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PREAMBULUM 

Az alábbiakban a NAKVI (jogelődje a Vidékfejlesztési Minisztérium alá tartozó 

Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet - továbbiakban: MEGBÍZÓ) megbízásából 

a Kárpát-medencei Gyümölcsészeti Hálózat (továbbiakban: KmGyH) közreműködésével a 

Naphimnusz Teremtésvédelmi Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Naphimnusz) által 

elkészített, a KmGyH stratégiájára vonatkozó átfogó programterv, stratégia (továbbiakban: 

Stratégia) olvasható. 

A Kárpát-medencei Gyümölcsészeti Hálózat (KmGyH) önkéntesen szerveződött csoport, 

amelyet a közös célok, és a közösen végzett tevékenység tart össze. Tevékenységének 

fókuszában a Kárpát-medence gyümölcsészeti hagyományainak megőrzése áll.  

A hálózat tagjai közösen vallják, hogy a Kárpát-medence történelmi gyümölcstermesztési 

hagyományai, a régi fajták genetikai anyaga éppen olyan fontos kulturális értéke nemzetünknek, 

mint a régészeti, az írott, az építészeti, vagy a szakrális nemzeti emlékeink.  

A KmGyH tagjai abban is egyetértenek, hogy a hagyományos, régi gyümölcsfajták – melyek 

remélhetőleg egyre nagyobb teret foglalnak el Magyarország és a Kárpát-medence kertjeiben – 

gondozását vegyszermentesen kell megvalósítani.  

A KMGyH a következő alapelvek szerint végzi tevékenységét: 

1. Hagyományos gyümölcskultúránk tisztelete és terjesztése. 

2. Önkéntesség – hálózat működése a tagok önkéntes részvételén alapul. 

3. Függetlenség – a Hálózat munkájában a résztvevők teljes függetlenségben, személyesen 

vesznek részt, akár alapítványokat, civil mozgalmakat, egyéb csoportokat, vagy csupán 

saját személyüket képviselik.  

4. Személyesség – a tagok törekszenek a személyes kapcsolattartásra, annak érdekében, 

hogy ne váljon személytelenné a működés. 

5. Kölcsönös segítség – a tagok egymást kölcsönösen segítik.  

6. Feladathoz kötődő felelősség és irányítás – nincs formális hierarchia; a vezető szerepek 

feladathoz kötődnek és esetlegesek, nem állandóak. 

7. Kölcsönös bizalom – a KmGyH a kialakult kölcsönös bizalom mentén az egyes tagok 

befektetett munkáján keresztül fejlődik. 

8. Nincs nyilvántartás a tagokról – a KmGyH nem vezet tagnyilvántartást, feladathoz, 

tevékenységhez kötődő, eseti listák lehetségesek, de ez nem jelent taglistát. 

9. A hálózat a tagokon keresztül fejlődik – aki a hálózatot segíteni kívánja a tagokat kell 

segítse. 

10. Ajándékozás elve – a tagok a fölöslegből megajándékozhatják egymást, így létrejöhet a 

körbeajándékozás hagyománya. Amit másnak adok, ahelyett számomra hasznosat kapok, 

de nem biztos, hogy pont attól, akinek én adtam. 

Meggyőződésünk, hogy minden olyan dologban felelősség terhel bennünket, amelyre a 

gyümölcsészeti tevékenységünkkel számottevően hatunk. Az iparszerű gyümölcstermesztés és 

az alkalmazkodó gyümölcsészet egyaránt hatással van az emberi egészségre, ökológiai 
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rendszereinkre, a tájakra, a helyi közösségek megélhetési lehetőségeire, kultúránkra és az 

emberiséget érintő globális kihívásokra, mint pl. az energiaválságra, a klímaváltozásra, az 

elfogyasztói társadalom kialakulására, a túlzott és ésszerűtlen bürokráciára, a gazdasági-

pénzügyi válságra. Valljuk, hogy az ipaszerű gyümölcstermesztés az emberiség jelenlegi, 

fenntarthatatlan életmódjából adódó problémákat súlyosbítja, amíg az alkalmazkodó 

gyümölcsészet ezeket enyhíti. Abban a tudatban végezzük tevékenységünket, hogy ezzel a 

tájakon, az itt élő emberi közösségeken és a lelkünkön esett sebeket gyógyítjuk.  

