször kerülnek felszínre; minthogy a kincskereső nép 
többször felturkálta: szakszerű felásását Wosinsky Mór tervbe vette, de halála megakadályozta. A falu csak 10 kapuból 
állt s 1856 akcse adóval van bevezetve, búzatized 45 kereszt volt, amely 20 akcséjével számítva az adónak felét sem tette 
ki, így sok haltized is volt ráróva, ami a viszonyokból természetszerűleg is folyik, tehát főképp halászattal foglalkozott.198

A Decsi-Nagy–Holt-Duna nyári aszály idején

A Szomfovai-erdő területén két holtágat, a Kis-Holt-Dunát és a Decsi-Nagy-Holt-Dunát találjuk. 
Mindkettő szerepel már a 18. századi térképeken is, tehát a Gemenc legrégibb holtágai közé tartoznak.  
A két holtágat a Pap-fok köti össze, ez is már ezen a néven szerepel a legrégebbi térképeken. A nagy holtág 
keleti végétől egy hosszabb, még ma is követhető fok ágazik ki a Kis-Duna (ma a Lankóci-Kis-Duna) felé, ez 
volt a Visszafolyó-Duna. Déli végétől a Rajtman (Lovas)-fokkal a Rezéti-Dunát is eléri. A Duna eten a vidéken 
erőteljesen keletre tolódott, mozgása során hagyta hátra a Lidiák tavait és feltöltődött medermaradványait. 

Decsen 1775-ben öt fokot írtak össze: „Kis Hod Duna Fokja, mely az Ásáss Dunából mintegy 2000 lépésnyi 
hosszúsága 6 öll, mélysége egy öll és egy suknyi, ez semmi hasznos földünkön nem folyik és e szerint kárt sem tészen. Az alsóbb 
és második Kis Duna Foka Torka, mely is a Kerülő Dubnábul szakad, ennek szélessége Nyolcadfél öll, mélysége másfél öll 
hosszúsága pedig a Detsi Ötsényi határokon keresztül terjedő és mind két helet Kis Dunának neveztetik és magában semmi 
károkat nem okoz, és ebbül ugyan ki folyó Dár, Sebes fok és Malomfoki vizek mivel töltéssel jó gondviselés alatt tartatnak és sok 
árvizek idején is semmi kárt nem okoztatnak és a mi árvíz miatt tett eshető kárvallásaink Báta felől történnek. Ellenben pedig 
ezen említett Kis Duna tartja Helységünket Ivó vízzel, belső földünkön járó Marhainkat itatással, hajon is tsónakon Bajára is 
tovább fel s alá járással, sőt minden vizeinket hallal és halászattal…”199

198  TÓTH III. 1914. 6-7.
199  MNL. TML. Közgyűlési iratok 3:9/1776.
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A Decsi-Kis-Holt-Duna 

Az 1876. évi decsi dűlő leírásban Szomfova rét és erdőként szerepel. A rét első osztályú, a határban alegjobbak 
közé tartozik, kétszer kaszálják, és édes füvet terem. Az erdő is első osztályú, a legjobb termékenységűek közé tartozik, 
tuskóvágással művelik, s kemény épület és tűzifát szolgáltat. A szomfovai malát erdő másodosztályú, a határban a 
silányabbak közé tartozik, csekély kemény, nagyobb részt tüzelni való puhafát és rőzsét szolgáltat, egyötöd résszel 
kevesebb hasznot ad mint az elsőosztályú.200

2. Decsi Nagy Holt-Duna

Természeters úton lefűződött holtág Decs határában, Szomfova környékén. 18. századi térképek már jelölik, Mikovinyi 
még csak sejteti, Böhm már névvel hozza. Hossza 1,8 km, átlagos szélessége 150 m, területe 27 hektár. A Pap-fok köti 
össze a másik holtággal a Lankóczi-Kis-Dunával.201

Ezt a nagy tavat a visszafolyó vize táplálta áradás esetén, benne a rezéti Dunából a Hármas Zátonyon, Malomtelelőn 
keresztül felfelé áramló iszapját jórészt lerakott, megszűrt tiszta vízzel. Ez az áradás alkalmával felfelé áramló víz a kb. 
7 km hosszúságú tavakon, fokokon keresztül hordaléktól, szeméttől megtisztulva érkezett meg a tóba. A tó egy éles 
lefűződött Dunakanyar ága, így mélysége valamikor igen jelentős lehetett. A tó területe a körülötte elterülő alacsony 
erdős részekkel és füves lapokkal egy áradás esetén tengerré duzzad. Ez és helyzeténél fogva jelentős halállománya 
okozta a gyors pusztulását. A tavat a rezéti Dunától, egy elég keskeny magas erdősáv választotta el. A Visszafolyó torok 
lassú feltöltődése a tóban állandó és magas vízállást biztosított. 202 Halásztanya volt itt.

200  MNL TML. Szekszárdi Földmérési Igazgatóság iratai Decs dűlőleírása 1896. szept. 17.
201  ELBLINGER 2014.
202  HÓDI 2002/a. 330.

3. Zátonytava

Tipikus nádas, füzes, fekete nyaras vidék a Zátony-tavának környéke

Sík, régen rét, most erdő és rét a decsi határban.203 Pesty szerint nádas, bozótos, hajdani halászójáról kapta nevét.204 
A Zátony elnevezés Beszédes József 1834-es térképén fordul elő először. Bőhmnél 1774-ben még csak a Beszédesnél 
is szereplő Kis-sziget név szerepel. Beszédes egyértelműen utal arra, hogy a Zátony a Duna holtága, tehát morotva 
tó. Az is látható, hogy ő a Decsi-Kis-Holt-Dunát külön nem tünteti fel, hanem egybeveszi a Zátony-Holt-Dunával. 
A Duna medrében összehordott homok, illetve iszap a zátony. Köznév, mely gyakran helynévként él ma is. A szláv 
eredetű szó eredeti jelentése vízben vagy víz szélén összerakott homok, iszappad, mely alig emelkedik ki a víz szintje 
fölé, vagy csekély víz fed. A vízből, ártérből kiemelkedő szárazulatok elnevezésében még nehezebb eldönteni azt, 
hogy a köznév maga a talaj emelkedésére, formájára, vagy az azon megtelepülő növényzet megjelölésére vonatkozik 
elsősorban. A zátony köznév azt a teret jelenti, melyen még szárazföldi növényzet nem telepedett meg, talaja még 
nincs. Ilyen zátonyról van szó a következő jelentésben: „a Borréi korcsma helyzete korcsmának alkalmatlanná vált, mivel 
ottan Zátont csinált a Duna, ti. a révátjárást át kellett helyezni olyan helyre, ahol a kompot nem akadályozta a zátony.  
A korcsma pedig a révre várakozókat szolgálta ki.”205

 Régen a Sárközben rengeteg nagy kiterjedésű mocsaras tó volt. Az 1870-1872 között megépült töltéssel, és a 
Sárköz kiszárításával ezek az ingoványos, mocsaras területek csaknem mind eltűntek. A Gemencben azonban néhány 
ilyen terület, - dacolva a vidék egészére jellemző kiszáradással – fennmaradt. Ezek közül legjellegzetesebb a Zátony-
tava, ami Alsó-Gemenc és Szomfova-erdő között található. A nádasokkal, apró tavakkal, vizenyős rétekkel tarkított 
terület ma is nehezen járható, igazi füzes-nyáras vidék.206

203  VÉGH 1981. 481.
204  GAÁL – KŐHEGYI 1972. 314.
205  ANDRÁSFALVY 1976. 35-36.
206  ELBLINGER 2014.
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 Az 1876-iki dülő leírásban Zátonytava erdő és nádasként van nyilvántartva. Az erdő rész első osztályú, a 
határban a legjobb termelékenységűek közé tartozik, tuskóvágással kezelték, s kemény és tüzelőfát szolgáltat. A nádas 
másodosztályú és a határban a silányabbak közé tartozik, télen vágják, s tetőzésre és fűtésre való anyagot szolgáltat. 
Haszonra nézve az első osztályútól abban különbözik, hogy háromnegyed résszel kevesebbet hoz.207

4. Senki-sziget

Sík erdő az őcsényi határban, a két Duna között, a Kis-Duna és a Grébeci Duna között.208 A finnugor eredetű sziget 
szó, nem fejezi ki határozottan a hely növényzetének a jellegét, de a magyarban és a rokonnyelvekben egyaránt jelöl 
vízzel körülvett szárazulatot, mocsárból kiemelkedő dombot, halmot, erdőt és ligetet is.209

A sziget a folyóágyakkal közrefogott földterület, vagy növényzettel megült zátony. Nyílt vízzel körülfogott 
nádas a tóban, vagy vízkanyarodásban, határrészek találkozásában levő térszeglet.

5. Borz-fok

A régebbi térképek még Borz néven említették. A borz (Meles meles) a ragadozók (Carnivora) rendjén belül 
a menyétfélék (Mustelidae) családjába tartozó faj. Ez a faj a borzformák (Melinae) alcsaládjának névadó tagja és 
egyben az alcsalád legismertebb faja is. A helynévadás elképzelhető a Botz családról is, hiszen a fokok nevei elsősorban 
személynévi eredetűek. A Botz szó is torzulhatott Borzzá. 

A Borz-fok környékén van a Gemenc egyik legjobb állapotban fennmaradt erdősége

207  MNL TML. Szekszárdi Földmérési Igazgatóság iratai Decs, 1876. szept. 17. – 69. doboz.
208  VÉGH 1981. 476.
209  ANDRÁSFALVY 1976. 36.

6. Ásás-Duna

A Keselyűsi Duna - vagy más néven az Ásás Duna – hosszan kacskaringózik a gemenci erdőn keresztül, nyárasok, 
tölgyesek, rudaserdők között tekereg egészen a Fekete-erdőig. Itt-ott oldalágak nyúlnak ki belőle, néhol szigetek 
emelkednek, de csak akkorák, hogy csupán néhány fa tud megkapaszkodni rajtuk. Amelyik fának a sziget szélén jut 
hely, az előbb-utóbb beborul a mederbe s ott él tovább felfelé törő ágaival, vagy az egyészeté lesz.210

 Az Ásás-Duna a Duna holtága az őcsényi és decsi határban, a Keselyűsi Duna egy része.211 Pestynél „Ásás 
dúna melléke erdőség hajdan ennek medre úgy ásatott.” �Decsi része a 20. században mély fekvésű, vizenyős erdő.212

 Az 1850.évi határleírásból tudjuk, hogy „Decs falu határos Eöcsény, - Alsó Nána, - Várdomb, - Pilis, - és Alsó-Nyék 
falvakkal, ugy a Kalocsai Érseki Uradalomhoz tartozó Rezéti és Gemenczi önálló erdö részekkel a folyó Dunán túl pedig Sükösd és 
Csanáddal. Határa kezdödik kelet felöl a folyó öreg duna jobb partján az ugy nevezett Asós-Gemenczi duna napkeleti torkánál a 
Kalocsai Érseki Uradalomnak Gemenczi erdejével határos és ezen említett Ásás Gemenczi duna medre képezi a határt; s így a folyó 
öreg duna partjától dél nyugatnak halladva az Ásás-Gemenczi dunának, a Kis-Duna fokába szakadásáig 300lépés; honnét kisebb 
kanyarulatokba kevéssé nap nyugat felé halladva mindenütt az Ásás-dunának medre képezi továbbra is a határt, s a Bogár fokái 
3980 lépés. – A Bogár fokától kevéssé éjszaknyugatra kanyarodva 184 lépésnyire végzödik Decs Helysége határa a Gemenczi Kalocsai 
Érseki Urad. önálló erdörésszel, s e ponton az Eöcsényi határ kezdödik; ezen ponton vagy is az Ásás-Gemenczi duna partjától 25 
lépésnyire vagyon a Decs és Eöcsényi határ között létező négyszegletre faragott homok 1ső határ kő…”213

Az Ásás-Duna éles kanyarja a legfőbb bizonyíték arra, hogy az ág természetes eredetű, a meder elfajulására jellemező nyomokat 
is találunk, ami szintén erre bizonyíték. A fenti képen egy mesterséges szűkület, talán halászati célokból készülhetett.

210  KÁCSOR 1976. 95.
211  VÉGH 1981. 474.
212  VÉGH 1981. 481.
213  MNL TML.  Szekszárdi Földmérési Igazgatóság iratai - Decs határleírása 1850. nov. 27. – 69. doboz.
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Az Ásás (Keselyüsi)-Duna Böhm térképén

 A régi vízhaszonvétel a fokok segítségével történt, ezért nevezhetjük ezt fok-gazdálkodásnak is.  
Ez a fok-, vagy vízgazdálkodás azonban nem merült ki csak kisebb fokok létesítésében és fenntartásában. Magát 
a Dunát is új mederbe tudták terelni. 1775-ben fél évszázaddal a Duna-szabályozás megindulása előtt már Decs 
határában Ásás Dunáról hallunk, így nevezik, a következő századokban is a Duna-kanyar mesterséges átvágásait.  
Az 1775-ben említett Ásás Duna építéséről semmiféle adatunk nincsen. „A felső és alsó (fok) Kis Hód Duna Fok, mely 
az Ásás Dunábul mintegy 2000 lépésnyi hoszszúságig a Szomfovai Kis Hód Dunába szakad…”- olvashatjuk az 1775-ben 
végzett fok-összeírás jelentésében.214

 Decsen mindössze öt fokot említenek: „Kis Hód Duna Fokja, mely az Ásáss Dunából mintegy 2000 lépésnyi 
hosszúságig az Szomfovai Kis Hód Dunában szakad, ennek szélessége 6 öll, mélysége egy öll és egy suknyi, ez semmi hasznos 
földükön nem folyik és e szerint kárt sem tészen. Az alsóbb és második Kis Duna Foka Torka, mely is a Kerülő Dunábul szakad, 
ennek szélessége Nyolcadfél öll, mélysége másfél öll, hosszúsága pedig Detsi Ötsényi határokon keresztül terjedő és mind két 
helet Kis Dunának neveztetik,és magában semmi károkat nem okoz, és ebbül ugyan ki folyó Dár, Sebesfok és Malomfoki vizek 
mivel töltéssel jó gondviselés alatt tartatnak és sok árvizek idején is semi kárt nem okozhatnak és a mi ár víz miatt tett eshető 
kárvallásaink Báta felől történnek. Ellenben pedig ezen említett Kis Duna tartja. Helységünket Ivó vízzel, belső földünkön 
járó Marháinkat itatással, hajon is tsonakon Bajára is fel s alá járással, sőt minden vizeinket hallal és halászattal…”215 

214  idézi: ANDRÁSFALVY 1976. 161.
215  ANDRÁSFALVY 1976. 167-168.

 Az Ásás Duna a legtalányosabb Duna-ág. Ez a Duna-ág határolta keletről a Gemenc-szigetet, és ez volt a 
határ a 18. században Tolna és Bodrog, illetve Tolna és Pest megye között. Mikovinyi Sámuel térképén (1742) folyók 
nevét nem tünteti fel. Szerepel viszont a felső részen a középkori, de a 18. században már nem újratelepült Péterháza, 
és tudjuk, hogy a Péterházai-erdőből indult az Ásás-Duna. Innen valóban kiindul egy Duna-ág, ami a nagy Dunával a 
Nagy-szigetet (Ins. Major), illetve a Gemenci-szigetet (Ins. Gemenc) határolja. A két szigetet a Duna-ág osztja ketté.

 Bőhm Ferenc térképén (1774) szerepel még a „Major sziget” elnevezés, „Gyemencz” is, de már sziget nélkül. 
A „hajtűkanyarból” már nem ágazik ki semmi. A Duna-ág itt egyértelműen határfolyó Tolna és Pest megye között, 
a neve viszont „Kesselő Duna”, azaz Keselyűsi-Duna, ahogy később is néha nevezik. (Ez egyben az egyik legkorábbi 
előfordulása a Keselyűs helynévnek is.) Bőhm térképét a korban sokan másolták a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna 
Megyei Levéltárában is megvan ennek a térképnek több másolata Vertics Ferenc által, aki viszont „Kis Duna” néven 
említi a Duna-ágat. Az I. katonai felmérés térképe ingoványos mellékágként eléggé pontatlanul hozza „Kesedes-Donau” 
néven, ami szintén a Keselyűs akar lenni, de az osztrák mérnök nehezen birkózott meg a magyar szóval. Nem említi 
Ásás-Dunának Schnemann sem 1818-ban, helyette „Gemencz Dunának” írja, de a II. katonai felmérés térképe sem, 
ahol talányos Keserű fok elnevezés szerepel, alighanem Keselyűs szövegromlásaként.

 A korai időkből tehát egyetlen egy térképet sem találunk, ami Ásás-Dunaként említené ezt a Duna-ágat. 
Hogy mégis ez a név is használatban volt már a 18. század során is, Andrásfalvy kutatásai alapján egyértelmű, aki  
1775-ös levéltári forrást hoz fel a névalak alátámasztására. Ő említi azt is, hogy még a19. században is neves csukázó 
hely volt az Ásás-Duna. Szerinte a név egyértelműen jelzi, hogy jelentős emberi beavatkozás alakította ki a medret.

 A Budzsáki-kanyar éles fordulása bizonyítja, hogy természetes eredetű, mert ilyen felesleges kanyart 
nem ástak volna. Ugyanakkor valószínűleg   jelentős emberi formálása is történt, erre utal egyes szakaszainak 
kifejezetten csatorna jellege.

7. Forgó-fok

A Forgó-tó a tündérfátyol virágzásának idején 
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A Forgó-tó a Gemenci Duna part közelében fekszik. Mintegy 700 méter hosszú, 400 méter széles 
tó.  Tengerszint felett 87 méter magasan fekszik, míg a közelben lévő Duna part ennél több mint 3 méterrel van 
magasabban van. Így a környék legjelentősebb mélyülete, aminek eredményeként viszonylag stabil a vízszintje. Már 
Mikovinyi 1742-es térképén is szerepel, Bőhm 30 évvel később már névvel is jelöli. Régen egy fok kötötte össze a 
Dunával az északi vége felé. A 19. századi térképek ezt az északi fokot már nem jelölik, a neve is feledésbe merült. 
Dél felé is volt két bevezető foka, az egyik a Sudár-fok, a másik a Forgó-fok. Mindkettő ma is követhető. A Sudár-
fok – a ma jobbára csak vizenyős rétnek számító – Peti-tóból vezette le a fölös vizét a forgó-tóba. A Forgó-fok pedig a 
Grébec-Dunával kötötte össze. Ez már az 1839-es Duna mappáció térképen hosszan kanyarog, a későbbi térképek is 
a Forgó-tó legjelentősebb fokának mutatják. Bőhm 1774-es térképe a Forgó-tó környékéről, a Pest megyéhez tartozó 
„Gyementz”-ben ábrázolja, Öreg-forgónak nevezve a tavat. Alatta csak fokával jelzi a Kis-Forgót, amely valószínűleg 
ideiglenes jellegű tó lehetett.216

Átkelés a Forgó-fokon

 A 20. században Nagy-forgóként szerepel az őcsényi határban, vizenyős, nádas. A Nagy-Duna vize itt körben 
áramlott, forgott. Hosszú ideig megállt benne a víz. Innen a neve.217

A Grébeci-Duna befolyásánál a jobb parti erdőben terül el a Forgó-tó. E nádszegélyes, sulyomleveles víz 
egyik legszebb része a vidéknek. Vadak, madarak egyaránt nagy számban keresik fel.218 Neve igen találó. A tó nevét 
Hódi István szerint arról kapta, hogy nagy vizek idején a betóduló Duna víz heves örvényléseket hozott létre. Ebben 

216  ELBLINGER 2014.
217  VÉGH 1981. 475.
218  KÁCSOR 1976. 29.

a viszonylag jelentős nagyságú kerek tóban gyors áradáskor szemmel láthatóan körbe forog a víz. Magyarázata a 
következő: Ebbe a kerek tóba a vizet vezető fok  mély és keskeny. Gyors áradáskor a víz rajta befelé sebesen folyik.  
Az így beáramló víz a viszonylag sekély részen messze benn is mozgásban maradt a tavat szinte megkerüli. Ezt a 
jelenséget megfigyelve kapta valószínűleg a nevét.219

8. Tehenes rét

Helynév a decsi határban. A rét vagy kaszáló, állandóan füvet termő terület, melynek lekaszált termését mint 
szénát értékesítik. A legelőtől csak abban különbözik, hogy termése lekaszálható, míg a legelő termése csak legeltetés 
útján értékesíthető. A rét olyan kulturtáj, amelynek létrehozása és fenntartása az ember műve. A települések körüli rétek 
képviselik azt a tájtípust, amely a leginkább utal az ember tevékenységére. Ebben az élettérben növények és állatok 
mesterségesen létrehozott életközösségeivel találkozunk. Amennyiben a réteket nem kaszálnák, elbozótosodnának, 
és nem sokára ritkás elegyes erdő alakulna ki rajtuk. Természetes rétek már csak kevés helyen maradtak fenn eredeti 
állapotukban mint nyirkos rétek, sós rétek, száraz gyepek. A mesterséges és természetes rétek közös vonása, hogy 
fátlanok vagy csak gyéren, szétszórtan álló fák, cserjék találhatók rajtuk uralkodó elemeik a füvek és más lágy szárú 
növények. A rétek állapotára a kaszálás mellett az éghajlat, a legeltetés és a trágyázás is nagy befolyást gyakorol.

