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Tájaink segítségre szorulnak 

Nagy bajban vannak hazai tájaink. Összeomlott rendszerük, megszakadt elemeik között a 

kapcsolat, működésükből kiszállt-kikopott a változatosság és az élet. A tájtól lélekben 

távolodó, elidegenedett emberek életfönntartó viselkedés helyett romboló-leépítő módon 

léteznek – a zavarodottság lett úrrá rajtuk. Egy leszegényedett-lebutított élettelen technikai 

rendszer vette át az uralmat, az élő kapcsolatok helyébe rideg mechanikai kapcsolatok 

léptek. 

A városi emberek e bajoktól elszigetelő burokban élnek, így nem tudatosodik bennük a 

veszély. A vidéki tájak újraszerveződése nem számíthat a városok gondoskodó támogatására 

– öngyilkos passzivitással vagy kizsákmányoló magatartással fordul a város a tájak, falvak 

felé. Magára maradt, kiszipolyozott tájaink egyetlen esélye az ott élő azon kevesek 

cselekvése, akik észlelik a leromlás folyamatát (mert helyben élnek), és felelősségük 

tudatában vannak. Bár gazdasági értelemben gyöngék, de lélekben a legerősebbek, 

képességeik szerint a legilletékesebbek a tájak pusztulását leállítani, ha hisznek saját 

erejükben, ha az élet és az ember oldalán állnak. 

Egyre több emberben tudatosodik e probléma, egyre többen kezdenek föllépni a tájak 

élettelenedése ellen. Az Ormánság Alapítvány is kísérletet tesz arra, hogy megtalálja és 

alkalmazza e folyamat megfordítására legalkalmasabb eszközt. Az Ormánságban az egyik 

ilyen eszköz a gyümölcsészet legtermészetesebb módja, az „alkalmazkodó gyümölcsészet”. A 

Norvég Alap támogatásával egy közösségi gyümölcsföldolgozót hozunk létre, amely maga 

után fogja húzni alkalmazkodó gyümölcsészetet, amely pedig a táj újraépüléséhez vezet. 

Újraépülés alatt azt értjük, hogy a táj ismét ép lesz, amilyen akkor volt, amikor még az ártéri 

fokgazdálkodás és a tájba illő életmód kulturális és anyagi gazdagsággal ajándékozta meg az 

embereket. Abban bízunk, hogy kis beavatkozással (közösségi gyümölcsföldolgozással), nagy 

lépéssel tudunk előrébb jutni. 

Az Ormánság gyümölcsészete 

A Kárpát-medence minden folyómenti területe, így az Ormánság is, kiváló gyümölcsészeti 

adottságokkal rendelkezett, és még ma is rendelkezik. A hajdani élő ártereken (ma 

kiszárított, mentett árterek) a gyümölcsészet szervesen tagolódott az ártéri fokgazdálkodás 

összetett rendszerébe. Nem voltak a környéküktől elszigetelt gyümölcsültetvények. A 

gyümölcstermő növények sokasága a táj különböző jellegű ökológiai tereiben kínálkozó 

életfeltételeket kihasználva, az ember által megnemesítve és gondozva, az ökológiai 

kapcsolatok védelmében élt. 

Az ember a természeti folyamatokhoz alkalmazkodva végezte a gyümölcsökkel kapcsolatos 

tevékenységét. Szelekciójával, a jó tulajdonsággal rendelkező fajták fölszaporításával a 

gyümölcstermő növények egyre változatosabb világát hozta létre. Oltással nemesített, 
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vetéssel és az új változatok „paraszti szelekciójával” biztosította újabb tájfajták kialakulását, 

gondoskodásával segítette a növények életben maradását és termőképességének 

fönntartását, a gyümölcsök fogyasztásával pedig bekapcsolódott a táj ökológiai 

körfolyamataiba. A tájba szervesen illeszkedő tevékenysége a társadalmi kapcsolatok erős 

szövetét hozta létre, a gyümölcsészet köré szerveződő közösségek, a tevékenységek rendjét 

megszabó intézmények jöttek létre. Ebből a rendszerből maradtak ránk gyümölcsfajtáink is, 

amiből tudhatjuk, hogy csak ebben a rendszerben érzik jól magukat, és bontakoznak ki 

kedvező tulajdonságaik. 