A stratégiával a KmGyH szerepét kívánjuk tisztázni és tudatosítani mind a hálózat tagjai, mind 

mások (intézmények, szervezetek, személyek) számára. A stratégiával továbbá jelezni 

szeretnénk, hogy  

 a gyümölcsészet a vidék fejlődésének, a tájak újraszerveződésének és a vidéken élők 

életlehetőségének egy meghatározó eszköze,  

 a KmGyH olyan közérdeket szolgál, amely kiegészíti a gyümölcsészettel foglalkozó 

államigazgatási és szakmai intézmények tevékenységét, így kézenfekvő az azokkal 

való együttműködés, 

 nem halasztható tovább, hogy a gyümölcsészet– mind a mögötte álló gondolkodás- és 

életmóddal, mind a gyümölcsészet művelési módjával – választ adjon az egyre 

nyomasztóbb globális jelenségekre.  

A stratégia célja az alkalmazkodó gyümölcsészet bemutatása a KmGyH közösségének 

támogatása, kapcsolatainak kiépítése, értékeinek minél szélesebb körben való elterjesztése. 

Célja továbbá a Kárpát-medencei fajtagazdagság felmérése, bemutatása, ezzel a Kárpát-

medencében élők figyelmének a gyümölcsészet ezen formájára történő irányítása. Célja még az 

intenzív gyümölcstermesztés által generált problémákra történő rámutatása, azok 

megszüntetése, amely azonban nem a problémákra adott egyenkénti megoldásokkal történik, 

hanem új gyümölcsészeti rendszer kiépítésével. Ha az egyenként sorra vett problémákra külön-

külön keresnénk választ, akkor szükségszerűen belesodródnánk annak a rendszernek a 

kényszerpályáiba, amelytől szabadulni szeretnénk. A kiépíteni kívánt új gyümölcsészeti 

rendszert „alkalmazkodó gyümölcsészetnek” hívjuk az a legfőbb jellegzetessége alapján, hogy 

három irányba is igyekszik alkalmazkodni (igazodni):  

 A tájhoz (a táj rendjéhez), ahol a táj az az „egész”, amelynek a gyümölcsös a „része”, 

 A tájban élő emberhez (gyümölcsészhez), aki mind a táj, mind a gyümölcsös részeként 

él (miközben más rendszereknek is része), 

 A gyümölcsös termékeinek fogyasztóihoz (a fogyasztói igényekhez), akik a táj, a 

gyümölcsös és a gyümölcsész környezetét alkotva átveszik a gyümölcsösből kikerülő 

termékek egy részét (a fölösleget vagy a szándékosan, továbbadásra előállított 

többletet). 
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BEVEZETÉS 

A stratégiáról 

A jelen Stratégiára azért van szükség, mert már nem csak a hipermarketek polcain nem találunk 

az egykor általánosan ismert, de mára feledésbe merült gyümölcsfajtákból, hanem már a 

termelői piacokon is elvétve akadunk rájuk – miközben tájaink, és benne közösségeink épülés 

helyett leépülnek. Pedig a gyümölcstermesztés a Kárpát-medence egyik legfontosabb 

tevékenysége volt, amely tevékenységet az ezt művelő közösség komoly haszonvétel mellett a 

táji folyamatokat gazdagító tájhasználati formákban végezte. Életet, élelmet és elfoglaltságot 

adott, nem mellesleg kulturálisan is meghatározta az adott közösséget. 