 Szarvasmarha (Bos primigenius vagy Bos taurus) párosujjú patás állat, kérődző. Háziasított alakja a házi 
szarvasmarha vagy házi marha, amely a ma már kihalt őstuloktól származik. A hím állatot bikának, a heréltet fiatalon 
tinónak, később ökörnek, a nőstényt tehénnek, a még nem ellett nőstényt üszőnek, a nem ivarérett fiatal állatot borjúnak 
hívják. A tehén a nőivarú szarvasmarha, amely már leborjazott. A motológiában atermékenység, a bőség szimbóluma.

9. Hamis tó

Vizenyős mocsár az őcsényi határban. Benőtte a sás, a nád, ezért megtéveszti a járatlan embert.220

10. Peti tó

Vizenyős, mélyen fekvő, sással benőtt terület a decsi határban. Időnként a víz is elönti.221

219  HÓDI 2002/a. 329.
220  VÉGH 1981. 475.
221  VÉGH 1981. 476.
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A Peti-tó

V. GYÖNGYÖSOLDAL
1. Buvat

Buvat környéke Böhm térképén

Nevének kialakulásában az játszott szerepet, hogy Decs határának a falutól legtávolabb eső része.222 Az erdei 
farakodóknak igen fontos szerepük volt a múltban. A jelenben már soknak csak a helye van meg vagy még az sem.  
A folyó Duna menti rakodóknak még ma is jelentős a szerepük a faáru elszállításában. A buvati rakodó ma már szinte 
teljesen tönkrement, eliszaposodott, jelentősége alig van.223 Halásztanya volt itt. A 20. században a Buvati-erdő mély 
fekvésű erdő.224Pesty Frigyes is ismeri, de a név eredetére nem talált magyarázatot.225 Az 1772. évi Bőhm-féle térképen 
a Duna főága igen közel folyt a Decsi-Kis – Nagy-Holt-Dunákhoz, Buvat erdeje a Duna és a Holt Dunák közötti 
rész volt. Nyolcvan évvel később a II. katonai felmérés idején a Duna még mindig alig távolodott nyugat felé. Buvat 
neve helyett az Ér Tava erdő szerepel.

A Grébec-Duna Buvatnál

A szomfovai-erdő legkeletibb része, amit a Grébec-Duna, a Duna főmedre és a Rezéti-Holt-Duna fog 
közre. A Bátaszéki Uradalom birtoka volt. Buvat régi elnevezés, így neveztek a Duna kanyarulata által közbezárt 
részt. A Duna folytonos elfajulásával és keletre tolódásával Buvat is fokozatosan eltolódott, aztán a Duna átvágásokkal 
kanyarulat helyett holtágak közé került.226

Andrásfalvy Bertalan könyvében olvashatjuk: „Azt hiszem, az öreg Bognár bácsi írta, hogy a Buvatba terelték át a 
gulyájukat és hát mikor mentek utánuk a törökök, szpáhik meg a többiek, a dzsindzsa elnyelte lovastul,mindenestül, nem tudták 
elfogni őket. A Bognár öreg presbiter volt. A presbiteri konferenciákon el-elvoltam még mint fiatalember. Még nálunk is volt 
kántor presbiter. Addig míg a tanító be nem jött, mi énekeltünk. Göde Lajos meg Bognár azok is verseket olvastak fel. Bognár 
történeteket olvasott fel…”227

222  NEBOJSZKI 2008. 20.
223  HÓDI 2002/a. 333.
224  VÉGH 1981. 484.
225  GAÁL – KŐHEGYI 1972. 314.
226  ELBLINGER 2014.
227  ANDRÁSFALVY 1976. 111.
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2. Keszeges tó

 A 20. században tó a decsi határban, a védgát építése után keletkezett, sok benne a keszeg, innen származik 
neve is. Maga a szó származékszó, kesze- alapszava ősi örökség a finnugor korból. Vö. vogul „koncérhal, piros szárnyú 
keszeg” (Leuciscus rutilus). A többi rokon nyelvben is valamifajta kis halat jelent. Lehetséges az is, hogy a képzés 
ugor kori, így a magyar szó egészében is ősi örökség lehet.228 A keszeg a pontyfélék családjába tartozó 20-30 cm 
hosszú, keskeny és lapos testű édes vizekben gyakori, de csekély értékű hal.229 Több fajtája ismert Magyarországon: a 
vörösszárnyú keszeg, a jászkeszeg, a szílvaorrú keszeg, a lapos keszeg, a dévérkeszeg, a bagolykeszeg, a karikakeszeg és 
a bodonka. Legismertebb és legkedveltebb fajtája környékünkön a vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophthalmus) 
a sugarasúszójú halak (Actinopterygii) osztályába, a pontyalakúak  (Cypriniformes) rendjébe és a pontyfélék  
(Cyprinnidae) családjába tartozó faj.Európában és Kis-Ázsia vizeiben őshonos. Minden nagyobb folyó- és állóvízben 
előfordul, patakokban ritkább. Főleg vízinövényekkel (hínárral), benőtt, iszapos fenekű, csendes vizeket kedveli. 
Magyarországon az álló- és lassú folyású vizekben, csatornákban, holtágakban csapatosan él. Teste zömök, kissé magas, 
oldalról lelapított, nagy és vastag kerekded pikkelyek borítják. Lassan növekedő, kis súlyt elérő hal. Az első évben 4-5, a 
második évben 8-10, a harmadik évben 14-18 cm nagyságú. Jó táplálék-ellátottságú vizekben gyakoriak a 25 cm körüli 
példányok is. Szája lefelé nyíló. A hasúszó első sugarai a hátúszóról húzott merőleges elé esnek, a hasvonal a hasúszók és 
a farok alatti úszó között éles. Háta grafitszürke, zöldes árnyalattal, oldala szennyessárga, hasa vajfehér. Úszói – kivéve 
a fiatal példányokét – élénkpirosak. Mindenevő faj. Különféle vízinövényeket, azok törmelékeit, magvakat, férgeket, 
rovarlárvákat, alsórendő rákokat fogyaszt. Áprilisban, májusban 15-18 fokos hőmérsékleten ívik, a növényekkel borított 
részeken.

 A vörösszárnyú keszeg, s általában a hal, népdalainkban a női szeméremtest jelképe. A Sárközben a mai 
napig él e jelkép egy általánosan használt formájában, amelyet férfire használnak: „Aki egyszer megkóstolta a bátai 
keszeget, vágyik annak szíve rá.” Vajda Mária néprajzkutató írja, hogy 1980-ban bátai néprajzi gyűjtése során adatközlői 
megkérdezték tőle: „- Miért nem jött a férje is, hadd kóstolta volna meg a bátai keszeget?! Mert aki egyszer megkóstolta a

 
A Keszeges-tó környéke

228  BENKŐ 2. 1968. 470.
229  BÁRCZI-ORSZÁGH III. 1960. 896.

bátai keszeget, vágyik annak szíve rá: Mire én teljesen gyanútlanul, az erotikus jelképekről tökéletesen megfeledkezve, azt 
válaszoltam: - Nem tudott eljönni most, de majd viszek neki, mert nagyon szereti. – Ekkor fuldokló nevetés közepette annyit 
mondtak, hogy még ilyen menyecskét se láttak, aki maga viszi az urának a bátai keszeget, mert az nagyon szereti! Hiszen a 
bátai keszeg a bátai menyecskék lába közötti testrészt jelenti.”230Az adatközlők kétséget kizárólag megmagyarázták, hogy 
nem valóságos sült halakat kell ez alatt érteni.231 S hogy mennyire nem bizonyítja a „halászdal” második versszaka is:

Hej, halászok, halászok,
Mit fogott a hálótok?
Nem fogott az egyebet,
Vörösszárnyú keszeget.

Hát a keszeg mit eszik,
Ha a bárkába teszik.
Nem eszik az egyebet,
Csak szerelem-gyökeret.232

3. Nagy-lídia

A Lidiák tavai rendszeresen kiszáradnak a nyári kánukulák idején

230  VAJDA 1988. 16.
231  BALÁZS KOVÁCS 2007. 286-287.
232  MARTIN 1979. 107.
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Bővizű vízfolyás a decsi határban.233 A Duna keletre nyomulásának nyomai ma is látszanak műholdról. Ennek 
eredményeként jött létre a Lídiáknak nevezett morotvatavakkal és az egykori övzátonyokkal és a meder helyén kialakult 
vizenyős rétekkel szabdalt változatos táj.234

4. Bárkarakodó

Halásztanya volt itt. A mai öregek mesélik, hogy nagyapáik idejében ha elrekesztettek egy morotvát vagy 
kisebb mellékágat, s megindult az apadás, habos volt a víz a bent rekedt halaktól. Igaz, a túl nagy fogásnak is megvolt a 
hátulütője: ha a halkupec tudomást szerzett a jó fogásról, leverte a hal árát. Bárka pedig nem volt annyi, hogy a váratlan 
fogást ínségesebb napokra átmentsék. El kellett kótyavetyélni. A Bárkarakodó-rét ezeknek az időknek az emlékét 
őrzi. Ma ez is erdőség a Grébeci és a Rezéti Duna-ágak között. Egykor ide jártak a halkereskedők itt vásárolták fel a 
bárkában tárolt halat. A halász nem szívesen foglalkozott értékesítéssel, el sem hagyta a vizet jégvonulástól jégzajlásig. 
A halkereskedő sót is, hálónak való cérnát is hozott, liszt pedig került a hajómalmokból.  

A Bárkarakodó-rét a Gemenc tölgykirályával

 A 20. században tisztás a Duna partján a decsi határban. Itt rakodnak fával az uszályok.235 A Bárkarakodó-
rét kereskedelmi funkciót töltött be. A bárkákba rakott hal cserélt itt gazdát. A bárka nagyobb, lapos fenekű evezős, 

233  VÉGH 1981. 484.
234  ELBLINGER 2014.
235  VÉGH 1981. 484.

vitorlás vagy motoros csónak vagy evezővel hajtott, árboc nélküli kis hajó.236 Maga a szó valószínűleg olasz eredetű, 
esetleg horvát közvetítéssel. Az olasz szó a kései latin barca=bárka folytatója, amely a görögből átvett baris=csónak 
származéka, s legkorábban egy Kr. u. 200 körüli feliraton fordul elő. A román nyelvek közvetítésével, amelyekben a latin 
barca jórészt folyamatosan tovább él, illetve a középkori latinon keresztül vagy más csatornákon át európai vándorszóvá 
lett.  Biztos hangtani kritériumok híján a magyar szó közvetlen forrása nem határozható meg kétségtelenül, még a latin 
eredet lehetősége sem zárható ki.237

5. Tölgyes

Helynév a decsi határban. A tölgy a hazai lomberdők egyik leggyakoribb fája; erős, magas törzse, karéjos levele, 
barkavirágzata, kupaccsal körülvett makktermése van; hosszú életű, magasra megnő a tölgyfa (Quercus). A tölgyes 
pedig a tölgyfákkal benőtt, tölgyfákból álló erdőt jelenti.238A tölgyfa a bükkfafélék (Fagaceae) család nemzetségébe 
tartozik mintegy ötszáz fajjal együtt. Gemencben a kocsányos fordul csak elő. Az egyes fajok termete meglehetősen 
változatos: cserjék és nagy (mintegy 35 méter magasságig), fák egyaránt előfordulnak a nemzetségben. Kérge repedezett. 
A lombhullató fajok levele többnyire öblös, karéjos. Virága egylaki, redukált: a hím virág szakadozott barkává egyesül, 
a magányosan vagy csomókban álló termővirágok rügyformák, de tetejükön kibúvó bibeszál könnyen megkülönbözteti 
a levélrügytől. Termése a makk, amit ovális, tojásdad vagy hosszas, pikkelyes vagy bozontos aljú makkcsésze takar. 
A közép-európai tölgyek lombhullatóak. Értékes, jól megmunkálható keményfa, de csak gőzölés után hámozható, 
faragható. Keskeny szíjácsa sárgásfehér, gesztje sárgásbarna. A legtöbb faj fáját kíméletesen kell szárítani, mert könnyen 
repedezik. Tartós ipari fa, amiből egyaránt készítenek bútorokat, hordókat, parkettát, használják épület-, talp- és 
bányafának. Csertartalma miatt biológiai ellenálló képessége is jó.

6. Öregsziget

Pesty Frigyes Helységnévtárában, mint erdő és nádas szerepel, szerinte nagyobb kiterjedéséről kapta nevét.239 
Az 1876. évi decsi dűlő leírás szerint az erdő rész első osztályú, a határban a legjobb termékenységűek közé tartozik, 
tuskóvágással kezelik, s kemény épület- és tűzifát szolgáltat. A rét rész negyed osztályú, a határban a legsilányabbak közé 
tartozik, csak száraz években kaszálható egyszer, savanyú kellemetlen ízű füvet terem. Értékre az első osztályúakhoz 
képest háromnegyed résszel kevesebbet ér.240   

7. Vajas

Sík, mély fekvésű kaszáló és erdő a decsi határban. „Olyan széna termett itt, mint a vaj.” – mondták róla.241 
A Nagy-Holt-Duna és az Ásás-Duna veszi körül.242 A Vajas=Vájás, mesterséges létesítmény, de a fokoknál nagyobb 
méretű volt. Más volt a szerepe is. Míg a fok csak egy bizonyos szűkület, rés, illetve vízkapu vagy ahhoz tartozó 
halastó, vagy halastavak ellátását, a víz ki- valamint befolyását biztosította, a Vajas nagyobb méretű, mesterséges mély 
és állandóbb vízű csatorna volt, mely az ártérbe vezető fokok és ezeken keresztül halastavak egész sorát táplálta, látta el 
vízzel. Mesterséges voltának külső bélyegei tették lehetővé azt, hogy a Duna-meder változásainak, ha el is rombolódott 

236  BÁRCZI-ORSZÁGH 1959. 421.
237  BENKŐ I. 1967. 250-251.
238  BÁRCZI-ORSZÁGH VI. 1962. 759-760.
239  GAÁL – KŐHEGYI 1972. 314.
240  MNL TML. Szekszárdi Földmérési Igazgatóság iratai Decsi dűlő leírás 1876. szept. 17. – 69. doboz.
241  VÉGH 1981. 484.
242  VÉGH 1981. 484.
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összefüggő medre, részeiben is ráismertek a Duna mindkét oldalán. Köz csatorna lehetett.243 Területünkön több 
helyen feltűnik ez a  folyóvíz név. A Vajas mesterséges létesítmény, de a fokoknál nagyobb méretű volt. Ebből arra 
következtetünk, hogy szerepe is más volt, mint egy közönséges foknak. Míg a fok csak egy bizonyos szűkület, rés, 
illetve vízikapu vagy ahhoz tartozó halastó, vagy halastavak ellátását, a víz ki-, valamint befolyását biztosította, a Vajas 
nagyobb méretű fokok és ezeken keresztül halastavak egész sorát táplálta, látta el vízzel. Mesterséges voltának  külső 
bélyegei tették lehetővé azt, hogy a Duna–meder változásaival, ha el is rombolódott összefüggő medre, részeiben is 
ráismertek a Duna mindkét oldalán. Lehetséges, hogy területenkön több egymástól független Vájás létezett. Ezek 
után tehát a Vajas név a vájás-ból ered, s Dunából folyó és azzal párhuzamos mesterséges csatornát jelölt, mely éppen 
úgy mint a Duna, jogilag egy halastóhoz sem tartozott. A Vajas csatorna fenntartásáról valószínűleg régen közösen 
gondoskodhattak, hiszen más Duna-ágakhoz hasonlóan előbb, vagy utóbb ez is elzáródott volna holtággá változott 
volna.  Valószínű, hogy készítése, vájása is nagy, közös vállalkozásra vezethető vissza, mely nemcsak a környező, 
elsősorban az ún. Kalocsai Sárköz halászatát, hanem a hajózás érdekét Kalocsa alá állottak a nagy dunai dereglyék.244 

  
 Az 1876. évi decsi dülő leírásban Vajas sziget másodosztályú rétként és másodosztályú erdőként szerepel.  
A vajasi rét a határban a középszerűek közé tartozik, száraz években egy részét kétszer kaszálják, savanyú füvet terem, 
az első osztályúaknál egynegyeddel kevesebb hasznot hajt. Az erdő a határban a silányabbak közé tartozik csekély 
keményfát, nagyobb részt puha tüzifát és rőzsét szolgáltat, egyötöd része kevesebb hasznot hajt, mint az első osztályú.245 

8. Lőrinc orr

A Lörinc orr-rét

243  ANDRÁSFALVY 1976. 20.
244  ANDRÁSFALVY 1976. 20-21.
245  MNL TML. Szekszárdi Földmérési Igazgatóság iratai Decsi dűlő leírás 1876. szept. 17. – 69. doboz.

Sík erdő a decsi határban. A védgát itt orrszerűen kanyarodik.246 Pesty szerint a név eredete ismeretlen.247  
Az 1876. évi decsi dűlő leírás szerint az erdő másodosztályú, a határban a silányabbak közé tartozik, csekély keményfát, 
nagyobb részt puha tűzifát és rőzsét szolgáltat, az első osztályúaknál egyötöd résszel csekélyebb hasznot hajt.  
A Lőrinc-orra-rét egy hosszan elnyúló rét a pörböly-keselyűsi töltés mentén. A Decsi-Nagy-Holt-Duna nyugati 
oldali fokrendszerének egyik része lehetett. Ezen a részen a további elemként találunk egy, a Visszafolyó-Dunába tartó 
fokot, valamint egy, ma szintén rétként megjelenő egykori oldalágát. Bőhm Ferenc 1772-es térképén legfeljebb csak a 
már említett foknak az előzményét kereshetjük a Kovácsjáró- vagy a Gerendás-fokokban. Az említett fokot Podolai 
jános 1825-ös térképén találtam meg egyértelműen. Ő a Lankóc nevet írta oda, de nem egyértelmű, hogy ez a fokra 
vonatkozik-e? Ma a Lankócz földrajzi név ettől kissé délebbre él. Mindenesetre újabb adat előkerüléséig én Péterorra-
rét melletti fokot Lakóc foknak fogom nevezni – írja Elblinger Ferenc248. Érdemes megnézni Podolai térképén azt is, 
hogy az általa javasolt töltés milyen jól követi a mai, évtizedekkel később megvalósultat.