Régen a falusi lakosság táplálkozásában sokkal nagyobb szerepet kapott a gyümölcs, mint 

ma, és sokkal változatosabb módon fogyasztották. Az ízlés is sokat változott. A savanyú 

almát, a „szotyós” és a főző körtét, a puha hólyagos és szívcseresznyét, az aprószemű szilvát 

korábban valószínűleg sokkal jobban megbecsülték. A sokféle elkészítési mód azokat a 

gyümölcsöket is bevonta a fogyasztható gyümölcsök körébe, amelyek nyersen 

élvezhetetlenek (kányabangita, vadkörte, vadalma, bodza, tölgymakk, galagonya, kökény, 

húsos som stb.). A gyümölcsök nemcsak a táplálkozás, hanem az egészségvédelem és a népi 

gyógyítás fontos alapanyagai is voltak. 

Az Ormánság egykori gazdag gyümölcsészetének csak maradványaival rendelkezünk. Nem 

tudjuk pl. azt, milyenek voltak az ún. gyümölcsények (gyümölcserdők), hogyan gondozták 

azokat, hogyan történt haszonvételük. Számos földolgozási mód, és a földolgozásban 

használt eszköz, szerszám már nem található meg, és különösen pótolhatatlan veszteség a 

helyismeret, illetve a sok-sok kisebb nagyobb fogás, technika, amely tudásra a gazdálkodók 

mindennapi munkájuk során tettek szert. Mielőtt megismerhettük és megvédhettük volna, 

az Ormánság gyümölcstermő növényeinek számos tájfajtája végleg és pótolhatatlanul eltűnt 

a tájból. Még mindig akad azonban jócskán belőlük, és ami megmaradt, az is óriási értéket 

képvisel – megőrzésük elemi kötelességünk. Főleg azok a tájfajták koptak ki a tájból, amelyek 

elsősorban önellátásra voltak alkalmasak, amelyek csak szezonálisan, frissen voltak 

fogyaszthatók, amelyek szállításra alkalmatlanok voltak, amelyek kinézete nem elégítette ki a 

városi fogyasztási igényeket, amelyek olyan földolgozással váltak fogyaszthatóvá, amely 

ugyancsak eltűnt az ormánsági kultúrából. 

Vannak gyümölcsfák, amelyek egy-egy tájfajta utolsó képviselői, de vannak olyanok is, 

amelyek újonnan kialakult tájfajták. Számos „nevenincs” gyümölcs is felfedezésre vár a 

kertekben és az elvadult (erdősülő) réteken, legelőkön, szántókon, árokpartokon. 

Megőrzésükkel a vidéki élet pótolhatatlan értékeit menekítjük át korunkba és utódaink 

számára. A genetikai örökség (tájfajta) azonban igazi értéket a hagyományos gyümölcsészeti 

tudással együtt tud képviselni. A tájfajtákkal együtt tehát mindig föl kell mérni a hozzá 

kapcsolódó tudást is: hogyan, milyen eszközökkel gondozták a gyümölcsöst, hogyan 

takarították be, tárolták, dolgozták föl, fogyasztották, milyen gyógyító hatása van; milyen 
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informális közösségi intézmények által váltak szervezetté a gyümölcsösökkel kapcsolatos 

tevékenységek stb. 

Az alkalmazkodó gyümölcsészet 

Elvi alapja 

A tájgazdálkodás egyik ága az „alkalmazkodó gyümölcsészet”, amely határozottan különbözik 
az iparszerű gyümölcstermesztéstől. Alapvető sajátossága a természeti-ökológiai 
folyamatokhoz való alkalmazkodás, amelyeket nem gátolja, hanem rásegít azokra. A 
gyümölcsös biológiai diverzitását magas szintre emeli, gyümölcsfái vegyes korúak, fajtái 
sokfélék. A tájfajták ellenállósága és a termesztési rendszer védőhatása miatt minimális a 
növényvédelmi beavatkozások szükségessége. A gyümölcsös helyet adhat zöldséges és 
gabonás parcelláknak is, baromfiak számára életteret nyújt, gyepes területei a haszonállatok 
takarmányát biztosítják, fái tűzifát szolgáltatnak … Terméke tehát nemcsak a gyümölcs, 
hanem szinte minden, ami egy komplex paraszti gazdaságban előfordul: zöldség, méhészeti 
termékek, tűzifa, ipari fa, gomba, baromfihús és tojás stb. 