1. ábra - Pamuk alma Visnyeszéplakról 

 

Ma, amikor a gazdasági haszonvétel kényszere kizárólagosan uralja életünket, azt 

tapasztalhatjuk, hogy az emberi jólét, nem jelent jól-létet! Az okokat vizsgálva pedig 

eljuthatunk oda, hogy a tájat csupán a gazdasági haszonvétel eszközének tekintő hozzáállás 

kiüresíti az életet, elsivárítja a mindennapi tevékenységet és tönkreteszi az emberek egymáshoz 

fűződő viszonyát. Amikor pedig mindez egy a közeljövőben bekövetkező erőforrásválsággal 

kapcsolódik össze, akkor egy társadalom kötelezően kell, hogy a kultúrájának gyökereihez 

nyúljon, megkeresse az elfeledett, de egykor életet adó tevékenységeit, szokásait. 
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A KmGyH egy olyan közösség, amely tevékenységében igazodik a tájban tapasztalható 

folyamatokhoz, gazdagítja a helyi kultúrát, működése közösséget teremt és még haszonvételt is 

eredményez, akkor a felelős ember érzi, hogy ennek felkarolásáért, bemutatásáért, vagy pusztán 

csak segítéséért érdemes dolgozni. 

Ennek a felelősségnek az átérzésével kezdtük el a jelen stratégia írását, melynek újabb 

lendületet adott a Megbízó és a Naphimnusz között létrejött megállapodás. Munkánkkal 

szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarországon a gyümölcs, a tájfajták értékének 

újrafelfedezésével, ismét nemzeti kinccsé váljon továbbá ahhoz is, hogy  a KmGyH értékeiből 

adhasson elsősorban tagjainak, de tágabb értelemben egész Magyarországnak.  

Munkánkkal továbbá ahhoz a helyes irányhoz kívántunk hozzájárulni, amelyet a jelen Stratégia 

írásával egy időben Gyümölcsoltó Boldogasszony napján Zalában megrendezett „Tündérkertek 

találkozója” elnevezésű rendezvényen Kovács Gyulának hálózati tagtársunk, pórszombati 

erdésznek, örökségvédő gyümölcstermesztőnek a szervezésében V. Németh Zsolt 

Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára szavai fejeznek ki: „Tájfajtáink itt nevelkedtek, a 

hazai környezethez alkalmazkodtak, népszokások, receptek, titkok, történetek egész sora 

kapcsolódik hozzájuk. A minisztérium feladata, hogy a „száműzetésben tartott”, elfeledett 

fajtákat újra divatba hozza, színesítve ezzel a választékot. Az üzletekben alig néhány zöldség- és 

gyümölcsfajta közül válogathatnak a fogyasztók, pedig több ezret őriznek belőlük a hazai 

génbankok. A gyerekek, akik ma megtanulják a gyümölcsoltást, beoltódnak a haza és a munka 

szeretetével”. 

 

Miért és kiért van szükség gyümölcsészeti stratégiára? 

Ma a fogyasztói kultúrában, így Magyarországon is az „iparszerű” (intenzív) 

gyümölcstermesztés uralkodik, amelynek számos jellemzője egy irányba mutat: 

fönntarthatatlanság, életellenesség. A korunk „vidékfejlesztési paradigmájába” harmonikusan 

illeszkedő „modern” tájhasználat értelmezési keretében az iparszerű gyümölcstermesztés magas 

tudományos és technológiai színvonalra jutott. Ebből az alapelvből kiindulva a 

gyümölcstermesztéssel minden rendben van, fejlődésének jelenlegi iránya helyes, és még óriási 

fejlődési lehetőség rejlik benne, amelyet további kutatásokkal ki lehet és kell használni. Ez a 

gyümölcstermesztés azonban nem ad olyan lényeges és általános problémákra választ, amelyek 

már ma is súlyosan érintik a vidéki (és közvetve a városi) lakosságot, teljesen tehetetlen a 

közeljövőben várható kedvezőtlen globális változásokkal és azok helyi leképeződéseivel 

szemben. 

Mik ezek az általános problémák? 

1. Bizonyos emberi betegségek, és azok összefüggése az egészségre ártalmas táplálékkal, a 

mi esetünkben elsősorban a gyümölcsökkel (gyönge táplálkozási érték, 

növényvédőszerrel való szennyezettség stb.). 