9. Varga-tó

Pesty Frigyes annyi tud róla, hogy egy Varga nevezetű családról kapta a nevét. 249 (Lehetséges, hisz Decsen 
több Varga család is élt, egy része rokonságban volt egymással, de nem mindegyik.) A 20. században sík szántó és erdő. 
Egykori tulajdonosáról nevezték el, akinek szállása is itt volt.250

10. Szénásgyűr

A 20. században sík terület Decs határában, régen kaszáló volt, ma erdő. Népdalban: „Szénás-gyűri nagy sorompó 
nyitva van.”251A nagyjából kerek, hosszúkás vagy hosszúkás és féloldalas emelkedésekkel szemben a gyűr szó a hajlított, 
görbe magaslatokra vonatkozik. Pataki József252 a gyűröket kisebb, sarló alakú, enyhe ívelésű, vizenyős mélyedéseknek, 
a hajdani középszakasz jellegű Duna vagy Sárvíz meandereinek, tehát víznévnek tartja, talán azért, mert ezeket a holt 
medreket, morotvákat ilyen emelkedések is kísérik. Amit a gyűrök keletkezéséről mond az valószínű. Mint ahogy az a 
feltevése is helytálló lehet, hogy a folyómeanderek belső oldalán lévő emelkedések a porongok, illetve a göröndök.253

 
Az 1876. évi dúlő leírás szerint első osztályú erdő. A határban a legjobbak közé tartozik, tuskóvágással kezelik, 

s kemény épület- és tűzifát szolgáltat.254

246  VÉGH 1981. 484.
247  GAÁL – KŐHEGYI 1972. 313.
248  ELBLINGER 2014.
249  GAÁL – KŐHEGYI 1972. 314.
250  VÉGH 1981. 485.
251  VÉGH 1981. 485.
252  PATAKI 1955. 56-57.
253  ANDRÁSFALVY 1976. 40.
254  MNL TML. Szekszárdi Földmérési Igazgatóság iratai Decsi dűlő leírás 1876. szept. 17. – 69. doboz.
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11. Alsó-lassi

Lassi épületei. Az egykori csárda épületében halászati kiállítást rendezett be a Gemenc Zrt.

Halásztanya volt itt. Az erdőknek a régmúltban sokkal kevésbé volt zárt a világa a tulajdoni szokásjogok 
alapján. Ilyen jogai a régi tulajdonosoknak is voltak, pl. a Közalapítványnak a kocsmajoga. E régi joggyakorlat szerint 
két közalapítványi kocsma volt a területen: a lassi és a keselyűsi. A lassi csárda az erdőben volt, csárdaként 1920-ig 
működött, ma is áll az épület. Bérlője volt egykoron a decsi Dani János bíró is. A szájhagyomány szerint a bírónak volt 
kedvenc nótája, amit sokszor énekelt maga is:

Selyem-sárga tolla van a rigónak,
Jól megy dolga sej a decsi bírónak,
Ide is oda is beköszön, hogy jó estét,
Sötétben is meglátja a menyecskét.255

Amíg a kövesút meg nem épült Baja felé forgalmas út volt abba az irányban, és a legrövidebb a Sárköz felől.  
Az Égett csárda szintén ez út mellett volt, a Lassi alatti nyári legelő irányában. A Grébec-parton lévő Ráccsárda 
is a Lassihoz hasonlóan csak szájhagyományból ismert. Ezek a csárdák az erdei forgalom útjába estek, bennük 
minden rendű, rangú ember, szívesen megfordult. Favágók, halászok, erdészek, vásározók és jómódú gazdák vagy csak 
egyszerűen mulatós kedvű emberek. Az egyetlen, ami az erdőben az idők folyamán emelt véd töltés vonalán belül 
van az a Lassi csárda. A kocsmának nem volt mindig pozitív szerepe. Nekem nem egy idős ember mondta, hogy az 
erdőben, a kocsma körül jó néhány ember lett örökre elásva. Az 1894. évi Decs községi térképen főútvonalként van 
jelezve a Lassi csárda előtt elmenő út Baja irányába az erdőn keresztül. E térképből egyenesen következik az akkori 
idők közlekedési forgalma, amely akkor szinte kizárólag csak lovas kocsikból állott. Ez főleg akkori bajai vásárok 
megközelítésére szolgált Sárköz és Szekszárd irányából. A régi gyakorlatnak, hagyományoknak megfelelően a csárdák 
mindig ilyen útvonalak mellett találhatók. A Lassi csárda majdnem félúton van Sárköz és Baja között.256

255  HÓDI 2002/a. 317-318.
256  HÓDI 2002/a. 318.

 Megállóhelyül is szolgált az arra haladóknak. A csárda forgalma ősztől tavaszig mindig élénk volt. Régebben 
főleg a közelben lévő tóban dunai malmok molnárjai és legényei, részben a favágók, halászok és fuvarosok révén. Ezek 
jövet-menet igencsak benéztek a csárdába, ki pálinkára, ki borra. De zene is sűrűn szólt az erdő alatt lakó cigányok 
közreműködésével. Az épület 1920 óta cserepes, azelőtt nádas volt. Nem messze volt a rávaló, jó néhányszor leégett. 
Meséltek olyan esetet, hogy amikor bent mulattak, kívül égett a nádtető, valaki fölgyújtotta. 

 Lassi komoly forgalmat bonyolított le. Bárdos Illésné Szabó Zsófia decsi lakos vallotta: „A múlt évi Miklósi vásárról 
jövén haza, midőn Lassiba a dereglyéből kiszálltunk, és már gyalogosan az erdőből is kiértünk – Bóli Istvány tarisznyáját Kodány 
János kezére adta – mondván fogja ked az istenét, de könnyű – és azzal néhány sebes lépést tévén előre – azt mondta még elérem a Pilisi 
asszonyokat azoknál van a Szappanyom mire nevetve így feleltem neki – hát ezért mutogatta ked a szappant a dereglyébe, erre Bóli 
Istvány – egész indulatossággal vissza ugorván, lekapott fejemről az általam vitt vásáros batyut és a lábosom eltörött – azután Bóli 
Istvány batyumat fosztogatván – rá akadt az általam vásárlott 2 font Szappanra – és ekkor emez szavakkal - …az urad a boromat, 
te pedig a szappanyomat loptad el – én azonnal mondtam Bóli Istványnak, hogy a szappant én vettem magam számára…”257

 Nyirati József és Nyirati János bajai lakosok írják bizonyságlevelükben: „…az 1819 évtől egész 1822. évig a 
midőn Decs község határában a földmérés történt az érintett község határában több ízben megfordultunk, sőt ott hosszabb ideig 
tartozkodtunk is mint olyanok, kik Decsen születtek, s kiknek megboldogult édes atyjuk Nyirati Ferenc 49 évekig uradalmi erdő 
csősz és a Lasi korcsma haszonbérlője volt – ennél fogva elevenen emlékezünk arra, hogy a történt földmérés ideje alatt árvíz 
uralgott a Decsi határban s ez okozta, hogy a réteknek csak dombosabb részei mérethettek fel, - de azért az illető tulajdonos Decsi 
lakosok midőn víz volt a rétjük mellett fekvő lapályos helyeken csolnakról a nádat lekaszálták, s barmaikat ekkép élelmezték, 
- szárazabb években pedig a kérdéses lapályos réteken termett füvet szinte letakarították; - ezen vízjárás okozta tehát, hogy a 
rétek nem annyi menyiségben mérethettek fel, mint a mennyi illetőknek akkor birtokába volt…”258

A régi időkben, egészen az erdők államosításáig, a sárközi gazdák szokása volt, hogy a halásztanyák vagy a csárdák 
közelébe kivitték lovas kocsin a ház asszonynépét a tiszta csendes vizekre fehérneműt, alsószoknyákat mosni. A mosás kellékeit 
is kocsin vitték: a négylábú mosószéket és sulykoló fát. Míg az asszonyok pöndőben, ingre vetkőzve mezítláb térdig a vízben állva 
mostak, ők a lovakat a kocsihoz kötötték egy szellős helyen. Az asszonyok a kimosott tiszta ruhákat vagy a fűre vagy bokrokra 
terítették. A ruha a meleg napon hamarosan megszáradt. Közben a férfiak néha a halászok közreműködésével, elkészítették a 
halpaprikást, amelyet a munka végeztével közösen, jó bor kíséretében elfogyasztottak. Mert a halra nem szabad vizet inni, hisz 
a hal vízben már úszott eleget. Sokszor előfordult, hogy 4-5 kocsi népe mosott ugyanazon a helyen, a Bárkarakodón, Lassiban 
vagy Kisrezétben. A mosás hazafelé menet sokszor nótával folytatódott, főleg ha a cigányok hegedűje is előkerült.259

 Nem szorosan vett révszerepet töltött be a 19. században a Lassi csárda. Ide ugyanis a Sárközből rendszeresen 
megjelölt napokon gabonát hoztak, s azt dereglyéken a dunai vízimalmokhoz szállították. Ugyancsak rendszeresen 
hozták vissza meghatározott napokon a lisztet.260

 A Lassi tavak legkisebb tagja közvetlenül a kisvasút mentén található, három másik tava a Hármas-zátony 
környékén. A nyaranta vékony kis erecskére soványodó, sőt gyakran teljesen kiszáradó egykori Duna meder köti össze 
ezt a látványos tórendszert.

 Itt teleltek régen az uszályok, a hajómalmok egy részét is  de vontatták be a jég elől.261 Pesty Frigyes sem 
ismerte már a név eredetét.262

257  BALÁZS KOVÁCS 2006. 35-36.
258  MNL TML. Úrbéri peres iratok – Decs – 14. doboz – 1859. febr. 14.
259  HÓDI 2002/a. 320.
260  HÓDI 2002/a. 322.
261  VÉGH 1981. 484.
262  GAÁL – KŐHEGYI 1972. 314.
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A Lassi-Duna egykor a Duna fő medre volt. Ma már csak egy vékony kis-gyakran kiszáradó- erecske, ami a Malomtelelő 
felöl a Lassi környéki tavakon  keresztül a Rezéti-Duna felé tart.

Lassi az utolsó nagy szabályozási munkálatokig fontos révátkelő volt. Nem csak az Alföld és a Dunántúl 
között volt kapocs, hanem itt húzódott a két megye és a két uradalom határa is. Ma Lassi mellett csak egy vékony, 
száraz nyarakon teljesen kiszáradó erecske idézi meg az egykori Dunát. Néhány ház mellett egy révház és a híres lassi 
csárda állt itt, amiből később erdészház lett. Az egykori halászlak épületét 2001-ben a Gemenc Zrt. állította helyre, és 
benne halászati kiállítást alakított ki. 

 „…felperes uradalom az úgy nevezett Bogra oldal – Zátony – Keskeny – és Keselő tájéki volt kaszállókat, mint leg 
régibb foglalási birtokokat, úgy az általa bé peresített irtás réteknek bérmált kaszállók közzül is azon jegyzék 104k sz. a. ki tett 
Szél András birtokában volt ¼ kaszállót elfoglalta és bírja. A felperes Uradalom, ki se erdejének, se nádasainak kevesbülését az 
állított foglalások által a rendezés idejétől ki nem mutatja, sőtt nyiltan be ismerve mondja: hogy auz erdő a foglalások daczára 
is szaporodott, a mit azon körülménynek tulajdonít, hogy a Lasi csárda mellett keletkezett Zátony meg erösödött volna, ez 
meg lehet, de elhalgatja azt, mi kézzel tapintható, s szemmel látható, körűlmény, hogy a Zátonyon alól több száz holdnyi erdő 
néhány évek elforgása alatt a Dunába szaladozott, tehát mennyiben nevelkedett, annyiban vagy többen fogyott.”263

Dávid János pilisi bíró főszolgabíróhoz írt leveléből tudjuk, hogy „Mester János Decsi lakos, malmos gazda társaival 
együtt, a Decsi és Pilisi – úgy nevezett Lasi malom révben – hol jelenleg 5 dunai malom, a közt egy a pilisi malmos gazdáké, 
van használatban, egy 6ik malmot is, mint a mely a vidék szükségletéhez képpest meg kivántatik – fel állítani szándékozván – 
kell-e? – itt az 5 malomnak, melyekben Őcsény, Decs, Pilis A. Nyék, Várdomb, Nána, Szálka, Grábócz Községbeliek, e vidéken 
lévő pusztai lakosok szoktak örletni, sőtt gyakran Baranya Megyéből, s ezen Megye Tamási járásából is jönnek örlős emberek, oly 
nagy kelendősége van, hogy a legközelebbi községbeliek szükségletére sem képesek meg örletni. 1860ik óta, a mikor a 6ik malmot 
a  jég összetörte, megtörtént többször különösen a legközelebb múlt ősszel, hogy az őrlős emberek, kik távolabb helyekről jöttek 
örletni, gabonáikat örletetlenül kénytelenek voltak máshova szállítani, - a kiké pedig ott maradt a parton, mert a malom a 
gabonát nem volt képes befogadni; - 3 hétig is kénytelenek voltak a megörlésre várakozni – kell a 6ik malom.”264

263  MNL TML. Úrbéri peres iratok – Decs – 14. doboz – 1859. nov. 30.
264  MNL TML. A szekszárdi járás főszolgabírájának iratai  935/1864.

 Az 1876. évi decsi dűlő leírásban a Lassi tó másod osztályú rétként és másod osztályú erdőként szerepel.  
Az erdő a határban a középszerűek közé tartozik, száraz években kétszer kaszálják, külömben is a víz miatt csak egy 
részét lehet kétszer vágni, savanyú füvet terem. Az első osztályúakhoz képest egy negyeddel kevesebb hasznot hoz. Az 
erdő a határban a silányabbak közé tartozik, csekély keményfát és nagyobb mennyiségű puha tűzifát és rőzsét szolgáltat.  
Az első osztályúaktól egyötöd résszel kevesebb hasznot hoz.

12. Gyöngyösoldal

Helynév Decs határában. A régi gyöngyösoldali erdészház dupla lakásként szolgált két kerületvezető részére. 
Az épület egy részének lebontásakor találtam egy kezdetleges számmal karcolt téglát, amelyen talán egy 60-as szám volt 
kivehető. Valószínűsíthetően ez a ház 1860 körül épülhetett. Hogy ez a ház az akkori tájnak egyetlen jelentős épülete 
volt, annak bizonyítéka, hogy minden ablaka (kicsi és nagy) erős vasráccsal volt védve, és az ablakokon (az összesen) 
belül erős vas (spaletta) ablakzárók zárható és reteszelhető biztonsággal felszerelve. Ez a biztonsági felszereltség is régi 
múltjára és jelentőségére utal. Az ártéren ilyen jellegű és felszereltségű erdészház nem volt. A jelenlegi erdőhatáron kívül 
még az 1856-os térkép szerint jelentős erdőterület volt az erdészháztól nyugatra. Ennek maradványai, magányosan álló 
tölgysarjak, az 1920-as évekig megvoltak. – írta Hódi István.265

Az 1876. évi decsi dűlő leírás szerint első osztályú rét és első osztályú erdő. A rét a határban a legjobbak közé 
tartozik, kétszer kaszálják és édes füvet terem. Az erdő is a legjobb termékenységűek közé tartozik, tuskóvágással 
kezelik, s kemény épület- és tűzifát szolgáltat.266

 

 
A lankóci szivattyútelep egykori gépszlakásában a sárközi vizügyi múzeum működik

265  HÓDI 2002/a. 325-327.
266  MNL TML. Szekszárdi Földmérési Igazgatóság iratai Decsi dűlő leírás 1876. szept. 17. 69. doboz.
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A 20. században sík erdő a decsi határban.267 Gyöngyösoldal névadója a hasonló nevű tanya, sárközi nevén 
„szállás”, ami a töltés mentesített oldalán található. Részint a Bátaszéki, részint a Szekszárdi Uradalom birtoka volt. 
Gyöngyösoldalnál éri el a Lankóci-Kis-Duna a Gemenc területét. A középkorban ez a Duna-ág volt a főmeder.  
A török hódoltság alatt az elvadult vidéken a főmeder megváltoztatta helyét. A 18. századi térképeken már a mai 
főmeder nyomvonalának környékén találjuk a Dunát. A Lankóci-Kis-Duna a szabályozási munkák végeztével 
belvízlevezető csatornaként él tovább. A belvizet a töltésen át kell emelni, ezért Lankócnál 1915 és 1922 között 
szivattyútelepet hoztak létre. Épületében elhelyeztek két, ma is működőképes, jeles ipartörténeti emléknek számító 
dízelmotoros szivattyút. A szivattyútelep és a hozzá kapcsolódó gátőrházi gépészlakásban a Sárköz vízügyi történetét 
bemutató múzeumot találunk.268 
 

13. Malomtelelő

A Malomtelelő környéke kisebb árvíz idején

Nevét onnan kapta, hogy a Duna szabályozás előtt és után is még egy ideig ide vontatták be telelni a dunai 
hajómalmokat.269 A Lassi kocsma közelsége és eredete is arra vall, hogy a régi letűnt idők forgalmas helye volt. Ezek 
a belső tavak, vízállások egy nagyobb áradás esetén tengerré duzzadtak, mert jórészüket sásos, komócsinos alacsony 
füves térség szegélyezi. Átlagos vagy alacsony vízállásnál még néhány közülük így is jelentős vízfelületet képvisel, és 
halászata sem megvetendő. A feltöltődés, eliszaposodás lassú, de biztos folyamata ellenére is még sokáig megmaradnak. 

267  VÉGH 1981. 485.
268  ELBLINGER 2014.
269  NEBOJSZKI 2008. 20.

Szarvasnak, vaddisznónak kedvenc ivó és dagonyázó helyei. Ősszel a sulyom érésekor jelentős takarmány-, táplálék-
mennyiséget is adnak az erdei vadnak. Régen a Malomtelelőben és a Dunán álló vízimalmok tulajdonosai bérletet 
fizettek a víz tulajdonosának.270

 Malomtelelő-tó felülete is igen szeszélyesen ingadozik. Az egykori Duna meder lefűződéseiből, zátonyaival 
tagolt medreinek a helyén létrejött tórendszer. A Malomtelelő-tó a 19. század során kialakult tó, átlagosan 200-300 
méteres méretekkel. Mint neve is mutatja, régente a dunai hajómalmok téli kikötője volt ez a mélyen, benyúló védett öböl. 