Az alkalmazkodó gyümölcsészettel szembeni alapvető elvárás az, hogy ne csak a gazdaságba 

tagolódjon, hanem a helyi társadalom szerves része, szervező ereje is legyen. A csak – a 

többnyire kívülről kiépülő – gazdasági kényszerpályákhoz igazodó gyümölcstermesztés a 

helyi társadalom és a gazdálkodás helyszínét nyújtó táj ellenében is működhet, és működik 

is. Jelenlegi programunk a társadalomra és tájra kifejtett kedvező hatása miatt alapul az 

alkalmazkodó gyümölcsészeten. Ezért emeljük ki csak ezt a dimenzióját programunk 

vonatkozásában, hangsúlyozva azt, hogy ezzel az alkalmazkodó gyümölcsészetet csak 

egyoldalúan mutatjuk be. 

Társadalmi összefüggései 

Az alkalmazkodó gyümölcsészet csak kisüzemekben tud működni, ahol a méret fölső határát 

elsősorban a munkaerő forrása szabja meg: csak helyben élő ember (család vagy közösség), 

alapvetően saját munkaerővel tudja művelni. A saját munkaerő közösségi szinten értendő, 

ahol a családok egymásnak besegítenek egy-egy munkacsúcs idején, és ennek az 

együttműködésnek ki is alakul a társadalmi intézménye. A külső, vagy a piaci alapú (fizetett, 

pl. napszámos) munkaerő igénybevétele csak átmenetileg, vagy rendkívüli esetekben 

szükséges. 

Élelmiszer és tűzifa vonatkozásában szinte teljes önellátást, számos más termék 

vonatkozásában pedig részleges önellátást nyújt. A fölösleg piaci értékesítésével jelentős 

pénzbevételhez is juttathat. A sok kicsi gazdaságból sokféle és összességében 

nagymennyiségű termék kerülhet a piacra. A termékeket a termelő és a vásárló személyes 

kapcsolatán alapuló bizalom alapján lehet értékesíteni, amivel (1) el lehet kerülni a termékek 

fölösleges bürokráciával és merevséggel járó intézményes/hivatalos minősítését; (2) növelni 

lehet a gazdálkodás autonómiáját a külső ellenőrzési lehetőség csökkenésével; (3) a vásárló 
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fogyasztását össze lehet hangolni a termelés helyszínét nyújtó tájjal; (4) a helyi közösség 

szerveződésén kívül szükségszerűen kialakul a város-vidék jó kapcsolata, szolidaritása.  

A családi, esetleg közösségi „kisüzemekben” a gyümölcsészet szinte minden eleme, de 

különösen a földolgozás és a piac szoros együttműködést igényel, ami a közösséggé 

szerveződésre „utasító” hasznos kényszerpálya. Az együttműködési „kényszer” mind ember 

és természet, mind ember és ember között megnyilvánul. A termelési-gazdálkodási 

tevékenységek összehangolása kikényszeríti a fogyasztás összehangolását is. Az emberek azt 

és akkor fogyasztják, ami helyben, a fogyasztás idejében előállítható (természet és ember 

összecsiszolódása), és azt fogyasztják, amit a helyi közösség kínál számukra a javak bármilyen 

terítési módjával, pl. ajándékozással, cserével, piaci értékesítéssel, netalán közös előállítással 

(ember és ember összehangolódása). Közvetlen értékesítés esetén az összehangolódás 

kiterjed a vásárlóra, a város érintett polgáraira is. 