2. Ökológiai rendszereinknek, tájaink mozaikos szerkezetének leromlása, a változatosság 

csökkenése (tájbetegségek). 

3. A vidéki lakosság megélhetési és boldogulási nehézségei. (Ez magába foglalja a vidéki 

munkanélküliség problémáját is, de annál sokkal tágabb problémakör.) 
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4. A vidéki élet, a mezőgazdasági munka leértékelődése. 

5. Globális problémák: energiaválság, klímaváltozás, fogyasztói szokások, túlzott és 

ésszerűtlen bürokrácia, gazdasági-pénzügyi válság stb. 

A gyümölcsészetet tehát új értelmezési keretbe kell helyezni, új rendszerét kell bevezetni, hogy 

a szűk szakmai szempontok mellett az előző problémák megoldásában is hasznosnak 

bizonyuljon. A jelenleg uralkodó gyümölcstermesztési mód (technológia) nem számol a 

felsorolt problémákkal. 

Ezzel a gondolkodásmóddal sokan nemcsak a problémamegoldás felelősségét dobják le 

vállukról, hanem ki is zárják annak lehetőségét, hogy megoldást találjanak rá. Ez a 

szűklátókörűség (szűk keretek közötti gondolkodás) jól illeszkedik a ma még uralkodó termelési 

és gondolkodási rendszerhez. A rendszer hibái mindaddig nehezen kerülnek felszínre, amíg a 

gyümölcstermesztési szakma meghatározó képviselői a jelenlegi gondolkodásmódot tartják 

mérvadónak, és nem veszik figyelembe, illetve elhallgatják a gyümölcstermesztés szűk szakmai 

keretein kívüli – de azzal szorosan összefüggő –problémákat (vagyis fölmentik önmagukat a 

felelősség alól). Ez az oka, hogy robbanásszerű változás várható a gyümölcsészetben (is), amint 

tarthatatlanná válnak az emberi élettel és magával a Földdel kapcsolatos problémák. 

Meggyőződésünk, hogy minden olyan dologban felelősség terhel bennünket, amelyre a 

gyümölcsészeti tevékenységünkkel számottevően hatunk. Ez a meggyőződés, és a változtatás 

nyilvánvaló szükségessége adja stratégiánk alapeszméjét.  

 

Hogyan szerveződött a gyümölcsészek hálózata? 

Magyarországon az egyik legnagyobb probléma, hogy a tudást, a tapasztalatot az emberek – 

szemben a megelőző generációk szokásaival – nem adják át utódainknak. Gyermekeink sokszor 

már a miénktől eltérő foglalkozást választanak, sőt sokan olyan tevékenységet, amelyet a 

megelőző generációk alig értenek. Az életünkhöz szükséges alapvető erőforrásokat 

szolgáltatásként vásároljuk meg. Mindez akkor működik jól, ha ehhez a típusú létformához 

elegendő anyagi, pénzbeli bevétellel rendelkezünk és a szolgáltatásokat ezek ellenértékeként 

megkaphatjuk. Így kiveszik a hagyományos tevékenységekre (pl. a természetben, vagy a 

háztartás körül végzett munka), az önkéntességre, az együttműködésre, a szolidaritásra 

vonatkozó hajlandóság, az érdeklődés a kétkezi munka iránt. Amennyiben a fenti létformához 

szükséges és elégséges bevétel megszűnik a felnövekvő generációk elemi létfenntartási 

gyakorlata is veszélybe kerülhet. 

A hagyományos gyümölcstermesztés és a hagyományos fajták megismerése területen kutató-

vizsgálódó szervezetek és szakemberek komoly ismeretet és szaktudást halmoztak fel az évek 

során. Tudták, hogy ez a tudás megtartó erő, annak munkában való gyakorlása éltető, értelmes 

tevékenységet adó elfoglaltság és nem utolsósorban – a szó átvitt és valódi értelmében – 

gyümölcsöt terem. Tudták azt is, hogy ennek a tudásnak az átadása személyes felelősségük és 

gyermekeik léte függ attól, hogy ezt átveszik-e. A XX. század vége felé kiüresedő 

közösségeivel szemben nekik volt egy aktív tevékenységük, amely annak erőszakoltsága nélkül 

természetes úton közösséget épített. 