 
A Malomtelelő környéke kisvíz idején 

 Az egyik – lefőződött, elzáródott – mellékág volt, amely egy különleges foglalkozásnak és életmódnak 
állít emléket. Mielőtt az ipari forradalom innovatív erőgépei (gőzgép, majd robbanó- és elektromotorok) eljutottak 
volna, a Közép-Duna vidékre, a malmok hajtására más erőforrást alkalmaztak. Komolyabb szél és nagy esésű hegyi 
patakok hiányában a Duna sodrását használták fel ún. hajómalmokkal. Két hajótestet összekapcsoltak és közéjük széles 
lapátkereket rögzítettek. Ennek forgásából származó nyomatékát az egyik hajóra felépített őrlőműhöz továbbították. 
Ám az érzékeny szerkezetet nem tehették ki a jégzajlás rombolásának, ezért télire bevontatták ebbe a közeli mellékágba. 
A hajómalom nem más, mint a folyók, hajózható vizek áramlását hasznosító malomszerkezet, amelyet hajókra, úszó 
testekre helyeznek el, és a sodró víz erejének legjobb kihasználását lehetővé tevő folyószakaszon lehorgonyoznak, vagy 
a parthoz kikötnek. A vízimalmok között a hajómalom előnye volt, hogy a víz járásának megfelelően változtathatta 
helyzetét. Hátrányos tulajdonsága, hogy a téli időszakban jégzajlásmentes kikötőbe kellett vinni, vagy partra kellett 
vontatni. A hajómalomra vonatkozó első adatok a kései ókorig nyúlnak vissza. Hazai elterjedésükkel a 13. századtól 
lehet számolni. A 16-17. századi hadsereg-élelmezési problémák megoldása érdekében több újítást igyekeztek bevezetni 
a magyarországi hajómalmok szerkezetében. Az egykori leírásokból, hajózási utasításokból tudunk a hajómalmok 
folyamatos elszaporodásáról. Mivel némely folyószakaszon tömegesen fordulnak elő, akadályozták, részben maguk a 
hajómalmok is, valamint kikötő berendezéseik, horgonyzó szerelvényeik a hajózást. A 18. századi hatósági előírásokig 
rögzítésükhöz nem használtak vasmacskát és vasláncot. Ehelyett szegeket, cölöpöket vertek le a folyó fenekére, s 
ahhoz kötötték ki fűz vagy tölgy gúzzsal a hajómalmokat, ahol a cölöpverésre alkalmatlan volt a meder, ott kövekkel 
megterhelt kasokat süllyesztettek el, és ahhoz rögzítették a hajótesteket.

270  HÓDI 2002/a. 329.
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 A hazai hajómalmokat két hajótest összekapcsolásából állították össze. A nagyobbik volt a házhajó, nagybontó, 
a kisebbik a kishajó, kisbontó vagy tombác, de használták a tárhajó megjelölést is. Használják a tombácos malom 
kifejezést is a hajómalom megjelölésére. Ez a közelmúltig megszokott deszkaoldalú gerendavázas hajó – a dereglye 
testekre épített hajókkal ellentétben – kivájt belsejű fatörzs gerendákra állított archaikusabb úszótestű malmokra utal. 
Utóbb a csak a tárhajó vagy kishajó készült kivájt fatörzsből. A házhajót és a kishajót gerendákkal összekapcsolták.  
A hajómalom elején a kapcsoló gerendákon deszkahídlást helyeztek el. Ezen közlekedtek a ház- és kishajó között, de 
ez a rész foglalta magába a malom mozgását szabályozó tiltót, amely széles deszkatábla volt, s amellyel a két hajótest 
közé helyezett vízi kerekek mozgását állíthatták meg, ha ezt leeresztették, elzárta a víz útját a vizeskerék lapátja előtt, 
megszüntette a víz áramlását. A vízi kereket nagyon erős, kerek vagy sokszögű keresztmetszetű gerendatengelyre 
szerelték fel. Voltak olyan vízi kerekek, amelyeken a hajtólapátok egy szakaszból álltak, két-három küllősorral és ráffal, 
de voltak olyanok is, amelyeken két külön szakaszban álltak a hajtólapátok. A vízkerék tengelyének mindkét végét 
vasalt vaskarikákkal fogták közre, a tengelygerendás közepébe pedig vas tengelyvégeket vertek be, ezeken forgott a 
vízi kerék a hajótestekre rögzített fémperselyekben. A házhajóban volt a vízi kerékre felszerelt nagy fogaskerék, amely 
a vízáramlás energiáját közvetlenül átadta a malomgépezetnek, illetve a forgássíkokat és forgássebességet átalakító 
fogaskerék áttételnek. A hajómalmokban egy-két kőpárral dolgoztak.271

 A hajómalmok csoportosan az ún. malomrévekben voltak kikötve. Egy-egy révben a parthoz legközelebb eső 
malom volt a vízfolyás szerint legfelül és tőle lentebb, a folyó közepe felé horgonyzott a többi malom, hogy mindegyik 
friss vízáramlathoz jusson. A 18. század végén és a 19. század elején egyre szaporodó hajómalmok a Dunán gyakran 
akadályozták a hajózást, ezért a testületek és a malombírák a malmok elhelyezésére szigorú rendszabályokat hoztak. 
Nagy folyóinkon a malmoknak volt áradási és apadási révük – a Duna mentén úgy mondták: törzshelyük és váltóhelyük 
-, amelyeket a folyó sodrását ismerve jelölték ki a helybeli malombírák és a folyammérnöki hivatal.  A malombírák 
az elöljáróság részéről felügyelt a malmokra; kijelölte a malom helyét, intézkedett az őrletés sorrendjét illetően, 
továbbá az őrlés minőségét, a gabonavám mennyiségét és kivitelének módját szokásjogban meghatározó szabályok 
megsértése esetén meggátolta a visszaéléseket. Némely helyen bíráskodott a molnár és az őrletők között felmerült 
vitákban. A malmokat mindig oda vitték, ahol nagyobb volt a folyó sodra. A hajómalmokat kora tavasszal „bekötötték” a 
malomrévbe ősszel „kikötötték” és telelőre, téli kikötőhelyre vitték. Amint a jégzajlás levonult a folyókon, de rendszerint 
József-napra (március 19) sor került a malombekötésre. A tél beköszöntése előtt a hajómalmokat biztonságba kellett 
helyezni, nehogy a jég kárt tegyen bennük. Általában András-napig (november 30) őröltek, de ha előbb jegesedés 
kezdődött, hamarabb „kikötöttek” a molnárok. A kikötés módja a Dunán: jégzajlástól mentes folyóvízre, holtágra, 
telelőbe vontatták a malmot. A telelőbe vontatás ökrökkel, lovakkal vagy emberi erővel történt. Télen kerítettek sort a 
molnárok a hajómalom javítására, az elhasználódott, törött alkatrészek pótlására, a házhajó és a völgyhajó tömítésére.272 
 

Gyöngyösoldal közelében találjuk a Malomtelelő tavat. A 19. század közepén Érsekcsanád és Szeremle között 
a Dunán 75 hajómalom őrölte a gabonát.

 A Malomtelelő tó a gemenci kisvasút útvonala mentén található. A fokozottan védett területen élő 
vízimadarak megfigyelése mellett a Duna mederváltozásairól, az erdő- és vadgazdálkodásról nyújtanak a tanösvény 
táblái ismereteket.

14. Csillagtéri rakodó

A 20. században Csillag-placc. Erdei tisztás rakodóhely a decsi határban.273

271  JUHÁSZ 1991. 174-179.
272  JUHÁSZ 1991. 174-179.
273  VÉGH 1981. 484.

15. Cserép-rakodó 

A Cserép-rakodó rét

A visszafolyó torok közelében, az erdőben van egy magas görönd, neve Cserép-rakodó. Nevét, valószínűleg 
onnan kapta, hogy a sárközi építkezésekhez a 19. században uszályokon, dereglyéken Apatinból érkező cserepet itt 
rakták ki és vitték szét a sárközi szállásokra és falvakba. A régi épületek, a szállási tanyákon és falvakban (Decs, Őcsény, 
Pilis, Alsónyék) mind hódfarkú cseréppel voltak fedve. A mai népnyelv is apatini cserépként ismeri.274

16. Lovas-fok

A régi térképeken ma Lovas-foknak jelzett fok sehol nem szerepel. Ugyanis ez a fok a halászati kapzsiság 
szüleménye. Hogy az apadás után a tóba szoruló óriás halmennyiséget könnyű szerrel nagyhálóval le lehessen 
halászni, a tó rezéti Duna felé eső végén egy fok megnyitásával vizét levezették. A tó vize ezen a részen vagy a 
közelében volt a legmélyebb. A fok megásása egy tolnai nagyhalász személyéhez fűződik. A fok megásójának nevéről 
Reitman-fok nevet kapta. A fok megásása az első világháború előtt, 1910 körül történhetett. Az így megásott fokon 
keresztül a rezéti Duna iszapos vize akadálytalanul jutott a tóba. Ott a nagymennyiségű iszapot lerakta.275 A Lovas-
fokon farakodó működött.276

Decsi-Nagy-Holt-Duna és a Kis-Holt-Duna természetes úton lefűződött holtágak Decs határában, 
Szomfova környékén. 18. századi térképek már jelölik, Mikovinyi még csak sejteti, Bőhm már névvel hozza mindkettőt. 
A nagyobbik hossza 1,8 km, átlagos szélessége 150 méter, területe 27 hektár. A kisebbik 700 méter hosszúságú, és 
legnagyobb szélessége 140 méter. Mindkettő – a nagyobbik déli végének kivételével – fokozottan védett. A két holtágat 
a Pap-fok köti össze, ami szintén szerepel már mai nevén Bőhm térképén. Keleti végétől egy hosszabb fok összekötötte 
a Kis-Duna (ma Lankóci-Kis-Duna) Ez a fok még ma is megvan, és nyomon követhető. Déli végéből a Rajtman 
(Lovas)-fokkal a Rezéti-Dunát is eléri. Ezt a fokot Andrásfalvy Bertalan szerint egy Reitman nevű tolnai halász ásatta 
a 20. század elején abból a célból, hogy a holtág halállományát kíméletlenül kinyerje. Ekkoriban a Kis-Duna felé vezető 

274  HÓDI 2002/a. 322.
275  HÓDI 2002/a. 330., VÉGH 1981. 484.
276  HÓDI 2002/a. 333.
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foka már nagyrészt feltöltődött, a szabályozási munkálatokkal a Kis-Duna is marginális jelentőségű lett. A Rajtman-
fok volt a Gemenc utolsónak ásatott foka, de ez már nem a régi, hosszú távú célokat szolgálta. A néphagyomány viszont 
úgy tartja, a szabályozások idején ásták, és mérnökének neve maradt rajta. 

 
A Rajtman-fok. (Más névalakban: Reitmann, vagy Lovas-fok.) A Rezéti-Duna mellett haladó erdei „főút” egy fontos 
hídja ívelt itt át ezen a fokon. Az árvizek miatt a hidat többször kellett átépíteni. A mai vasbeton híd azonban végleges 

megoldásnak bizonyult.

 Azokat a vízkapukat, melyek közvetlenül a folyóvíz medréből nyílnak, elsődleges fokoknak nevezhetjük. 
Legegyszerűbbek ezek között is azok, melyek egy lefűződött holtágba, morotvába vezetik a folyó vízét.  
A mederváltozások következményeként ezek a fokok is lehettek több kilométer hosszúak, mint pl. a Bogyiszlói Holt 
Duna három foka. Az egyik legfiatalabb fok a decsi határban az ún. Rajtmann fok. „…ez mesterséges fok volt, egy halász 
csinálta, vájatta ki. Ez vezette át az áradást az egyik holt Dunából a másik holt Dunába, abból melyik összeköttetésben volt 
a Dunával. (ti. a nagy élővízű Dunával.) A Bárkarakodónál indul és 2 km hosszú” (Decs). „A Nagy-Holt-Duna is össze van 
kötve a Papp fokával (a Dunával) olyan hosszú van a Papp foka is, mint a Rajtmann fok” (Decs).277   

 Az ártérben minden tónak volt foka. Fok nélkül mit sem ér a tó vize, halállománya nem tud megújulni az 
élővízzel való kapcsolat hiánya miatt, vize megposhad, begazosodik és értéktelenné válik.

277  ANDRÁSFALVY 1976. 159-160.

17. Somfai-Holt-Duna

Ma már hiába keressük a térképen. Bőhm Ferenc 1772-es térképén még ott van. Vertics 20 évvel későbbi 
másolatán már Somfai-foknak hozza. Ez a Duna-ág az Ásás-Dunát kötötte össze a Decsi-Kis-Holt-Dunával.278

A Somfai-Holt-Duna helyén ma egy fok  száraz medre  húzódik

18. Ér-fok

Földrajzi név a decsi határban. Kicsi vízfolyások kapták az érrel kapcsolatos tulajdonneveket. Valószínű 
természetes erek kimélyítésével, összeköttetésével, illetőleg felhasználásával létesítettek fokokat is az idők folyamán. 
Érfoka és tava – „sok ágra menő folyásáról neveztetik.” (Decs, Pesty).279  

 Az 1690-es Urbarium et Conscriptio Deccsel kapvcsolatban megemlíti, hogy halászóvizei a Holtduna, Érfok, 
Lankócz, Göröndöly, Pallya fok, Egres-tó fok, Visszafolyó fok és a Bófász. Ezekből Kocsis Gáspár halászbírónak és 
Byol István társainak adta a földesúr fele halért a Bófác fokot. Kara Mártonnak és Kocsis Gáspár és társainak szintén 
a fele részért az Érfokot, bizonyos feltétellel.280

 Az 1876. évi decsi dűlő leírásban Értava, mint másodosztályú erdő szerepel. Ahogy írják a határban a silányabb 
termékenyégűek közi tartozik, csekély kemény, nagyobb részben puhafát, elsősorban tüzelni valót és rőzsét szolgáltat. 
Haszonra nézve az első osztályútól egyötöd résszel kevesebbet hoz.281

19. Papp-fok
 

278  ELBLINGER 2014.
279  GAÁL – KŐHEGYI 1972. 314.
280  ANDRÁSFALVY 1976. 184.
281  MNL TML. Szekszárdi Földmérési Igazgatóság iratai Decsi dűlő leírás 1876. szept. 17. – 69. doboz.
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A Papp-fok ezúttal telsesen szárazon, egy korábbi híd maradványaival

Az egyik legkorábbi mai napig fennmaradt fok lehet a Gemencben. A Bőhm-féle térképrészlet is névvel 
ábrázolja a Decsi-Kis- és Nagy-Holt-Duna között. Pesty úgy tudja, hogy egy Papp nevezetű árendás, azaz bérlő 
ásatta.282A 20. századi gyűjtés szerint csatorna, vízfolyás. A két Holt-Dunát köti össze és tervezőjéről kapta nevét. 
Szerepel még itt a Papp-fok-torok, mely a Papp-foka északi vége. Az asszonyok régen itt mosták a ruhát és a 
kenderfonalat.283

 1824-ben említik a decsi tanácsülési jegyzőkönyvek, hogy „Cseh János a Paptava nevezetű tót a Helységtől 
halászat végett kiveszi, melynek kiterjedése Papfokáig tart, belőlről pedig Gamos István fokáig oly feltétellel, hogy minden 
esztendőben három évig 1824-1826 –ig halász árendát fizet a helység kasszájába évi 15 forintot. Senki az ő kiárendált 
tavaiban veiszeket nem tarthat, sem a helység Fok bírájának fogott halából dézsmát adni nem szükséges. Azonban akár fog 
halat, akár nem, akár van víz tavaiban akár nincs, köteles árendát fizetni…”284

282  GAÁL – KŐHEGYI 1972. 314.
283  VÉGH 1981. 482.
284  Decsi közs. prot. – 1824.

20. Visszafolyó-csatorna

A Visszafolyó-Duna Schnemann térképén

Másik nevén Visszafolyó Duna. A Decsi-Nagy-Holt-Dunától a Kis-Dunáig tart. Bőhm térképén már 
szerepel ez a kis vízfolyás, de ezen a térképen még név nélkül, de más térképen már Visszafolyó Dunának említik. 
Ez a terület Bőhm óta szinte alig változott, ami szokatlan itt a Gemencben. A Gemenc környéke Schnemann József 
1818-as térképén a ma Lankóci-Kis-Duna-csatornaként említett vízfolyást Visszafolyó-Dunának – írja, ami előfordul 
Bőhmnél, Verticsnél is. (Érdekes, hogy a Keselyűsi (Ásás)-Dunát Gemenci-Dunának említi.) Schnemann térképén 
jól látható az a tendencia is, hogy a fő meder fokozatosan kelet felé tolódik. Lassinál már elérte a Kis-Duna medrét 
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is. Bőhm idején még sokkal nagyobb volt ez a távolság. Ma a Kis-Duna ezen vége a Malomtetelelő-tó környéki 
mocsarakban enyészik el. Kis-Duna Schnemannál nincs szerves kapcsolatban a fő Dunával, ez már Bőhm térképén is 
így szerepel. A mai csatorna a keselyűsi úttól kanyarog végig a Sárközön lényegileg régi mederben. A 19. század végi 
Duna-töltés a medret keresztülvágta. Ezért a belvízlevezetővé átminősült csatorna vizét a Lankóci szivattyútelep emeli 
át a töltésen.285

A Visszafolyó-Duna

 Már Pesty Frigyes ismeri Visszafolyó fok néven, szerinte a Dunából ered s a Nagy-Holt-Dunába 
szakad, „felfeléi folyásáról neveztetik.”286A 20. században több jelzős szerkezetben szerepel: A Visszafojó-csatorna.  
A Nagy-Dunából ered, s a Holt-Dunába szakad. Visszafelé, illetve felfelé való folyásáról kapta nevét. Visszafojó–híd. 
Híd a Visszafolyó-csatorna fölött. Visszafojó út. Serenctől a Visszafolyó-hídig vezető földút.287

285  ELBLINGER 2014.
286  GAÁL – KŐHEGYI 1972. 314.
287  VÉGH 1981. 485.

VI. NAGYREZÉT
A rezéti erdő 1836-ban a Dunántúlon helyezkedett el, mintegy 2000 magyar holdat meghaladó erdőtömb, de 

fennálló része az ezer magyar holdat alig haladta meg. Ebből az erdőből tetemes mennyiségű fát adott el az uradalom. 
A fiatal sarjerdőket a pudvás fáktól és tuskóktól meg kellett tisztítani. Nem volt csőszház a területen, ebben kellett 
intézkedni az erdőinspektornak.288

Téli madárnyüzsgés a Rezéti-Dunán

A Rezéti-Dunát az 1893-98-as átvágás eredményezte. A Rezéti-Duna Tolna és Bács-Kiskun megye 
határfolyója. A Rezét elnevezést is, mint annyi más gemenci név szláv (rác) eredetű, valószínűleg az „átvágás”-ból 
származik. Az „átvágás” a magyar fok megfelelője lehet. Ki- és Nagy-Rezétnek nevezik ma is azt a területet, ami a 
Duna-ágat délről határolja. A Rezéti-Duna az élő Dunával a Veránka szigetet öleli körül. A Duna-ág 14,5 km hosszú, 
déli végén még 150 méter széles, északi részén közepes víznél 25 méterre keskenyedik. A víz kiáramlási sebessége miatt 
a Duna, különösen az északi részén, lerakja hordalékát. Így jött létre a Senki-szigete, amely nevét onnan kapta, hogy a 
történelmi megyehatár kitűzésekor még nem létezett, így eredetileg egyik megyéhez sem tartozott. (Ma Bács-Kiskun 
megyének a része.) A rezéti-Duna északi részén két méteres bajai vízszint alatt már zátonyok kerülhetnek szárazra. 
Száraz nyarakon az sem ritka, hogy kocsival lehet a Veránka-szigetre hajtani a kiszáradt medren keresztül.289

 Nagy-Rezét területét a Kerülő-Duna határolja. A Kalocsai Érseki Uradalom birtoka volt. Ez az egyik 
legrégebben lefűződött holtág lehet. Mikoviny Sámuel 1742-es térképén is már szerepel. Böhm térképén „Kákon Rezét 
erdeje” néven szerepel. Szárazabb nyarakon, alacsony dunai vízállásnál rendszeresen kiszárad, ma tehát már szinte 
jelentéktelennek számít korábbi állapotához képest. Hogy régebben milyen jelentős víz lehetett, mutatja az is, hogy ez 
Tolna és a mai Bács-Kiskun, korábban Pest megye történelmi határfolyója. A Kerülő-Duna mentén nyári gát épült, 
ami biztosítja azt, hogy a nagyobb árvizek idején is fontos vadmentő szerepe legyen Nagy-Rézétnek.