Földolgozás és tárolás 

A gyümölcsészet egymásra épülő elemei egy piramist alkotnak, ahol a piramis minden szintje 

megalapozza a fölötte lévőt. A gyümölcsök földolgozása és tárolása csak akkor lép a 

rendszerbe, amikor már rendelkezésünkre áll nagyobb mennyiségű és változatos termék. Ez 

a "gyümölcsészeti jéghegy” csúcsa, hiszen a földolgozást és tárolást sok más tevékenység 

előzi és alapozza meg, de a leglátványosabb és közvetlenül élvezhető eredmény a 

földolgozott (és jól csomagolt) termék. 

A gyümölcsök földolgozása és tárolása akár többszörösére növelheti a nyers gyümölcsök 

fölhasználható részét, változatosabbá teszi fogyasztásukat, növeli élvezeti értéküket, 

értékesítés esetén kedvezőbb piaci pozíciót tesz lehetővé. Az alkalmazkodó gyümölcsészet 

különösen sok olyan gyümölcsöt állít elő (hullott vagy beteg gyümölcs, csak földolgozva 

fogyasztható fajok és fajták), amelyet az ember csak földolgozva és megfelelően tárolva 

hasznosíthat, amellyel meghatározó mértékben növeli a fogyasztható gyümölcsök fajlagos 

hozamát. 

Földolgozással és tárolással teljessé válik a gyümölcsészeti tevékenységek rendszere. (Olyan 

ez, mint az autógyártás: az autó mindaddig az alkatrészek értéktelen és működésképtelen 

halmaza, amíg bele nem szerelik az utolsó alkatrészt is.) A gyümölcsészeti tevékenységek 

rendszere egyenrangú a gyümölcsészet ökológiai rendszerével, amely ugyancsak akkor válik 

egyértelműen teljesítőképessé, amikor a rendszer eléri az ökológiai szerveződés adott 

szintjét. Az ökológiai szerveződés ezen szintjén csap át a versengés együttműködésbe; ekkor 

éri el a rendszer a legnagyobb bruttó biomassza produkciót (fajlagos hozamot); az 

irányításban ekkor szorítja háttérbe a szabályozás és alkalmazkodás a vezérlést; a 

rendszernek ekkor válik leghatékonyabbá az elemeit védő hatása stb. 
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Az ökológiai rendszernek és a gyümölcsészeti tevékenységek rendszerének szerveződését és 

hozamokra kifejtett hatását mutatja a következő ábra: 
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Tájújraépítés gyümölcsészettel 

Nem is gondolnánk, hogy gyümölcstermő növényeink milyen fontos szerepet tölthetnek be a 

leromlott ormánsági táj és közösségek helyreállításában, a helyi gazdaság megerősítésében, 

az emberek egészségének javításában. A régi, a táj termőhelyi feltételeihez és a helyi 

lakosság igényeihez alkalmazkodott változatok (a tájfajták) és a tőlük elválaszthatatlan 

termesztési mód egy működő táj kialakítására „utasítanak”. (Olyan kényszerpályákat 

építenek ki, amelyek követése a táj épüléséhez vezet.) Ezzel válhatnak a táj, a helyi 

társadalom és gazdaság helyreállításának mozgatórugójává. 

Tájfajtáink nem arra valók, hogy iparszerű rendszerekben termesszék őket, nem is arra, hogy 

az eltorzult és beszűkült fogyasztói igényeket kielégítsék, és különösen nem arra, hogy az 

utóbbi évtizedek kudarcot vallott vidékfejlesztési politikáját támogassák. Ellenkezőleg, a 

megújulás, a szemlélet- és struktúraváltás lehetősége rejlik bennük. 

A gyümölcsészet egymásra épülő elemei egy piramist alkotnak, ahol a piramis minden szintje 

megalapozza a fölötte lévőt. A gyümölcsök földolgozása és tárolása csak akkor lép a 

rendszerbe, amikor már rendelkezésünkre áll nagyobb mennyiségű és változatos termék. Ez 

a "gyümölcsészeti jéghegy” csúcsa, hiszen a földolgozást és tárolást sok más tevékenység 

előzi és alapozza meg, de a leglátványosabb és közvetlenül fogyasztható eredmény a 

földolgozott (és jól csomagolt) termék. 