A KÁRPÁT-MEDENCEI GYÜMÖLCSÉSZETI HÁLÓZAT STRATÉGIÁJA 

9  

 

A hagyományos gyümölcstermesztés és a hagyományos fajták megismerése iránt 

megnyilvánuló elhivatottságuk megélése érdekében a Kárpát-medencében gyümölcsöskerttel 

rendelkezők korában is rendszeresen, azonban csak ritkán találkoztak. Ezek a találkozók remek 

alkalmat nyújtottak arra, hogy egymással tapasztalataikat kicseréljék, egymás segítségére 

legyenek. A kommunikáció fejlődésével egymással informális hálót alkottak, amely más a téma 

iránt érdeklődőt is bevonzott köreikbe. 

 

2. ábra - Gyümölcsbemutató Drávafokon, 2010 novemberében 

Így jött létre a KmGyH, mint a gyümölcsészet iránt érdeklődők, a tevékenységet valamilyen 

formában támogatók, azt művelők közössége. A tapasztalatcsere, a közös munka, egymás 

segítése mind szorosabbra fonta az informális szövetségüket, a másik sikereinek megismerése 

pedig tiszteletre ösztönözte az egyes tagokat. A közösségben az érték a tudás, a tapasztalat, a 

gyakorlati tevékenység megélése lett, amely iránt egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott meg. 

A XXI. század gazdasági nehézségeinek sűrűsödésével a személyes találkozók ritkultak, a 

mindennapi megélhetés került előtérbe a tevékenységükben, azonban a közösség 

összetartozásából ez alatt az idő alatt sem veszített.  

A hálózat tagjairól 

Amint azt fent bemutattuk, a KmGyH önkéntesen szerveződött csoport, amelyet a közös célok, 

és a közösen végzett tevékenység tart össze.  
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Már jóval több, mint egy évtizede tudnak a tagok egymásról, ismerik egymás tevékenységét. 

Tízen, húszan, harmincan, majd egyre többen keresték a gyümölcsészek közül egymás 

társaságát és alkalmanként összejöveteleket, tanácskozásokat szerveztek. 

Az önkéntesen végzett munka, az önképzés, a társak tapasztalatainak átvétele, a közösen 

szervezett kalákák, a tanulmányi kirándulások nagyszerű összetartó erőnek bizonyultak.  

A KmGyH méltán lehet büszke a tevékenységére, eddigi eredményeire. Az előzőek szerint 

kialakított közösségüket valódi, szervesen működő és bővülő hálózattá formálták, a személyes 

találkozásokon túlmenően közös levelezőlistán tartják egymással a kapcsolatot. 

A KmGyH munkájába bekapcsolódók teljes függetlenségben, személyesen vesznek részt a 

tevékenységben, akár alapítványokat, akár civil mozgalmakat, vagy egyéb csoportokat, vagy 

akár csupán saját személyüket képviselve. A kialakult kölcsönös bizalom mentén a KmGyH az 

egyes tagok befektetett munkáján keresztül fejlődik. 

A KmGyH tevékenységének fókuszában a Kárpát-medence gyümölcsészeti hagyományainak 

megőrzése áll. Közösen vallják, hogy a Kárpát-medence történelmi gyümölcstermesztési 

hagyományai, a régi fajták genetikai anyaga éppen olyan fontos kulturális értéke nemzetünknek, 

mint a régészeti, az írott, az építészeti, vagy a szakrális nemzeti emlékeink. 

A Kárpát-medencei Gyümölcsész Hálózat tagjai abban is egyet értenek, hogy a hagyományos, 

régi gyümölcsfajták – remélhetőleg egyre nagyobb teret elfoglalva Magyarország és a Kárpát-

medence kertjeiben – gondozását vegyszermentesen kell megvalósítani. 