288  RÁDI 2012. 44.
289  ELBLINGER 2014.
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A Kerülő-Duna nagy víz idején. Partján egy nagy kettős tölgy.

 Rezétben hajómalmok is működtek, ez derül ki a következő jegyzőkönyvből is: „Decs, 1864. aug. 5. Tárgy: 
Benedek István Decsi malmos gazdának – köztársai Papp Mihály, Gáspár János, Borsos Mihály, és Torméz Mihályné nevekben 
és személyekben benyujtott abbeli kérelme folytán, miszerént m. e. September hó 3án eszkőzlőtt malom rendezés alkalmával 
az ugynevezett Rezéti malom révben az elsö sorozatban álló első használható nem lévén – egy uj helynek kijelölése érdemében 
helyszini vizsgálat, és intézkedés eszközlendő. Jelenlevők: 

Község részéről: Varga István Biró, Pörnyi Mihály Eskütt, Herczeg Lajos Jegyző mint alkalmazott tanuk, és 
bizottmányi tagok.

Bizottmányi tagok: Heilmann Ágoston Cs. K. szabadalmazott gözhajó társaság kikűldőtt kapitány mint képviselője, 
Sperlach Dániel dunafolyam hajókázási mérnök, Szelig János folyam rendöri felügyelö.

Folyamodok részéröl: Benedek István, Papp Mihály, Gáspár János, Borsos Mihály, és Torméz Mihálynö nevében veje 
Tóth Ferenc. A Malmos gazdák részéről. Mester János első malom tulajdonos a második malom tulajdonosok nevekben molnár 
gazdájuk Szászi György, a harmadik malomtulajdonosok közül Bárdos András, Kis Szél Mihály, Szél András István – Gáspár 
Kovács János, és Kiss Pál, negyedik malomtulajdonosok közül Pilisi Asztalos Péter, és Biró János, - az ötödik malomtulajdonosok 
közül, és nevekben molnár gazdájok Kovács János és végre a malmokra felügyelő Dömötör Sándor malom biró.

 Mindenek elött a mai alulírtt napon mint kitűzött határidőben az ugy nevezett Rezéti malomrévben alol írtt Fő 
Bíró (Késmárky Ignác központi járás) személyessen megjelenve az 1851ik évi N.db. orsz. kormánylap 24 sz. 7 §a értelmében 
a vizsgálat és intézkedés telyesítésére az összegyűlt érdekelt felekböl a fenntebbi bizottmány alakitatott, és elsőben is a beadott 
1859 beadványi szám alatti folyamodás olvastatott fel, melyben folyamodo az eddigi Iő malom sorozatban álló első malmuknak 
haszonvehetetlen állás helye változtatását, és a IIik sorozatban harmadik malom állás hely kijelölését kérelmezi – ennek folytán 
a helyszini vizsgálat kezdetett meg – és mi után a kérelmezett állás hely – a jelen lévő gözhajózási képviselö kapitány úr 
nyilatkozata szerént azon körülménynél fogva malom bekötésre kijelölendő nem lehetett, mert a duna folyamnak éppen azon 
tájon történendő kanyarodásával a teher szálító gőzhajózásra nézve akadályul szolgálna, azért folyamodó Benedek István 
jelenlévő társaikkal együtt kérelmektől elmozdíttattak.

 Ezek után mindanyi ott álló malmoknak állás helyeink, ugy a duna folyam vízmenete szoros szemle alá vétetvén 
az alakított bizottmány által, a midőn azon körülmény fejlődött ki, miképpen ezen dunai malmok nem a kellö rendben, és 
nem azon állás helyeiken, melylyek f. e. April 14én 471 sz. a. az akkori bizottmány által ki jelelve lévén – államának, hanem 
kilyebb-belyebb egyenetlen helyzetben vannak, mire nézve a jelenlevő malmos gazdák, és különössen Mester János elsö malom 
tulajdonos, oda nyilatkozott: miképpen ezen rendetlen álláshelyek nem szántszándékossan, hanem a rendkivüli vízáradás 
változékonysága miatt vétettek malmaik használhatására eszközlésbe, azért magok is ohajtják egymás megszorítása nélkül 
malmaiknak rendezését következtetni, a melynek következtében a hajokázási védrendszer figyelembe vétele mellett a duna 
folyam jelen helyhezetét is tekintve, a Rezéti malom révbe álló hajómalmoknak rendezése következőkép állapitatott légyen meg.

a. az első malom magánossan állva Decsi Mester János, Szél And. Istvány, Csapó András, és Bálint András közös 
tulajdonosok álláshelye, a Báttaszéki Alapitványi és Kalocsai Érseki Uradalmi határt választó dunafokától aláfelé 25 ölnyi 
távolságra, a duna szélén a parttol befelé 28 ölnyire állapitatott meg.

b. a II. malom sorozatban a duna partszélén álló két tölgyfa irányátol befelé 26 ölnyire az első malom Papp Mihály, 
Benedek István, Gáspár János, és Torméz Mihálynő közös tulajdonuk álláshelye – a második malom hely ettől két őllel lejjebb 
9 öllel belyebb Mester Bálint András, Pörnyi János, Kiss János, Kozma András és Dancsa Jósef közös tulajdonosok részére – a 
harmadik malom hely ettöl szinte 2 öllel lejjebb 9 öllel belyebb Bárdos András, Kis Szél István – Szél András István, Gáspár 
Kovács János, és Kiss Pál közös malom tulajdonosik részére állapitatott meg; - végre
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c. a IIIik malom sorozat az elöbbitöl 70 öllel lejjebb t. i. a kettős tölgyfától számítva, a parttol pedig 18 öllel belyebb 
az elsö helyre Pilisi Asztalos Sándor, Czeczei Ferencz, Biró János, Dávid Sándor, Kiss János, és Balogh György köztulajdonosok 
malmaik – a második helyre ettől 3 öllel lejjebb és 9 öllel belyebb Sándor István, Döme Péter, Könczöl Péter, B. Bogár István 
közös tulajdonosok malmaik jeleltetett ki.

 Ezek következtében a jelenlévő Szelig János folyam rendőri felügyelőnek kötelességül lévén téve, hogy mielöbb 
legfelyebb jövő hétfőn ezen rendezés szerént a malom állás helyeket jelölje ki, valamint a tulajdonosokat magukat azon 
kijelöléshez tartsák.

 Utoljára határozatilag kimondatott a bizottmány által, hogy a malmos gazdák, és molnárok egyetértve, az őrlésre 
érkező kocsiknak bizos járhatására az erdő közti utat a fa tövek kivágásával, a fokok megtöltésével haladéktalanul elkészítsék, és 
a malom védrendszer, s fenálló szabályok értelmében a felügyeletet Dömötör Sándor malombíró figyelmeztetése szerént büntetés 
terhe alatt telyesítsék.”290

 A malombíró a tanács vagy az elöljáróság részéről felügyelt a malmokra: kijelölte a malom helyét, intézkedett 
az őrletés sorrendjét illetően, továbbá az őrlés minőségét, a gabonavám mennyiségét és kivételének módját szokásjogban 
meghatározó szabályok megsértése esetén meggátolta a visszaéléseket. Némely helyen bíráskodott a molnár és az 
őrletők között felmerült vitákban.

 A decsi határleírásba olvashatjuk 1850-ben: „Innét a Békás tó mentében továbbis keletnek tartva egészen a Nád és 
tóság végéig és a Keskenyi erdö kezdetéig 2310 lépés. – Az erdön keresztül kishajlatokba jobbra és balra álló keresztekkel jelelt 
Tölgy fák képezik a határt egész a Kerülö-Rezéti duna partjáig a hol egy jegyes Jegenye fa áll 670 lépés, itt sarkallik a Decsi 
és Alsó Nyéki határ össze a Kalocsai Érseki önálló Rezéti birtok erdejével. – Itt az Also-Nyéki határt el hagyván éjszaknak 
tartva kezdödik kelet felül a Kalocsai Érseki önálló ugynevezett Rezéti erdei birtok, a Rezéti vagy Kerülö Duna jobb partján 
mellynek medre mindenütt képezi a határt keletéjszaknak több kisebb s nagyobb kanyarulatokban haladva egész addig a mint a 
Kisduna a Rezéti dunába beszakad 3520 lépés. – Innét tovább is a Rezéti duna medrén kelet felé lépdelve több kanyarulatokba 
egész az öreg illetöleg folyó Duna beszakadásáig 1113 lépés. Itt a decsi határ a folyó Duna árja és sebessége erös szakadatlan 
szakadása miatt a dunába sodortatott beleszakadtatott, a mint a térkép mutatja is egy két még megmaradt sarok a Rezéti 
duna torkolattol keletdélnek tartva 574 lépésnyire kezdödik a még elnem sodortatott Decsi határ a Kalocsai Érseki önálló 
Rezéti erdejével határos része, - itt a dunától elnem sodortatott ismét elöjövö Rezéti illetöleg kerületi duna torkolattol délnek 
haladva a Rezéti fokba érvén melly szároz és már már végképp elöntetett késöbben gyalog uttá válik képezi a határt egész 
a nagy duna folyoig 340 lépés itt a Decsi határ a Kalocsai Érsek önálló Rezéti birtoka határával elenyészik; - Ezen a Duna 
rohamja által még megmaradott Kis félszigetnek kelet éjszak felül egyedül a Nagy folyo Duna képezi a határt; - a Nagy folyo 
Duna jobb partján éjszaknak haladva egész a Rezéti fok torkolatáig az ezen szigetnek elindulási pontig ismét visszatérve 
387 lépés. – Innét áttérve az elöbbeni pontra, a mint a Rezéti fok a Dunából ered nyugatéjszaknak kanyarulva mindenütt 
a folyó duna partján a viznek szemkőzt haladva egész a Decsi dunai malmok irányában lévő Malom rév fokig 420 lépés; - 
Innét tovább is a Duna folyónak szemközt kisebb s nagyobb kanyarulatokba késöbb pedig a duna öntése által támodt zátonyos 
maláttal felvert szigeten éjszaknak lépdelve egészen a Vissza folyó Kis dunáig, mellynek jobb partján az Alsó Lassi Csárda ál 
1280 lépés. A Visszafolyó Kis duna balpartjától mindenütt tovább is a Duna folyónak szemközt menvén több kisebb s nagyobb 
kanyarulatokban imitt amott több kisebb nagyobb fövényes Zátonyokat u. m. felsö Lassi, Malomtelelö Malát és a tó, illetöleg 
félszigeteket malátokkal felverteket érintve, mellyeket a folyo Duna szélén a víz magassága, - Malát, - és süllyedezö iszap miatt 
tökéletessen meg lépdelni nem lehetvén részint elhagyván és eltérvén többnyire mindenütt a régi duna és zátonyos partján 
éjszaknak menvén egész a Bárkarakodon álló Gunyhóig 3414 lépés. Ezen Gunyhótól tovább is azon minémüségben tovább 
haladván hol a dunaparton hol pedig a fövenyes zátonyokon egész a Borzás Görönd fokig 4564 lépés. – Ezen foktól mégis a 
Duna folyamnak szemközt mindenütt egyedül a partján menvén egész az Ásás-Gemenczi duna torkolatáig 974 lépés…”291 

290  MNL TML. A szekszárdi járás főszolgabírájának iratai 1859/1864.   
291  MNL TML. Szekszárdi Földmérési Igazgatóság iratai - Decs határleírása 1850. nov. 27.  69. doboz

 Egyes forrásaink megemlékeznek az ártéri szőlőkről is. „A rezéti erdőkben voltak voltak nem nagy mennyiségben, 
de voltak (ártéri szőlők). Madarak útján kerültek oda, de mi csak úgy mondtuk, hogy Isten ajándéka. Csíkászok, öreg halászok 
tudták, hogy hol tenyésznek ezek a szőlők, felkapaszkodva a nagy tölgyfákra. Teremését hazahozták, nem nagy mennyiség, de 
azért feldolgozták.” – tudjuk meg egy szeremlei adatközlőtől.292   

 Gemencben több kereszteket is találunk. A nagyrezéti erdészházhoz a töltésről bevezető út jobb oldalán is állt 
egy, a ház közelében lévő egyik nyiladék és a házhoz vezető út sarkán. Kovács Péter (ornitologus is) erdőőr emeltette 
1931-ben. (Indokai: érezhette gyógyíthatatlan betegségét, ami 1936-ban derülét ki, rögtön nyugdíjba is küldték, vagy 
a faanyag leltárhiánya: 1929-ben a kezelésére bízott kerületből eltűnt 137 űrmérték lágy hasáb és 39 űrmérték lágy 
dorong tűzifa, amit bizonyíték hiányában elbocsátás nélkül megúszott.) A kereszt korhadt darabjait Hódi István  
1991-ben még megtalálta.293

1. Kisrezét

Átkelés a száraz medrű Kisrezéti-Fás-Dunán

Halásztanya volt itt. Területe 1926-ban 1035,3 kh volt.294 A Kisrezéti-Fás-Duna a Cserta-Duna egyik oldalága 
volt. A Kisrezéti-Fás-Duna szeszélyes területű, keskeny holtág. Nagyobb víz esetén még ma is összeér a Cserta-Dunával, 
kisebb víz esetén jelentős része száraz. A 19. század közepi térképeken a Rezéti-erdőből az Öreg-Dunába futó oldalágként 
láthatjuk. A II. katonai felmérés térképén a Rezéti-erdőből az Öreg-Dunába futó oldalágként láthatjuk. Szeszélyes területű, 
keskeny holtág. Nagyobb víz esetén jelentős része száraz. Hossza kb. 1,2 km, igen keskeny, legnagyobb szélessége 30 méter.

292  KOVÁCS 1995. 70., BALÁZS KOVÁCS 2006/b. 177.
293  RÁDI 2012. 414.
294  RÁDI 2012. 85.
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 A Káposztás-Duna a Kis-Rezét másik holtága. Korábban itt a Duna fő medre folyt, ebből fűződhetett le a 19. 
századi nagy vízrendezések idején. Szeszélyességében a Kisrezéti-Fás-Dunához hasonló holtág, de annál nagyobb.

 Kisrezét a Rezéti-Dunától délre eső széles földnyelv. A Kalocsai Érseki Uradalom birtoka volt. Egyike a 
Gemenc eldugottabb, elzártabb területeinek.  A változatos adottságú terület déli részén két holtág van. 

 A kisrezéti fakeresztet, amely a bevezető út mellett állt, Keszthelyi Mihály erdőőr állíttatta 1945 augusztusában. 
Az idő vasfoga megette, Keresztes József kisrezéti kerületvezető erdész idejében, a szabadon engedett lovak dörgölőzéssel 
kidöntötték, a rajta lévő Megváltót Vágási Imre erdőmérnök (Kiskunsági Nemzeti Park felügyelője) elvitte.295

2. Kisgyékényes

A gyékényfélék (Typhaceae) a perjevirágúak rendjének (Poales) egyik családja. Egyes leírásokban 
egyetlen nemzetség, a gyékény vagy békabuzogány (Typha), tartozik ide, mintegy 15 igen specializált, évélő, 
vízi vagy vízparti fajjal. Általánosan jellemző az erőteljes rizómák megléte, melyeken számos allevél található. 
Ezeknek a hónaljából ered a számos tarack, majd a gyökérrendszer. A két sorban álló lomblevelek hosszúak, 
keskenyek, az alapjuknál levélhüvelyt alkotnak. A levélhüvely belső falán elhelyezkedő sejtek nyálkát termelnek. 
A csoport növénykémiailag is igen egységes és jelentős. 

 A gyékényfélék virágzata torzsavirágzat (buzogányvirág). A hosszú virágzati tengelyvégén van a tömött, 
hengeres virágzat, alul a termős, felül a porzós virágok. A régebbi népéletben számos háziipari termék készült 
gyékényből (Szőnyeg, szatyor, stb.) A széleslevelű gyékény tápanyagban gazdag álló- és lassan folyó vizek partján 
olykor két méter vízmélységig állományalkotó. Mocsarakban, vizes árkokban, nádasokban is előfordul, a vízpartok 
feltöltésében nagy szerepet játszó növények egyik tipikus képviselője. A virágzási ideje július-augusztus között 
van.

 Maga a szó ótörök eredetű.296

 A gyékény értéke a nádéval vetekedett, de egy helyen ritkán nőtt nagyobb tömegben. A jó gyékényes 
tavak emlékét helynevek őrzik. A bátaszéki uradalom jövedelmeinek összeírásában kiemelkedik a nádlás és 
gyékényezés nagyságát. A gyékény vágását a helybeliek számára valószínű nem korlátozták, a más falubeliek 
azonban az uradalomtól engedélyt kértek. 1841-ben pelérdi Átal Katalin, Gala Anna és Átal Erzsébet panaszt 
tesznek a decsi bírónak, hogy az uradalom jóváhagyásával a decsi határban vágott 30 kéve tisztított és suk 
vastagságú gyékénye elveszett, melyet Botz Jánosnak megtalálták.297 A gyékényt igen sokoldalúan használták 
fel. Fennmaradt az emléke annak, hogy Őcsényben gyékényt fontak koporsó helyett, vagyis gyékénytakaróba 
csavarták halottaikat. Legfontosabb helyi felhasználási területe a rekeszek, lészák, vejszek kötésénél volt, de 
rőzsét, nádat is kötöttek bele és a szőlőben is felhasználták. Gyékényből készültek a magas, csúcsos méhkasok, 
a tanyai és szállási cserény ágyak és az ágy mellé való vaskos falvédők is. A gyékénykosarak, szatyrok mai a 
legalkalmasabbak a halak szállítására. Emlékezések szerint puttonyforma, hátán egyenes típust használtak régen 
erre és ebbe tették a vizes fű közé a halakat. Nagy mennyiségben vásárolták a gyékényt a hegyközi németek 
faszékek befonására is. Különösen Bátaapáti és Ófalu volt híres székkötöző háziiparosok. Voltak vállalkozó 
gazdák, akik a szegényebbekkel 100 kéveszámra vágatták a gyékényt, majd kocsira rakva ők szállították tovább a 
székfonásból élő német falvakba. 1850-ben a decsi bíró elé viszi panaszát Barati Péter, akit Andics Sándor „több 
száz kéve gyíkénynek vágásával kévéjét 4 krajcárral számítva megbízta, de most nem akarja átvenni, mert kicsinyli 
azokat.” A megbízó szerint nádkéve nagyságot kért, Barati szerint pedig az alku csak „kicsinyes nádkévékhez 

295  RÁDI 2012. 414.
296  BENKŐ 1. 1967. 1125.
297  Decs közs. prot. – 1841. aug.

hasonló gyékénykévére” szólt.298 A Sárközben a gyékényt tetőfedésre is felhasználták. A tetőfedésre a gyékény 
keskenyebb levelű változata volt az alkalmasabb. Decsen ezt feketegyékénynek nevezték (Typha angustifolia). A 
széles levelű gyékény termi a böngyölét. Ez a gyékény szárának a közepe. Inségeledel volt, nyersen, sütve vagy 
főzve fogyasztották. Kenyeret is sütöttek belőle.299

3. Gyékényes

A Nagy-Gyékényes egy ideiglenesen vízzel borított rét
a Nagy-rezét legmélyebb területe 

A sárközi népdalok is emlegeti a helyneveket és a helyneveket adó szavakat:

Három éle van a fekete sásnak,
Jaj, de igaz szíve van a leánynak.
Négy éle van a fekete gyékénynek,
Jaj, de kutya szíve van a legénynek.300