A gyümölcsök földolgozása és tárolása akár többszörösére növelheti a nyers gyümölcsök 

fölhasználható részét, változatosabbá teszi fogyasztásukat, növeli élvezeti értéküket, 

értékesítés esetén kedvezőbb piaci pozíciót tesz lehetővé. Az alkalmazkodó gyümölcsészet 

különösen sok olyan gyümölcsöt termel, amelyet az ember csak földolgozva és megfelelően 

tárolva hasznosíthat, így meghatározó mértékben növeli a fogyasztható gyümölcsök fajlagos 

hozamát. 

A következő ábra azt mutatja, milyen lépésekkel juthat el a gyümölcsészet –  fajták 

föltérképezésétől a földolgozásig, és az önellátást szervesen kiegészítő értékesítésig a 

kiteljesedéséhez, és az milyen társadalmi-közösségi hatásokat vált ki.  
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A gazdálkodással formált táj és az átalakuló, életképességét visszanyerő helyi közösségek 

végül a táj újraépüléséhez vezetnek. Ezt a folyamatot mutatja az alábbi ábra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A dőlt betűvel írt tevékenységeket az Ormánság Alapítvány jelenleg is végzi.) 
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A tájak tartós fejlődésének 

gazdálkodási feltételei 

A gyümölcsészet a tájgazdálkodás egyik meghatározó ága, amely csak a többi ággal együtt 

vezethet a táj teljes újraépüléséhez, életre keléséhez, amely a vidék fönntartható 

fejlődésének alapja. Az alábbi ábra a gazdálkodási ágak társadalomra gyakorolt összhatását, 

és végül a táj teljes újraépülését mutatja: 
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A „Gyümölcsöző Gyümölcsészet” program 

Az eddig leírt elméleti megfontolások és feltételezések alapján kezdünk bele abba a 

projektbe, amelynek végső célja a leromlott Ormánság újraépülése, a helyi közösségek 

újraszerveződése, a megélhetés javulása (a szegénység fölszámolása), az élet szebbé tétele. 

Azért foglalkoztunk eddig olyan sokat a gyümölcsészet társadalmi hatásaival, mert a céljaink 

nagyrészt a helyi emberekre és közösségekre irányulnak. 

Mintegy 20 éve foglalkozunk gyümölcsészettel: fölmérjük az Ormánság gyümölcseit (fajait, 

fajtáit, tájfajtáit); szaporítjuk azokat és kijuttatjuk az ormánsági településekbe; kísérleti 

gyümölcsöst és gyümölcsényt művelünk; rendszeresen szervezünk gyümölcsészeti 

tanfolyamokat. Ezt szeretnénk megkoronázni a földolgozás és tárolás beindításával, bízva 

annak sokirányú kedvező hatásában. 

A projekt tevékenységei 

1. Kerti termék földolgozó kiépítése és működtetése. 

A földolgozót – ahogy a nevében is benne van – minden, az alkalmazkodó 

gyümölcsészetben előállított termék földolgozására alkalmassá szeretnénk tenni. 

Ilyen a gyümölcs, az olajos magvak, a szárítható termékek (fűszer- és gyógynövény, 

gyümölcs, gomba …), a zöldségek, de még a száraztészta is. 

2. Mind a földolgozó, mind az annak alapját képező gyümölcsészet (lásd a piramis ábrát) 

működtetéséhez szükséges emberi feltételek kialakítása. Képzés, társas események, 

szakmai megbeszélések, megfelelő kommunikáció a helyi emberekkel és más 

partnereinkkel. 

Partnereinket arra kérjük, hogy 

1. segítsenek tükröt állítani programunk elé. Olyan visszajelzésre lenne szükségünk, 

amely segít céljaink elérésében (és nemcsak a projekt sikeres elszámolásában); 

2. vegyenek részt módszereink, tevékenységeink finomításában, pontosításában, 

javításában; 

3. alkalmazzák ők is eljárásunkat, amennyiben sikeresnek bizonyul. 