A KmGyH értékeinek, az alkalmazkodó gyümölcsészet minél nagyobb körben való 

megismertetése, elterjesztése érdekében a jelen stratégiában megfogalmazott menetrend szerint, 

a KmGyH létrehozza a magyarországi gyümölcsész honlapot, amelyet a 

http://www.gyumolcsesz.hu/ oldalon lehet majd elérni. A honlap leírása jelen Stratégia 

„Oktatás, nevelés, népszerűsítés” fejezetének „Információ átadás, honlap” részében található. 

 

Mikor, ki, mit tett a stratégia érdekében? 

A Stratégia kidolgozását a Gyümölcsészeti Hálózat 2010. november 27-28-án Drávafokon 

tartott Gyümölcsészezi Találkozó résztvevői határozták el. A stratégia első változatát a 

találkozón megbeszéltek szerint Lantos Tamás írta le. 

Ezen stratégia tisztázta a KmGyH gyümölcsészettel kapcsolatos nézeteit, gondolkodásmódját. 

Ez volt a tagok közös szakmai nézőpontjának első írásos megjelenítése. A feladatokat taglaló 

részben a stratégia összefoglalta a KmGyH már gyakorlatban végzett feladatait, és javaslatot tett 

azok továbbfejlesztésére. A stratégia fejlesztési javaslatainak egy része ugyan megvalósult a 

gyakorlatban (pl. a képzések és a kaláka munkák integrálása, a képzések „belső” tudásra 

alapozása), de maga a dokumentum valójában nem játszott lényeges szerepet a KmGyH további 

működésében, hiszen a változások a stratégia nélkül is megtörténtek volna. 

2011 szeptemberében a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Hivatala (továbbiakban: 

JNO) kezdeményezésére több egyházi vezető, szakmai és civil szervezet, valamint a 

http://www.gyumolcsesz.hu/
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Vidékfejlesztési Minisztérium a természeti örökségünk megóvásáért és értékeink megőrzéséért 

írt alá együttműködési megállapodást, amelyre 2011. szeptember 5-én került sor a JNO 

irodájában. Az ünnepélyes eseményen jelen volt Lantos Tamás markóci polgármester, a 

KmGyH erre megbízott képviselője is. 

A fenti megállapodást megerősítendő 2011. szeptember 29-én a JNO szervezésében – a 

Vidékfejlesztési Minisztérium és a Pannonhalmi Bencés Főapátság támogatásával – a 

fenntartható vidékfejlesztés kérdéseiről rendezett tanácskozáson kimunkált, egy a konkrét 

feladatokat tartalmazó ún. Pannonhalmi Nyilatkozatot hoztak nyilvánosságra, amelyben a 

résztvevők rámutattak: a táj és a biológiai sokféleség védelme megköveteli, hogy a helyi 

közösségek hozzájussanak a tényleges önrendelkezés feltételeihez.  

A JNO 2011 év végén történő megszűnésével, az elkezdett munkát részben a JNO volt 

munkatársai, részben pedig egyéb vidék- és közösségfejlesztési szervezetek folytatják. Az 

utóbbiak között a Naphimnusz Teremtésvédelmi Közhasznú Egyesület a MEGBÍZÓ 

megbízásából vállalta, hogy a KmGyH stratégiáját továbbfejleszti, mintakertet létesít és az így 

szerzett tapasztalatokról beszámol. A jelen Stratégia ennek a szerződésnek az első teljesítési 

szakaszához tartozó eredmény. 

A Naphimnusz is reméli, hogy e munka hatására „az ősi ismeretanyag, amely a hagyományos 

gyümölcstermesztéshez és feldolgozáshoz kapcsolódik, megőrződik, és a jelenkori 

lehetőségekhez igazítva alkalmazást nyerve elterjed, továbbá hogy a vidéken élő fiatalok 

megismerkednek az alkalmazkodó gyümölcstermesztés, a tájbarát gazdálkodás lehetőségeivel, 

és maguk is hozzájárulhatnak az életgazdagság helyreállításához szülőföldjükön.” 