298  Decs közs. prot. - 1850. nov. 10.
299  ANDRÁSRFALVY 1976. 229.
300  Saját gyűjtés  - Békás Jánosné Megyesi Mária 1900 Decs 
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4. Keskeny-erdő

Sík terület a decsi és az alsónyéki határban, régen kaszáló, ma erdő és szántó. Az erdő melletti tisztáson jó dinnye 
terem.301 Pesty szerint „nevét keskeny kiterjedése s csekély szélességéről veszi.”302 Eötvös Ábrahám a bátaszéki uradalom 
decsi ispánja és Duglitsán József erdőpásztor tudatják, hogy a decsi helység rétjei leginkább a Kis Duna mentében lévő 
részek és Keskeny felé lévő tájékok „jó magossan feküvők s más Helységek Réttyeiknél nem tsak mennyiségére hanem jobb 
qualitásokra nézve is oly termékenyek, hogy a Detsi Jobbágyok árvíz üdeiben is, annak jó üdein való el menetelével Réttyein 
termett fűveket sokan aval nem bírván, azt felében Kaszáltattyák nagy Kész pénzért a fűrűl el adják, és mások ismét annyi 
szénát gyűjtenek, hogy nem tsak magok számos marháikot kiteleltetik, hanem kőrül belől lévő vidékekről is marhákot teleltetni 
szoktak; rész szerént pedig szükségein főllűl levő szénákot az teleltetésre bé hajtott vidéki marhák számára eladnak, valamind is 
nyári üdőben íz legellőjőkre pénzért vidéki marhákat bérelnek, és egyedül olyan Esztendőben, amidőn az árvíz tavasztul fogva 
késő őszig állandó képen és egyformán el tartana haszon vehetertlenné tétetődnének a Detsi Rétek és Legellőik milyent én Eötvös 
Ábrahám egyszer sem értem, hanem értem olyan kettőt hogy az Árvizek miatt Kaszálni lehetett, de mivel megint hamar reájött 
az Uj víz és a Szénát rendebe elvette, ezenKét Esztendőben haszon az Rétekből az én üdőmben nem lett.”303 

 A keskenyi erdő legeltetés szempontjából mindig fontos szerepet játszott a decsi jobbágyok életében. 1831. 
október 30-án kelt Augusz Antal főszolgabíró által feljegyzett jegyzőkönyv szerint: „1ör Hogy az Uraság által elbecsülni 
kívánt Rétei a helységtől másfél órányi távolságra mindég a Duna árjainak kitett lapságon és több fokokon menvén keresztűl 
ezeken belül feküsznek. 2or Ezen Rétek az Uradalom által a Kesken nevezetű Erdejéhez kivántatván kapcsoltatni, részerint 
ezen napnyugotti szélén hosszas és nádas bozotig –részerint pedig az Erdö között éjszakróldélnek nyulnak, melly Keskeny 
nevezetű Erdőt a község egy K. Intézet következésében nagy áradások üdejekor az Uraság engedelméből legelőnek használ. 
3or Ezen valamint a többi Decsi rétek a Duna árjainak alája vetve vagynak ugy hogy nagy része az idén sem kaszáltatott 
még és némely része nád által vetetett fel. 4er Ezen Réteket nagyobb részt a mostani birtokosok uttyaitól és azok attyaiktól 
örökség utján nyertek – ugy hogy a kirtása ezen réteknek az ember emlékezetét fellűl haladja – némelyek pedig állítások és 
a perbe kimutatandó mód szerint vették, - mivel azonba az Erdő a melly mellett és között feküsznek szálos ritka fákból, 
és ritkás bokrokból állván – az irtásbér ahoz képpest a mint ugyan ezen Rétek már 1811ik eszt. Majus hónapba lett becsü 
alkalmatossággal mint 2ik Classisbeli irtásoktól minden holdtól 4 ft. határoztatott, ugy most is az irtás 2ik Classisbelinek, és 
így minden kaszás rét melly itt az Urbarialis kimérés szerint a Duna elöntés miatt 2000 őllel vétetik fel…”304 

1845 május 20-án írták Horváth Lipótnak, a bátaszéki uradalom ügyvédjének a decsi jobbágyok: „Minthogy 
Jószágaink étlenségek miatt döglö félben állanak annak tekintetéböl ujjabban meg Instáljuk a Fiscalis Urat az eránt, hogy 
minek utána mi nem Erdőt, hanem egyedül az u. n. Bogra oldal tájékat mely tsak az erdö mellett fekszik kívánjuk alázatos 
kérelmünk után ezen nyomoruságunk idején meg nyerni, mit már máskor is ily szorulásunk idején Méltóságos Uradalmunk 
kegyeskedett barmaink legeltetése végett által engedni, - mert ha ugar földjeinket és az ú. n. Város helyt az Uradalom Birkái 
földig elnem éllik, bizonyosan most barmaink azon heleken legelést nyernének, de mivel azt már használni nem lehet” Bogra 
oldalt kérik legeltetésre.305

 „A mi illeti a 472 2/4 hold Keskeny erdei részt az közös legelő soha sem volt, hanem…rendkívűli víz árodások 
alkalmával az uradalom által csupa könyörületességből kijelelt menhelye a barmoknak.”306

 Az 1876. évi decsi dűlő leírásban mint első osztályú erdő szerepel. A határban a legjobbak közé tartozik, 
tuskóvágással kezelik, kemény épület- és tűzifát szolgáltat.307

301  VÉGH 1981. 486. 
302  GAÁL-KŐHEGYI 1972. 285.
303  MNL TML. Úrbéri peres iratok 12. doboz – Decs – 1815. január 1.
304  MNL. TML. Úrbéri peres iratok – Decs – 1858. ápr. 15.
305  MNL TML. Úrbéri iratok 12. doboz – Decs – 1845. május 20.
306  MNL. TML. Úrbéri peres iratok – Decs – 14. doboz – 1859.
307  MNL. TML. Szekszárdi Földmérési Igazgatóság iratai Decsi dűlő leírás – 69. doboz.

 Decsen az erdőben és az erdő szélén sok helyütt voltak szállások, elsősorban disznóknak, de marháknak is. 
Így Keskenyben, Panishajlatban, Vargák-lakásán, Ólak alján (a későbbi Cserenc és Bogra puszta területe), Ráczok-
szállásán kb. az 1820-as években lefolyt rendezésig.308

 VII. SÚGÓ

 
A Cserta-Duna a Súgó keleti partján

Pörböl-Súgó (Alsónyék határában) igazabban zug, „pörböl neve onnan ered mivel a Bétsi Theréz akadémiai 
Uradalom s birttokosa, és a Kalocsai Érseki Uradalom közt az erdő rész felett hosszas per a kis duna és Holt dunák által egy 
sug vagy zugba szorítva s csak nem egészen körül véve van. Ezen erdők vegyes tölgy, szil, jegenye nyár satt. úgy bokor fákkal 
bövölködnek.”309

 Sík, erdő. Pesty szerint azért nevezik így mert a Kis-Duna és a Holt-Duna egy zugba van szorítva, egészen 
körül van véve.310 A folyó, patak sebesen fodrozva rohanó része, vagy folyóparti szakadék, bevágás, öblöcske, vagy sellő 
és zuhatag.

 A Rezéti- és a Cserta-Duna közé beékelődött terület. Régebben Pörbölyi-erdőnek a részeként tüntették fel a 
térképek, azután a 19. század második felében Pörbölyi-Sugó névalak is előkerült. Ez rövidült le a mai Sugóra.311

308  ANDRÁSFALVY 1976. 320.
309  GAÁL-KŐHEGYI 1972. 285.
310  VÉGH 1981. 503.
311  ELBLINGER 2014.
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A Sugó füzeseiben

1. Pörbölyi-erdő

A Pörbölyi-erdő főként arraól híresült el mostanában, hogy itt van az ország legnagyobb törzskerületű nyárfája

A Pörbölyi-erdő a gigantikus nyárfák termőhelye. Hazánk líz legnagyobb nyárfájából három itt található.  
A Marica-fok mellett álló nyárfa a Gemenc második legnagyobb fája.
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1836-ból való jelentés szerint a Duna átvágások előtt Szeremléhez tartozott. „Jó karban lévő vágás érett vegyes 
erdő, mely a legjobb állapotban van, ezért tonsurákat folytatni kell.” Helynevek itt: Csőrös, Csonka görönd.312 Neve az 
itteni uradalmak közötti perből származik.313

A mohácsi vész előtt ez a vidék az ország legsűrűbben lakott területei közé tartozott. Baksay idézi azt a régi 
közmondást, miszerint aki Tolnát, Baranyát bejárta, az mindent látott, amit érdemes, az világlátott ember.314 1470-ben 
egy hatalmaskodási per kapcsán kilenc sárközi településről 357 jobbágyot idéztek meg. 

A Nyéki-Holt-Duna múltja összefonódik szomszédjának a Pörbölyi-erdőnek a történetével. A holtmeder 
tulajdonképpen a Felső- és Alsó-Pörbölyi-erdő, valamint a Pörböly súgónak nevezett valaha fás legelő, ma szintén erdő 
között helyezkedik el. Ez a nagy kiterjedésű összefüggő erdőterület több birtokvita, határper tárgyát képezte a 17-18. 
század folyamán. Valaha a kalocsai érsekséghez tartozott, azonban a bátai apátság az 1700-as évek elején elperelte, 
majd egy részét visszakapták a kalocsaiak. Így lett Pörböl, majd Pörböly, vagyis pörből nyert erdő. Egy határperhez 
1731-ben készített térképvázlaton már Pörböll néven szerepel. „Pörböli erdő többnyire tölgy, nyár és jegenye fa, nevét – 
miután pör útján lön a szomszéd kalocsai érseki uradalomtól megnyerve – ’Pör’-ből örökölte…”315

A Pörbölyi erdő a középkorban dúló háborúk idején a környező falvak lakosainak búvóhelye volt, így több 
napjainkra már eltűnt települést is feltételeznek benne. Ilyen a szeremleiek régi faluhelyei vagy a bátaiak által az  
Alsó-Pörbölyi erdőben alapított Bál és a Pörböly sugó területén egy magaslaton épült, de a középkorban elpusztult 
falu: Pörböly (Pörbely). A két utóbbi település között találhatjuk a jellegzetes alakú Nyéki-Holt-Dunát. 

A Pörbölyi-erdő déli részén három régi Dunaág húzódik, nagyjából párhuzamosan. Ezek vízszintje a Duna állásának 
függvénye. A képen a Móric-Duna

A Címer-fok a középkorban az Alsó-Pörbölyi erdőben hosszan kígyózott és a Gémes-fokon keresztül 
kapcsolódott a Dunához: „Czímer-foka, mely a keleti részről a szomszéd érsek uradalmi holt Dunából folyik, magába szíván 
a fentebbi fokokat, elválasztja a szuloki erdőrészt a jajtanyai dűlőtől.”316 A középkorban a Gémes-fokot, amely ugyan 
határfok volt, a bátaiak az árvizek szempontjából az egyik legártalmasabbnak tartván, eltöltötték. A Címer-fokot a 
Duna vágta ketté medervándorlása során. Felső végét a 20. században megrövidítették és a Dunába kötötték. Az alsó 

312  RÁDI 2012. 47.
313  NEBOJSZKI 2008. 20.
314  BAKSAY 1896. 278.
315  GAÁL-KŐHEGYI 1972. 285.
316  GAÁL-KŐHEGYI 1972. 293.

végének egy része és a Gémes-fok maradványa ma a Bátai-Holt-Dunát, melyet 1825-ben átvágással választották le az 
élő folyóról, köti össze a főmederrel.

 Alsónyéktől keletre a Duna felé volt egy elpusztult település: Pörböly. A nyéki szállások egy részét az egykori 
falu magaslatára telepítették a 18. században. A pörbölyi határ másik részén Báta és Bátaszék osztozott. A bátaszéki 
magyarok szájhagyománya szerint őseik Pörbölyön és a bátai erdőségekben, Címer fok körül tanyáztak valamikor és 
onnan szállták meg a várost.

 A hagyomány szerint „ott volt a bátai falu régen a Szulokban. Ott van a Címerfok. A lányok jöttek ki a templomból 
és neki hajtották őket a víznek.” Szulok tulajdonképpen a nagy pörbölyi erdőnek egy része. Pesty helynévgyűjtésében 
erről a következőket olvashatjuk: „Pörböli erdő…ebben van Faluhelye, a legmagasabb és vízmentes része ezen erdőrrésznek, 
nevét onnét vette, hogy a bátai lakosság a törökök rombolása után részint ide, részint más erdőségekbe menekülvén itt falut 
képeztek.” A Címer-fok választja el a szuloki erdőrészt a jajtanyai dűlőtől. Nevét a mohácsi vész után ott lakozó „jajos” 
helyzettől nyerte.317

 „Pörböli erdő – többnyire tölgy és jegenye fa, nevét – miután pőr utján lőn a szomszéd kalocsai érseki uradalomtól 
megnyerve – ’Pör’ ből öröklötte; ebben van faluhelye legmagasabb és vízmentes része ezen erdőrésznek, nevét onnét vette hogy 
a bátai lakosság a Törökök, rombolása után részint ide, részint már erdőrészekbe menekülvén – itt falut képeztek. Továbbá 
Czímerfoka mely a keleti részről a szomszéd érsek uradalmi holt Dunábol folyik magába sziván a fentebbi fokokat elválasztja a 
szuloki erdőrészt a jajtanyai dűlőtől. Jajtanya ritka irtott lágyas erdő, van benne a düllőtől nevezett ’jajtanyai kobolya’ egy soha 
kinemszáradó sulymot nagymennyiségben termő tófenék s néhány sertvés tenyésztő szállás melyek egyebaránt baromtenyésztésre 
is használtattak. Nevét a mohácsi vész után ott lakók jajos helyzetétől vette.318

A bajai Duna-hídtól Pörbölyig, nagyjából a Cserta-Dunától a Duna Bajai- és Sárosparti-kanyarulatáig elterülő 
Pörbölyi-erdő változatos felszínformáival és fajokban gazdag élővilágával páratlan érték. A letűnt korok utazóit mindig 
rabul ejtette az itteni élettől pezsgő vizek és partjaikon őserdőszerűen burjánzó ártéri erdők látványának varázsa, s 
napjainkban sincs ez másképp. Köszönhető ez annak, hogy a Duna Baja melletti hullámtere refúgiumként őrzi a régi 
vízi világ értékeinek legjavát, a még szabályozatlan Duna ártérformáló munkája nyomán kialakult holtágrendszert.319

 
Lázár deák 1514 körüli első hazai készítésű térképét Georgius Tanstetter bécsi matemetikus- és 

csillagászprofesszor rendezte sajtó alá, majd nyomatta ki Ingolstadtban, 1528-ban (a mappa később még több kiadást 
megért). Ezen látható, hogy Baja (a térképen Baytz) mellett nagyobb szigetet fog közre a Duna; mellette Szeremlével 
(Zeremlen) szemben mellékfolyó – a Sárvíz – csatlakozik a Dunához: ebben a térségben fekszik a mai Pörbölyi-erdő. 
Az 1801-ben készült térkép hasonlósága Tanstetter térképével jól összevethető: Baja mellett továbbra is nagy sziget 
húzódik (a mai Pandúr-sziget). Szeremlével szemben Bátánál folyik a Dunába a Sárvíz, majd a folyó kettéágazik.  
A változás annyi, hogy - valószínűleg a pontosabb felmérésnek köszönhetően – a Duna kanyargósabb és főága Baja, 
illetve Báta közelében kis szárazulatot ölel.

317  GAÁL-KŐHEGYI 1972. 293.
318  GAÁL-KŐHEGYI 1972. 293.
319  NEBOJSZKI 2006. 117.
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 Közvetlenül a szabályozások előtti időszak figyelhető meg a 19. század végének állapotát bemutató térképen. 
Az itt megjelenő földrajzi nevek zöme már napjaink mappáin is szerepel. A Csertai-Holt-Duna mellett fekszik Felső-
Pörböly-erdő délre Alsó-Pörböly-erdő. A térképre nézve a táj észak-nyugati sarkában Pörböl-sugót olvashatunk.  
A területet száz évvel ezelőtt két fontosabb útvonal tárta fel: az egyik a Báta felőli délnyugati irányból a Duna-parti 
göröndön, az egykori csőszházakat érintve tartott a szentjánosi rév dunántúli oldaláig. A másik a nyéki szállásoktól – a 
mai Pörbölytől – a későbbi vasút nyomvonalán, vagy azzal párhuzamosan az Ezerlábú és a Százlábú hídon húzódott a 
megyehatárig (ma már helyükön vasbeton hidak állnak), innen a Göcsös és a Zsoldkaszáló elnevezésű területrészeken 
előbb délkeleti, majd déli irányba tartva a csőszháznál érte el a Báta felől jövő déli utat. Az elnevezések a régi ártéri 
fahidak cölöpszámára utalnak; megjegyzendő, hogy van olyan térkép, amelyen ugyanezekre százlábú és ötvenlábú híd 
elnevezés szerepel.

 A 19. század végén még fontos, a 20. század első harmadában már egyre kisebb szerepet töltött be az itteni rév. 
A dunántúli oldalon a révészház a Kerek-zátony melletti, kifolyásánál mára nagyrészt feltöltődött Marica-fok partján 
állt, a másik oldalon a Baja melletti Szentjános régi Sugovica torkolatánál kötött ki a komp. Abban az időben a helytől 
északra a hajóállomást láthatta az utas, míg a környező folyószakasz több pontján hajómalmok zakatolása és halászok 
szorgoskodása hívta fel magára a figyelmet.

A bajai Türr-István híd

 A MÁV hálózatának bővítéséről és a vasúti beruházásokról szóló, 1904-ben hatályba lépő XIV. tc. értelmében 
munkálatok kezdődtek a Pörbölyi-erdő északi részén. A Baja-Bátaszék közötti vasútszakaszt a bajai Duna-híddal 
1909. augusztus 26-án adták át a forgalomnak, ami a személyszállítás egy részét átvéve a szentjánosi rév forgalmát 
csökkentette. A Pörbölyig hullámtérben húzódó vasúti töltésbe a régi medreknél és a mélyebb részeknél (összesen négy 
helyen) hidat építettek, így árvíz idején a területen vízátfolyások alakulhatnak ki. A későbbiekben a vasút déli oldalán 
szilárd burkolatú út készült (itt is beiktatták a vasúttal megegyező helyeken a hullámtéri hidakat), majd az avatáskor 
csupán vasúti közlekedésre alkalmas Duna-hidat 1935-re a közúti forgalom számára is alkalmassá tették: ezt követően 
a szentjánosi révet megszüntették. Ma már csak a lakatlan és pusztuló felső-pörbölyi csőszház emlékeztet a múltra, az 
épületek (rév- és csőszházak) jó részét már korábban elbontották.320

 Az 55-ös úttól délre eső, nagy kiterjedésű terület, a gigantikus nyárfák, köztük Magyarország legnagyobb 
fájának területe. A Kalocsai Érseki Uradalom birtoka volt. A népi etimológia szerint az elnevezése egy pereskedésre 
utal. Mikoviny 1742-es térképén már ezen a néven szerepel. Keletről a Nyéki-Holt-Duna határolja. A holtág létezéséről 
már a 18. század elejéről vannak adataink. Hossza 23 km, átlagos szélessége 70 méter, területe 16 hektár.  Csekély 
vízmennyiségű , az elmúlt évtizedekben 1984-ben és 1990-ben is teljesen kiszáradt, azóta vízutánpótlásán javították. 
Északról a Sárkányfokon a Cserta-Duna felől, délen a Felső-Címer-fokon a Duna felől tud vize frissülni. Tanösvény 
halad el mellette, madármegfigyelő tornyából figyelhetjük a terület gazdag élővilágát.

 A Pörbölyi-erdőt nyugatról és délről körülölelő Baja és Báta közötti Duna szakasz a maga hatalmas kanyarjával 
az egyik legaktívabban változó területrész volt. A dél felé fokozatosan elfajuló meder folyamatosan építette és rombolta 
ezt a vidéket. Így apró szigeteket és Duna-ágakat hagyott maga után, egészen addig amíg az 1950-es évekre véglegesen 
stabilizálták. a medret különböző védművekkel. A fokozatosan délre tartó Duna hátrahagyott egykori medreiből jött 
létre a szeszélyes vízjárású Simon-, Móric- és Hágli-Duna. Ezek a folyóágak a hatalmas nyárfák termőhelyei. Korábban 
egy sziget is volt a területen – a Báli sziget. Bál középkori település volt, néha még a 18. század elején keletkezett 
térképek is jelzik. Ma az ideiglenesen vízzel borított Báli-tó és a Báli-sík viseli nevét.321

 A középpörbölyi erdészház előtt is állt egy fakereszt, valószínűleg a nagyrezétivel egy időben állíthatták, mert 
formájuk és kivitelük szinte azonos volt (a kereszt tetején íves faburkolat, a kereszten öntöttvasból készült Krisztus).322

 1775-ben Bátáról 10 fokot jelentettek. „Ásvány fok, Pap tava fok, Ferde fok, Forgó fok, Ht Duna fok, Böde 
fok, Bárdos fokja, Kis Duna fok, Mester Mihál fok, Gémes fokja, Pörböl fok, - ugyan szeremlei határban vagyon, de Bátai 
terrenumnak leginkább ártalmas. Ezen fönt specifikált Fokok is mind edgyik ártalmasak a Holtt Duna Fokon kívül, mert ha 
az el rekesztetnék, a kaszálásokra kiöntött víznek semmi regresszusa nem lenne és így szüntelen a legelő mezőn és kaszállásokon 
uralkodna. Szélessége 1 ½ öltől 6 ölig, mélységük 1 ½ öltől 2 such-ig terjed.”323

 Alsónyéken a Verebeden, a Kígyósi és Keskenyi erdőben, valamint Pörbölyön voltak erdei szállások az 
1820-as évekig.324

320  NEBOJSZKI 2006/a. 117-118.
321  ELBLINGER 2014.
322  RÁDI 2012. 414.
323  ANDRÁSFALVY 1976. 168.
324  ANDRÁSFALVY 1976. 321.
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2. Báli-tó

A Báli-tó környéke  fokozottan védett. Védelmét elsősorban az indokolja, hogy áradásos időszakokban a sekély vizű tava 
elsőrangú ívóhely a halaknak, és ennek megfelelően ilyenkor rengeteg „halászmadár” táplálkozik  sekély vizében. Az év nagy 

részében azonban itt hiába keresünk tavat.

Mikovinyi 1742-es térképe a mai Pörbölyi erdő környékéről ír. Feltünteti Bál települést, ami középkori eredetű. 
Az ezt követő térképek egyike sem tünteti fel már Bált, ami megerősíti azt, hogy Mikovinyi térképe határozottan 
„archaikus” jellegű. Több olyan település, folyóág stb. van a térképen, aminek 30 évvel később már semmi nyoma, és 
Bőhm és társai térképei alapján alig lehet felismerni a vidéket. A Báli szigetre ez nem áll, mert azt még több mint száz 
évvel később is mutatják a térképek. Az 1839-es Királyi Dunamérési Intézet térképén a Mikovinyinél szereplő Duna 
ág már csak egy délről futó hosszabb fok, amit Báli foknak neveznek. A Báli-sziget név még szerepel annak rétjét is 
feltűntetik, vizenyős területnek ábrázolva, a talányos nevű Kapitány-réttel egyetembe.325

3. Kerülő Duna

Az egyik legrégebben lefűződött holtág lehet. Mikovinyi térképén is már szerepel, de eléggé zavarosan. Hossza 
6 km, átlagos szélessége 15 méter. Szárazabb nyarakon, alacsony dunai vízállásnál rendszeresen kiszárad, ma tehát már 
szinte jelentéktelennek számít korábbi állapotához képest. Hogy régebben milyen jelentős víz lehetett, mutatja az is, 
hogy ez Tolna és a mai Bács-Kiskun megye történelmi „határfolyója”, valószínűleg tehát a középkorban is létezett már. 
Mikovinyi térképén még nem ismerhető fel (1742), Pörbely és a Rezéti-sziget viszont van. Bőhmnél viszont van mai 
alakjában „Nagy Kerölő Kis Duna” néven.326

325  ELBLINGER 2014.
326  ELBLINGER 2014.

Elszáradt, hatalmas tölgy a Kerülő-Duna partján 

4. Nyéki-Holt-Duna

A Nyéki-Holt-Duna 
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Bajától 6,5 km-re nyugatra Báta határában, a Duna jobb parti hullámtéren található a Nyéki-Holt-Duna. Lakott 
településektől viszonylag távol jelentősebb káros emberi beavatkozásoktól mentes területen, természet közeli állapotú 
erdőkkel körbevéve Tolna megyében fekszik. Nyugatról a már Bács-Kiskun megyéhez tartozó nagy kiterjedésű Pörbölyi-
erdővel érintkezik, melyet a keletről, és délről a Duna ölel körül. Északról az 55. számú főútvonal és a Bátaszék-Baja 
vasútvonal nyomvonalát alkotó töltés és a súgói erdő, nyugatról egy nyári gát és a hosszú-ági erdő határolja. A Nyéki-
Holt-Duna vízrendszerének részei: Vén Duna, Cserta Duna, Sárkány-fok, Nyéki-Holt-Duna, Felső-Címer-fok. Már 
Pesty említi: „Pösze súgó. bokros legelő ebbe vannak a ’Paptava’ és ’Nyéki tó’ az első hajdan jó vadászatot nyujtott s bizonyos 
szenvedélyes vadász paptól veszi eredetét, a második bizonyos Nyéki nevezetű halászárendástól öröklötte nevét.”327

 A folyó természetes evolúciója során magától lefűződött holt meder jellegzetes alakját a benne még főmeder 
korában kialakult zátonyszigetnek köszönheti. A Duna ezen szakaszán a folyómeder változásai és a kanyarfejlődések egyes 
szakaszai igen gyorsan követték egymást a történelem folyamán. Mivel a korábbi medrek a későbbi kanyarok nagyobbrészt 
elmosták, a holt meder lefűződési idejének meghatározása nehézségekbe ütközik. A területet érintő publikációk többsége 
ezt az 1800-1820 közötti időszakra teszi, de találkozunk az 1600-as évek végét megjelölő tanulmánnyal is.328

 A Nyéki-Holt-Duna eddig fellelt első térképi megjelenésekor, egy 1731-ben készített térképvázlaton „Holt 
Duna” néven szerepel. A későbbiek folyamán nevének írásmódja többször változott, illetve megjelent a nyéki jelző: „Pösze 
súgó, bokros legelő, ebbe vannak a Paptava és Nyéki tó az első hajdan jó vadászatot nyujtott s bizonyos szenvedélyes vadász paptól 
veszi eredetét, a második bizonyos Nyéki nevezetű halászárendástól örökölte nevét.”329

 A gyorsan változó meder, a mederáthelyeződések magyarázzák azt, hogy a birtokhatárok nem követték minden 
korban az aktuális folyópartot, hanem gyakran átnyúltak azon. Így voltak jelentős birtokai (pl. Rezét, Cserta, Koppány, 
Pörbölyi erdő) a Sárközben a kalocsai érsekségnek is, melyek széles sávban lenyúltak Bátáig.

A Nyéki-Holt-Duna medre mintegy természetes választóvonal az egymással többször perben álló birtokok 
határvonalát adta, területe hol a bátaszéki uradalomhoz, hol a kalocsai érsekséghez tartozott. A Nyéki-Holt-Duna 
ma is egy részben fokokból álló rendszeren keresztül kapcsolódik a Dunához, de a régi térképek tanulsága szerint a 
középkorban ennél jóval több fokkal állt kapcsolatban, melyek között elsődleges (a főmederrel közvetlenül kapcsolatot 
tartó) és másodlagos (az egyéb holtmedrekkel kapcsolatot biztosító) fok egyaránt volt. A fokok többsége mára 
nyomtalanul eltűnt, melyben a dunai medervándorlás és az áradások feltöltő hatása mellett az emberi tevékenységek is 
jelentősebb szerepet játszottak.

A Nyéki-Holt-Duna déli végéből valaha három fok indult ki: Zokogó, Címer-fok és Tátos-fok, közülük 
csak a mára már nyomtalanul eltűnt Zokogó biztosított közvetlen összeköttetést a Dunával. A Tátos-fok, mely a 
mai mentesített területen valamikor volt Tátos tavat kötötte össze a Nyéki-Holt-Dunával, az árvédelmi töltések 
építésekor semmisült meg.

A Nyéki-Holt-Duna északi csatlakozású foka volt a Füzes-fok: „Füzes foka mélyedett fok, mely a régi holt Dunából 
hattyas tavára vezeti a vizet…Hattyas vízállásos s bozotos, tófenekes legelő, hajdan, rengeteg nádas volt, melyben hatyúk 
tanyáztak.”330Mára a fok és a tó területe is a mentett oldalra esik, így eltűnt az idők folyamán. Megmaradt és most a 
Sárkány-fok nevet viseli a holtmedret a Cserta-Dunával összekötő csatorna, mely a 18-19. századi térképeken még a 
holt medret az élő Dunával összekötő elsődleges fok volt. Feltételezhetően a Nyéki-Holt-Dunával és a Zokogóval együtt 
a valamikori főmeder részét képezte, de a kanyarulat lefűződése után a végek erőteljesebb feltöltődése miatt keskeny 
csatorna maradt csak belőle.

327  GAÁL-KŐHEGYI 1972. 293.
328  MÁTRAI 2009. 398-399.
329  GAÁL-KŐHEGYI 1972. 293.
330  GAÁL-KŐHEGYI 1972. 293.

 A Nyéki-Holt-Duna partjait összefüggő nádas szegélyezi

A Nyéki-Holt-Duna medre megyei határvonalként először az 1802-ben készült térképen jelenik meg és 
napjainkig így is szerepel.331

A Baját és Pörbölyt összekötő köz- és vasút déli részének, ill. a Gemencet nyugatról határoló árvízvédelmi 
töltés hullámtéri oldalának szegletében elterülő Nyéki-Holt-Duna a korábbi szabad mederváltozások emléke. A Duna 
kanyarulata mintegy kétszáz évvel ezelőtt lefűződött, így alakult ki a hullámtér morotvatava. 

A Nyéki-Holt-Duna a 18-19. század fordulóján természetes módon fűződött le és vált holtággá. Nevét 
bizonyos Nyéki nevű halász árendásról (haszonbérlőről) kapta. A Nyéki-Holt-Duna kezdetben kelet-nyugati, majd 
délre forduló mintegy 2,3 km hosszúságú, rétek és nádasok övezte erősen feliszapolódott morotvató. A vízfelület 
nagysága 0,4 méteres átlagos vízmélységnél 10 hektár, ugyanez 0,8 méternél 17 hektár körüli. A tó alsó végén a 1,5 
km hosszúságú Felső-Címer-fokkal; felső végénél 1,5 km hosszú, a Baja-Pörböly köz- és vasút pillérei között áthaladó 
Sárkány-fok a Cserta-Dunán és a Vén-Dunán keresztül kapcsolódik a nagy Duna-mederhez.332

A Nyéki-Holt-Dunát mind a Címer-fok, mind a Sárkány-fok felől csak 500 cm-t meghaladó bajai vízmércén 
mért Duna vízállásnál érte el a folyó vize. A következmény a ritkábbá és rövidebbé váló hullámtéri elöntések 
formájában jelentkezett. Szükségessé vált tehát a vízrendezés szelvényméreteinek növelésével, ill. elzáródásainak 
megszüntetésével a fokok és mellékágak vízcseréjének, vagyis a hullámtér keresztirányú dimenziójának javítása. Ez, 
a Nyéki-Holt-Duna esetében a két fok medrének teljes hosszon történő megtisztulását, helyenként szelvénybővítést 
és az áttöltések megszüntetését jelentette.   A Sárkány-foknál a beavatkozás összetettebb, mert a kapcsolódó Cserta-
Duna és Vén-Duna hasonló jellegű beavatkozást igényelt. A Címer-foknál a munka egyszerűbb, hiszen elsődleges fok, 
az az közvetlenül a Dunából nyíló vízkapu. Egyúttal a hosszú távú megoldás érdekében fontos feladat a morotvába 
bejutó víz hordaléktartalmának csökkentése, így lassítható feltöltődése.333

331  MÁTRAI 2009. 441.
332  NEBOJSZKI 2004. 166..
333  NEBOJSZKI 2004. 166.
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5. Felső-Címer fok

A Felső-Címer-fok köti össze a Nyéki-Holt Dunát az élő Dunával

A Gemenc egyik legöregebb foka, 1770 körüli térkép már ábrázolja Czímer-néven. A Címer fok is személynév 
eredetű lehet, a 19. századi térképeken előfordul Zimmer alakban is. A II. katonai felmérésen Hosszú ág a néve. 
Bőhm Ferenc térképein is már feltűnik. A Nyéki-Holt-Dunát kötötte össze a Duna Báta feletti nagy kanyarjával. 
A kezdetben egységes kb. 5 km hosszú fokot a Duna Kádár-szigetnél lévő kanyarja alámosta és a fokot kettévágta. 
Nebojszki szerint ez a 20. század elején történt a Kádár-sziget létrejötte körüli időkben.334

A Hosszú-ág a Nyéki- és a Bátai-Holt-Duna közé beékelődött erdő. A Kalocsai Érseki Uradalom birtoka 
volt. Régi térképek tanúsága szerint tulajdonképpen ez volt a Címer-fok régi neve, és az itteni erdőt Szuloki-erdőnek 
nevezték. A Címer-fok kötötte össze a Bátai- és a Nyéki-Dunát, így a Gemenc hosszabb fokai közé tartozott. A Duna 
aktivitásának  jeleként azonban a 20. század elejére annyira lemarta az itteni partszakaszt, hogy ezzel a fokot is két 
részre vágta, azóta megkülönböztetünk, Alsó- és Felső-Címer-fokot. A Címer-fok mellett feküdt a Szuloki-legelő, egy 
mára már teljesen eltűnt tölgyfás legelő, ami két hatalmas fájáról híresült el.

 Bátán az elkülönözésig a Szuloki erdőben és a Jajtanyánál disznó-, marha- és lóteleltető szállások egyaránt 
voltak.335 A földrajzi névgyűjtők szerint: „Folyóvíz, amely a Holt-Dunából ered, s elválasztja a szuloki erdőrészt a Jajtanyai 
dűlőtől. A monda szerint a neve onnan ered, hogy a tatárok elől menekülő bátai leányok, a falu címörei itt ugrottak bele a vízbe, 
hogy ne kerüljenek a tatárok rabságába.”336

334  ELBLINGER 2014.
335  ANDRÁSFALVY 1976. 321.
336  VÉGH 1981. 520

6. Cserta
 

               A Cserta-Duna egy távoli szeglete                                                A csertai erdészház melletti tölgyek 

A Cserta szó szláv eredetű, valószínűleg a „fekete víz” rövidülése, módosulása, újkori eredetű földrajzi elnevezés. 
A Gemenc legtöbbet talán ezen a vidéken változtatta meg arculatát az elmúlt 150 évben. A Cserta-Duna elődje csak 
a II. katonai felmérés 1855 körüli térképén jelenik meg először, mint a „Cserta-szigetet” körülölelő Öreg-Duna. Ez is 
azonban még sokat fajult, és keletebbre tolódott. A korábbi térképeken a Duna fő medre folyik keresztül a területen, tehát 
valószínűleg az 1830-as években természetes úton lefűződött holtágról van szó. Hossza 5,7 km, átlagos szélessége 40 m. 
A Vén-Dunával van kapcsolata, de csak kb. 4,5 méternél nagyobb bajai vízállás esetén.337 1836-ban Cserta és a Koppányi 
erdő kb. ezer magyar holdnyi vegyes erdő, fokokkal és ürességekkel szabdalva. Helynév itt:  Kopasz zátony.338

A Cserta-Duna, a Káposztás-Duna és a Vén-Duna által körbeölelt terület a Cserta. A Kalocsai Érseki 
Uradalom birtoka volt.  

7. Mogyorósi lap

Helynév a gemenci erdőben. A mogyoró a nyírfafélék (Betulaceae) családjába tartozó, vadon termő és 
kertekben termesztett bokor vagy fa. A mogyoró erdei, de kertekben is ültetett cserje; porzós barkái kora tavasszal 
nyílnak, széles fogazott leveleinek fonákja szőrös. Barnás, csonthéjas makktermése éretlen állapotban zöld kupacs 
veszi körül. Őshazája Kisázsia. Az európai mogyorótermesztés első központja az ókori Itáliában alakult ki, innen 
terjedt el Európában. A magyar erdőkben termett mogyorót rendszeresen gyűjtötték, de (annak ellenére, hogy 
őshonos) a többi gyümölcsfajtól eltérően sokáig nem termesztették; saját fajtáink sincsenek. A fajok többsége bokor 
termetű, néhány faj azonban fává cseperedett. A bokor termetű fajok rendszeresen sarjakat fejlesztenek – a fák 

337  ELBLINGER 20124.
338  RÁDI 2012. 44.
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nem. A mogyoróbokor 2-7 méter magasra nő. A magról szaporított mogyoró főgyökérzetet növeszt, a bujtással, 
dugványozással szaporított példányok viszont járulékos gyökérzetet. Minden mogyoró egyivarú és kétlaki: a hím- és 
nővirágok külön virágzatokban fejlődnek. Fény- és vízigényes. 

8. Sárkányfok

A Sárkány-fok  

A gemenci erdő egyik legjelentősebb foka. A Cserta-Duna (az egykori Nagy-Duna) vizét vezeti a már 
évszázadok óta holtágnak számító Nyéki-Holt Dunába. Mintegy 2 km hosszú. A legkorábbi térkép, ahol szerepel 
1839-ből származik, a Királyi Dunamérési Intézet adta ki. Ezen a térképen még a Holt-Duna-foka néven szerepel. 
Érdekes, hogy a térkép még úgy ábrázolja a Nyéki-Holt-Dunát, mintha összeérne a (Csertai) Dunával, de tudjuk, hogy 
a Nyéki-Holt-Duna már legalább a 18. század eleje óta holtág.339 Pesty szerint „sárkányos tó lapályos tófenék, a népmonda 
szerint hajdan egy nagy kígyó (sárkány?) tanyája.”340

Maga a sárkány szó csuvasos jellegű ótörök jövevényszó. A sárkány a mesékben és regékben szereplő rendszerint 
szárnyas kígyóhoz hasonló tüzet okádó, hatalmas karmú és néha több fejű rosszindulatú, képzeletbeli szörnyeteg.

339  ELBLINGER 2014.
340  GAÁL-KŐHEGYI 1972. 293.

9. Gyűrűsalj

A Kenderáztató a Gyűrűsaljban. A kisebb tavak, kobolyák gyakran viselik ezt a nevet a Gemenc környékén. Báta környékén 
is két ilyen nevű tavacskát találunk. 