 

A stratégiaalkotásnál alkalmazott módszertan 

A jelen Stratégia írásakor is arra törekedtünk, hogy különféle gyümölcsészeti fórumok, 

találkozók során alakuljon ki a Stratégia végleges szerkezete és tartalma. 

Ez a Stratégia a stratégiák jelenleg általánosan alkalmazott szerkezetétől a következő 

vonásokban tér el: 

 Az egyértelműség érdekében tisztázza a kapcsolódó fogalmakat, mivel a 

Gyümölcsészeti Hálózat a gyümölcsészetnek nem a jelenleg uralkodó irányzatát 

képviseli, így egyes fogalmakat a szokásostól eltérő módon értelmez.  

 A jelenlegi helyzetet csak a feladatok meghatározásához nélkülözhetetlen mértékben 

és elsősorban összefüggéseiben elemzi, így számos „szokásos” kérdésre nem tér ki, 

nem viszi túlzásba az adatgyűjtést. 

 Igyekszik szakítani a menedzsment és szakmai terminológia idegen eredetű szavaival, 

ezzel is jelezve, hogy sajátos magyar gondolkodásmódot képvisel. (Ahol ez az 

egyértelműsítés miatt feltétlenül szükséges, a magyar szavak idegen megfelelőit 

zárójelben jelezhetjük.) 

 Nagyobb hangsúlyt helyez az általános meggondolások, a szakmai elvek és értékek 

megfogalmazására, mert éppen ezeken alapszik a stratégiában megjelenő sajátos 

gondolkodás-, élet- és művelésmód. 
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A STRATÉGIA CÉLJA 

A jelen Stratégia több célnak kíván megfelelni: 

 a KmGyH közössége formálódásának, fejlődésének támogatása, a Hálózat tagjai által 

képviselt, vallott  értékek Hálózaton belüli és kívüli megjelenítése; 

 a kapcsolatok kiépítését a hasonló gondolkodású, tevékenységi körű barátainkkal, 

amelynek célja a tájfajták élő, gazdaságon belüli helyszínen (on-farm), és 

gyűjteményes formában (in-situ) megőrzése; 

 a fajtafelmérés érdekében korábban tett erőfeszítések felkarolása, a felmérés 

egységesítésének segítése olyan fajtafelmérő adatlap megalkotásával, amelynek révén 

– némi előképzés után – bárki nekiláthat lakóhelye környékének gyümölcsészeti 

feltérképezéséhez; 

 az alkalmazkodó gyümölcsészet elvének és gyakorlatának minél szélesebb körű 

megismertetése, az érdeklődők tájékoztatása, irányítása, bevonzása; 

 a fajtabemutatók tartása a hozott tájfajta gyümölcsökből; művelési módok 

bemutatásának megszervezése; 

 élő, személyes találkozók, tanulmányutak, kalákamunkák, képzések szervezése, közös 

szerszám és könyvbeszerzések elősegítése; 

 az egyéb programokkal (pl. a közösségi tanulókertek hálózatával) való 

együttműködés; 

 a gyümölcsösök országos létrehozásához, fenntartásához való hozzájárulás, 

támogatások keresése, Gyümölcsész programok kidolgozása; 

 kormányzati és nemzetközi kapcsolatok kezelése, azon fórumokon, ahol széles körben 

bemutatható a tájfajta gyümölcsök és az alkalmazkodó gyümölcsészeti módszerek 

megőrzéséért végzett tevékenységünk. 