Az 1836-os jelentésben „Gyűrűally-sziget” néven szerepel, 1500 magyar hold fiatal erdő, ezért csak „durch 
fastungen” (keresztvágásokat) lehetett végezni (gyérítés). Báta község közelsége miatt a falopásokra figyelni kell, mert 
nem volt az erdőben csőszház. A terület alsó része az ún. Kis-Gyűrűs Áj-sziget.341 Nevét a gyűrűce, azaz a veresgyűrű 
som növényről kaphatta. Ezen a területen sok gyürücebokor (veresgyűr, som), amelynek ágait a halászok varsakarikának 
használták.342 A földrajzi név gyűjtők szerint: sík, mélyfekvésű bozót és erdő. „Az adatközlők szerint sok a gyürüce, 
gyürücebokor, amelynek az ágait a halászok varsakarikának használták. Félkör, illetve kifli alakú határrész, mely két kisebb 
darabra tagolódik.” Alsó- és Fölső-Gyűrűsaljra.343

A település áradásoktól való megmentése a földesúr és a mezőváros közös érdeke, ami mentén az ellentétek 
ellenére legtöbbször közösen cselekedtek. Báta vezetése 1783-ban kérte először a Duna Gyűrűsháj melletti 
kanyarulatának átmetszését, mert a folyó a község közepének, a templomnak rontott neki. Úgy vélték, hogy a kanyar 
átvágásával a Sárvíz torkolatát is mentesítenék az áradásoktól:

341  RÁDI 2012. 48.
342  NEBOJSZKI 2008. 20.
343  VÉGH 1981. 521.
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A Bátai-Holt-Duna a Gyűrűsaljat nyugatról határolja 
 

 „1ször Azon tapasztalható minden, és szemben tűnő kárai között, mellyeket a Dunának veszedelmes ki áradássában 
kénteleníttetik szenvedni, az legnagyobb inség, és nyomorúság, hogy a Duna éppen a helység derekának, és az Templomnak 
neki szegel; és kevés idő múlva (ha ugy marad) ell is pusztítja és semmivé teszi. A mint ezt Ntes Vertics Úr N. Vármegye 
Geometrája a maga delinátiójának meg mutathatja. 2or Ezen veszedelemnek, és kárnak meg orvoslása, az Helységnek pedig 
meg maradása ugy leg inkább, és igen könnyű erővel orvosoltatnék meg, ha Gyürüs háj felé (amely Méltos. kalotsai Érsek Eő 
Exellentiája határában vagyon, a hol tudni illik a Két Dunának leg nagyobb ütközete vagyon, Szeremlei Helységen allól) 
elvájattatnék. 3or Ha a Dunának folyása a Gyürűs háj felé venné magát, és arra ell vájattatnék, a Sárvíz Canalyának sem 
lenne semmi fönt tartóztatása, hanem inkább szabad folyása lenne; mert az Zátontúl ell öntetvén, minden szabad folyását 
ell vesztené a Duna, és tóvá változna.”344

Jelenleg a még ma is jelentős a sárosparti rakodó Gyűrűsaljon, valaha ide is volt kisvasút.345

 A Bátai-Holt-Duna és a Duna közti terület. A Kalocsai Érseki Uradalom birtoka volt. A Gemenc környéki 
nagy léptékű folyószabályozások Báta környékén kezdődtek. A holtág az 1820-1821 között elvégzett átvágások 
során jött létre, ekkor vágták át Beszédes József vezetésével a hatalmas bátai kanyart. A holtág a 4,7 km-es hosszával 
az egyik legjelentősebb gemenci holtág. Korábban csak egy keskeny, de hosszú fok, a régi Duna meder maradványa 
kötötte össze a Dunával.346

344  MNL. TML. Közgyűlési iratok 4:140/1819. – idézi: KÁPOLNÁS 2004. 329.
345  HÓDI 2002/a. 334.
346  ELBLINGER 2014.

 
10. Böde 

Böde nagy, gyakran vízjárta legelője

Bátától délre húzódik, a Gemenc legdélibb kiszögellése a dunántúli oldalon. A Bátai Közbirtokosság tulajdona 
volt. Felső vége nagy kiterjedésű, Duna menti legelő, ami Baranya megyébe átnyúlva, a dunaszekcsői löszfal felé tartva, 
puhafás ártéri erdőkbe megy át.347 A bödei legelőről azt írja a bátai dülő leírás 1851-ben, hogy nagy részét a víz bírja, 
így soha sem használható legelőként, más része is ki van téve a vizeknek és csak csekély savanyú füvet terem.348

347  ELBLINGER 2014.
348  MNL TML. Szekszárdi Földmérési Igazgatóság iratai Báta dűlő leírása 1851. jan. 8. – 19. doboz
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GEMENC A XX. SZÁZAD VÉGÉN

A Gemenc országos hírnevét dr. Homoki-Nagy István (1914-1979) 1952-ben forgatott Gyöngyvirágtól 
lombhullásig című természetfilmje hozta meg. A filmnek komoly nemzetközi sikere is volt, az 1953-as Velencei 
Filmfesztiválon is első díjas lett kategóriájában.

 1956-ban hatalmas pusztítást végzett a jeges ár majd 1965-ben ismét rendkívüli árvízhelyzet alakult ki. Ezért 
1969 és 1974 között ismét megerősítették a töltéseket, valamint egy-két új is épült. Elkészült a hátfői zsilip és árvízkapu, 
ami eredetileg a Sió hajózását is lehetővé tette, és amely megóvja a Sió völgyét a Duna visszaduzzasztó hatásától.

 A táj arculatában a 19-20. század fordulója hozott jelentős változást. A Gemenc vidékén a mocsarak 
lecsapolásával, a Duna, valamint a Sió és a Sárvíz szabályozásával megváltozott az élet. Bajánál, Bátánál már 1820-
ban átvágták a Duna nagyobb kanyarulatait, később a sükösdi, a csanádi és a koppányi átmetszéseket is elvégezték.  
A Duna mai medre 1905-re alakult ki a folyó 64 km-rel megrövidült, jó hajózóút lett, a jeges ár is gyorsan levonul, de úgy 
tűnik, a halászatra csaknem végzetes csapást mértek. Leszűkültek a haltápláléktermő területek, az ivadéknevelő részek, 
csökkent a halállomány. Több lett viszont a szárazulat, így a vad megtelepedett, s mert nyugalmat talált, gyarapodott is. 

 A gemenci hullámtéren meghatározóan mesterségesen létrehozott erdő állományok vannak, ezek kialakításában 
a legfontosabb szerepe a Duna szabályozását követő erdőtelepítéseknek volt. A mesterségesen létrehozott, köztesként 
művelt új erdők túlnyomórészt szlavón tölgy és fekete dió voltak. A Gemenci erdő jórészt természet közeli állapotban 
megőrzött tölgy-, kőris-, szíl-, és fűz-nyár ligeterdők reliktuma. Természetes növénytársulásai a magassások, a bokorfüzesek, 
a puha- és a keményfás ligeterdők (és ezek átmenetei), melyek a folyó medrét szélesebb-keskenyebb sávban követik, 
partjait – mint egy galéria – szegélyezik. A talajok a Duna hordalékából épültek, mégis igen változatosak, ezért az ártér 
azonos szintjein is különböző hordalék rétegeket, illetve különböző növénytársulásokat találunk. A gemenci ártéren járva 
feltűnik, hogy itt számos öreg, különleges alakú és méretű tölgy, nyár, illetve fűzfa él. Ezeket a faóriásokat az erdészek most 
is és a múltban is megkímélték, fészkelő helyet boztosítva a rétisasoknak, vagy a fekete gólyáknak.

 A kivételes szépségű hullámteret nagyrészt erdő borítja, és még mindig fellelhető rajta a korábbi folyóparti 
keményfa erdők maradványa. Változatos a talaja, az öntéstől a silány homokig minden megtalálható. Igen változatosak 
a növénytársulások. A Duna és a morotvák partjain a fehér, a fekete és szürke nyár óriások őrködnek, mézgás és hamvas 
éger, fehér fűz ligetek húzódnak. Beljebb főképpen a kocsányos tölgy uralkodik, s elegyedik a magyar kőrissel. A bokor 
alakú, mandulalevelű fűz a zátonyokon telepedett meg.

 Több helyen megtalálható növénytani ritkaság, a fekete galagonya. A gazdag növénytársulásban él az erdei 
tulipán, a ritka nyári tőzike, a bókoló gyűrűvirág és a kígyónyelv, a vízparti, vizenyős láprétegeken pedig nyár elején 
pompázik a kosbor milliónyi sötétlilás vörös fürtje és a fehér harangocskájú gyöngyvirág. Őszelőn, a nedves réteken a 
halovány rózsaszínlilás virágú őszi kikerics köszönti az erdőlakókat.

 A változatos ártéri viszonyok sajátos növény- és állatvilág kialakulását eredményezték. A terület jelentős 
madárrezervátum. A morotvák, mocsármaradványok, a vízimadarak egész sorának - az ezüstsirálynak, a fekete récének, 
a fekete gólyának, a barna kányának, a békászó sasnak, a fekete sasnak és a kerecsensólyomnak - nyújtanak kiváló 
terepet. Nevezetes ragadozó ritkaság a rétisas és a kis héja is. A kerecsensólyom ma is még állandó fészkelő. Fészkét 
magas, egyenes fák koronájába, rendszerint villás elágazás közé szereti rakni. Főleg tölgy és kőris a kedvenc fája, de 
előfordult fészke fehérnyáron is szintén villás elágazásban. A kányák közül a barna- és vörös kánya is állandó fészkelő. 
Az egyre fogyó számú héja is magas fákra, szintén elágazásba rakja a költés idején friss, zöld lombbal álcázott fészkét. 
Az erdő mezőgazdasági szegélyén megtalálható a vörös vércse. Békászó sas ritkán, de még látható.

 

A fekete gólya legkedveltebb élőhelye a holtágakkal, tavakkal, vizes 
területekkel váltakozó erdős területek.

A réti sas szárnyfesztávolsága elérheti a 2,5 m-t is.

Március első napjaiban már javában virágzik 
a ligeti csillagvirág.



159158

Egerészölyv is rendszeresen fészkelő, főleg az erdő mezőgazdasággal határos nyugati szegélyén. Érdekes a tavaszi 
nászrepülésük, amikor a magasból összehúzott szárnnyal, mint a kő, lefelé zuhannak, majd hirtelen kinyitott szárnnyal 
újra felemelkednek. Átvonulóként a tavak, holt ágak nemes kalóza a halászsas. A baglyok közül állandó az erdei 
fülesbagoly, macskabagoly és a kuvik.

 A varjúfélék közül a dolmányos varjú, a vetési varjú, a csóka a neki alkalmas helyeken előfordul. A dolmányos 
varjú szívesen fészkel a vizek melletti magas fákon a mezőgazdasági területek közelében. Ritka jelenség a holló. 
A harkályok közül állandó fészkelő a fekete harkály, a zöld küllő, a nagy, tarka harkály, a közép tarkaharkály, a kis 
tarkaharkály. A fekete harkály öreg füzesek, nyárasok lakója. Az ember közelségét nem szereti, vastag, magas odvas 
fákban fészkel. Érdekes színfoltja a középkorú és öreg erdőknek a csuszka. Kékesszürke tolla úgy beleolvad a fa 
kérgének színébe, hogy csak éles, füttyszerű kiáltását vesszük észre, mikor tovarepül.

 A vízparti fiatalosok jellegzetes énekesmadara a halvány geze. Gyarapszik a fészkelő hollók és a barna 
kányák száma. A háborítatlan mocsárerdokben gémtelepek találhatók, bakcsó, a szürke gém és a kiskócsag is fészkel 
itt. Vonulási időben rendszeresen megfigyelhető a nagykócsag, a kanalas gém, a vadrécék és a vadludak számos faja 
Gemencben. A nagy ártéri rétek lakója a haris. Főleg a változatos domborzatú réteket szereti. Tavasszal hallani 
sercegő, recsegő hangját főleg reggel és alkonyatkor. A jégmadár a fokok és holtágak állandó kémlelője. Egy bokor 
vagy faágán a víz felett lesi zsákmányát, amely rendszerint apró hal, keszeg, hogy villámgyorsan rácsapva elkapja. 
Színe felülről a tiszta ég kékje, hasa a rozsdás lehulló falevél. Színe folytán szinte észrevehetetlen, csak akkor 
érzékeljük, ha rövid, füttyszerű hangját hallva elrepül. A holtágak, fokok meredek partjaiban, üregekben fészkel.

 A vadkacsákat fészkelőként is jó néhány faj képviseli, legnagyobb számban a tőkés réce. De ősszel és 
tavasszal vonuláskor szinte minden kacsafajta megfordul a tavakon, holtágakon. A kendermagos réce is állandó 
fészkelőnek számít, de kis számban él itt. A tavak, mocsarak elmaradhatatlan látványa a szárcsa és a vízicsibe.  
A belső nyugalmas tavak nádasokkal szegélyezett részén állandó fészkelő a búbos vöcsök. A mezőgazdasággal 
határos területen mindennapos látvány a fácán. Az ismétlődő árvizek és a vaddisznó a fészekaljak tönkretételével 
gátat szabnak nagyobb tömegű szaporodásának.

 Vonulóként, főleg ősszel, a vadlibák számos faja fordul meg Gemenc tavain, vizein. A nyári lúd, vetési lúd 
a vonulás elején, a nagylilik, kislilik a vonulás közepén, végén.

 A rigókat három fajta képviseli állandó jelleggel és fészkelőként. A nádirigó, feketerigó, sárgarigó.  
A nádirigó a nádasok, mocsarak szegélyének madara. Elárulja jelenlétét erős, recsegős hangja. Fészkét mesterien 
összefogott nádszálakra építi a nád fele magasságában. Az ártéren nádasokban mindenütt megtalálható.  
A feketerigó nemcsak az erdő, de ma már a városok is kedvelt, ismerős madara. A sárgarigó nevében benne van a 
madár színe. Érdekes énekét messze hallatja. Eperérés idején az ártéri eperfák szorgalmas látogatója, az epret igen 
szereti. Magas fákra fészkel. Későn érkezik és korán elvonul.

 Az ártér állandó fészkelője az őrvös galamb. Korán érkezik, néha még a hóolvadás előtt. A tavasz 
legkorábbi biztos hírnöke. Messze hangzó búgó hangja kellemes zene a kora tavaszi erdő csendjében. Nem sokkal 
utána, az erdei szalonkával egyszerre érkezik a barázdabillegető. Erdei rakodókon kellemes látvány a máglyák, 
sarangok tetején futó és keresgélő billegető. Az erdőben nagyobb farakodókon mindenütt megtalálható az igen 
rejtett életmódot élő ökörszem, amint megriadva, csirregve tovasurran.

 A cinegéket négy állandó, rendszeresen költő faj képviseli. A széncinege, kékcinege, búbos cinege és az 
őszapó. A cinegefajták késő ősszel, télen csapatokba verődve gondosan vizsgálják a fák, bokrok ágait, koronáját, 
folytonosan egymással beszélgetve. Ők az erdő szorgalmas madárnapszámosai.

 Odvas fák elmaradhatatlan fészkelő madara a seregély. Főleg az erdő szegélyén, a mezőgazdasággal és 
erdei rétekkel határos területeken él. A költés után csapatokba verődve szorgalmas rovarpusztító. Állandó fészkelő 
a színpompás tollazatú búbos banka. Hosszú csőrével a földön élelem után kutat, rovarokat keresgél. Faodúban 
költ. Népiesen nevezik büdös bankának is.

 Rendszeresen költő és fészkelő a kis őrgébics és a tövisszúró gébics. Mindegyik fajta a fészke környékét 
védelmezi még a jóval nagyobb madarakkal szemben is, azokat támadva, nyugtalanítva. Állandó és látható téli 
vendég a nagy őrgébics. Van az ártérnek egy elég ritka és kevésszer látható madara, a lappantyú (kecskefejő). 
Rejtett életmódja miatt csak a szürkület beálltával repül. Hasznos rovarevő. A nappalt a földön tölti, és ott is 
fészkel. Igen jó a rejtő színe, csak akkor kel fel nappal, ha valaki majdnem rálép. Rendszerint nagyobb, egy-két 
éves erdei vágásokban található, és ott is költ. Tavaszi este repülésnél, mint bukó galambok, a szárnyát csattogtatja. 
Repülése nesztelen, imbolygó. A szalonkák közül az erdei- és sárszalonka a leggyakoribb, és egyáltalán nem ritka 
faj. Az erdei szalonka átvonul északabbra, ott költ. A sárszalonka mint költő faj a területen a tavak, nádasok körül 
mindenütt előfordul.

 Van az erdőnek egy örökké lármás, árulkodó madara: a szajkó (mátyásmadár). Mindenütt előfordul, jelenlétét 
és ügyességét bizonyítja a fák erős kérgébe vagy elágazásába beszorított és feltört dió. Ékes, díszes szárnyfedőjét a régi 
sárközi emberek kalapjuk díszéül használták.

 Az énekes madarak népes családjának kedves, széphangú képviselője: a fülemüle. Csodálatos énekét költés 
idején csendes éjjeleken már 2 óra körül elkezdte, és késő estig, éjszakáig énekel. A jelentős számú erdei pinty 
lombfakadástól a költés idejéig hallatja énekét. A tengelicét tarka tollruhája és mesteri fészke teszi emlékezetessé. Főleg 
az erdőszegélyeken fészkel. Amíg a gemenci erdőterület nyugati szegélye bővelkedett odvas, öreg fákban, mindenütt 
feltűnt a szalakóta (kékvarjú). A nyugati erdőszegélyeken ez a színpompás, odúban fészkelő, vonuló madár, főleg 
telefonoszlopokon, telefondróton vagy magányos fákon volt látható.

 A folyó Duna meredek, kemény partrészén telepekben fészkel a parti fecske. Érdekes és színes látvány a 
víz felületét majdnem súrolva repülő rajuk. A téli vendégek közül számos sirályfaj és bukó is megtalálható Gemenc 
területén. Állandó fészkelő a cigány-csaláncsúcs, a poszáták néhány faja.

 A Gemencben a nagy kiterjedésű ártéren él az európai jelentőségű fekete gólya és rétisas állomány. Az elmúlt 
években a nagy kárókatonák tömeges jelenléte is rendszeres. Ez a fekete tollú, ügyes halászmadár telepeken fészkel, a 
holtágak, tavak körül lévő öreg, ágas fűzfáin. A nagy vízi országút – a Duna és elöntései, mellékágai - sok tízezernyi vadlúd 
és vadréce számára adnak biztonságos madárszállót. A gemenci táj természeti szépségével, gazdag és értékes élővilágával 
nagy vonzerőt gyakorol, megérdemelt hírnévnek örvend. Határainkon túl is ismertek a vadászati lehetőségek, a kiváló 
minőségű vadállomány. Öreg, odvas fák jelentik ritka denevérfajok élőhelyeit és viszonylag nagy számban él az ártéren a 
fokozottan védett vidra is. A zavartalanabb erdőrészekben búvó helyet talál a vadmacska, még a kisebb tocsogók és elzárt 
vizes területek rendkívül fontos táplálkozó helyet jelentenek madárvonuláskor. A visszatelepítést követően a mellék- és 
holtágakban újra otthonra talált az európai hód. Ez a sajátos vízi életmódot folytató állat egykor általánosan elterjedt 
és gyakori volt Európában, így Magyarországon is. A vízrendezés, a népesség növekedése visszaszorította életterét. 
Csökkentek a háborítatlan vizes élőhelyek, dús vegetációjú, puhafás ártéri erdők. Létszáma lecsökkent s az 1800-as évek 
végére eltűnt Magyarország mai területéről. Az 1990-es években Ausztriából több esetben történt sikeres telepítése 
Gemencre. Az egykor virágzó, sokrétű ártéri fok gazdálkodás emlékei, a fokok, még mai is jól felismerhetőek. A korábbi 
ártéri életforma számos eleme a Sárköz településeinek népi hagyományaiban él tovább.
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