 

3. ábra - Gyümölcsfajta felismerés Szávai Márton bácsival 
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HELYZETKÉP 

Tájtörténeti kitekintés 

A jelenlegi tájhasználat hibás, mégpedig alapjaiban elhibázott paradigmán alapul, amely szerint 

a táj csupán a benne lejátszódó folyamatok földrajzi kerete. E keret alapvető tulajdonságait, 

meghatározottságait tekintjük adottságoknak, legyen szó bár termőhelyi, vagy talaj, vagy 

összefüggően: táji adottságokról. Az egyes tájhasználati formák meghatározásakor – jobb 

esetben – ezeknek az adottságoknak az összességéből kiindulva tervezik meg a lehetséges 

gazdálkodási ágakat, legyen szó bár mező-, erdő-, vagy gyümölcsgazdálkodásról. Rosszabb 

esetben ezekre sem vagyunk tekintettel, csupán az adott pénzpiaci viszonyokra. Ilyenkor a táji 

adottságok figyelmen kívül hagyásából eredő hátrányokat összességében kedvezőtlen 

adottságoknak, az adott térséget hátrányos helyzetű térségnek nevezik, és a rossz tervezést 

különféle kompenzációkkal „jutalmazzák”. Ugyanakkor az adottságok egyáltalán nem 

valamiféle földrajzi keretből fakadó fizikai állandók, ellenkezőleg: a tájban lejátszódó 

folyamatok eredményei. Maga a táj e megközelítésben nem keret, nem a színpad, ahol a 

folyamatok lejátszódhatnak, hanem maga az előadás, ideértve a díszleteket, a szereplőket s 

magát a darabot is. Összességében a táj egyfelől a folyamatok kerete, másfelől a folyamatok 

összessége. Állandóan változó kölcsönhatásrend, amelyben a fizikai keretek folytonosan hatnak 

a köröttük zajló folyamatokra, miközben a folyamatok is változtatják magukat a kereteket. A táj 

e két eleme nem kezelhető elkülönülten. Ha ugyanis bizonyos folyamatok kimaradnak magától 

értetődően változik meg a korábbi kölcsönhatásrend. Felborul a táj, mint természeti rendszer 

szerkezete, az új szerkezethez pedig új működés, azaz új adottságok társulnak. Minél több 

korábbi folyamat esik ki, a tájszerkezet annál egyszerűbbé válik, annál nagyobb teret enged a 

szélsőségeknek, az adottságok pedig annál kedvezőtlenebbé válnak. Szélső esetben a folyamat 

teljes leépüléshez is vezethet. 

A táji folyamatok alapján az együttműködő, azaz a táji folyamatokat gazdagító tájhasználati 

formák, mint amilyen a gyümölcsészet is volt, nem elsősorban a fajtagazdagság vagy a 

génkészlet megőrzése szempontjából fontos. Ezek a szempontok persze lényegesek, de itt 

sokkal többről van szó. Egy egyszerű példával szemléltetve egy hasmenéses, lázas beteget sem 

azért gyógyítunk, hogy szebb színe és kedvezőbb hőmérséklete legyen. Ezek felszínes 

megjelenései annak, hogy az adott beteg egészséges-e vagy tovább halad a leépülés útján, 

amelynek vége akár a teljes pusztulás, az ember esetében a halál, a táj esetében a pusztaság, 

vagy víz hiányában a sivatag lehet. 

A Kárpát-medence tájtörténetének áttekintése arra enged következtetni, hogy a táj leépülése, a 

táji adottságokat kedvezőtlenül befolyásoló tájhasználatok egyre nagyobb szerephez jutnak az 

évek, évszázadok során, de igazán meghatározó jelleget csak az utóbbi háromszáz évben 

öltenek. Mindezzel nem azt állítjuk, hogy korábban nem voltak, illetve nem lehettek a leépülést 

serkentő beavatkozások, viszont ezek tényleges helyzetét jól jellemezhetjük az alábbi 

arányokkal. 

A Bodrogzug szigetén, Viss, Kenézlő, Zalkod háromszögében vizsgáltunk egy tavat, amely 

mintegy öt évezreddel ezelőtt alakult ki a homokbuckák közében. Ez alatt az idő alatt egy 

méternyi iszap rakódott le a tófenékre. Az üledéket különféle vizsgálatok segítségével 
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„vallattuk”, amelynek eredményeként megtudhattuk például azt is, hogy a méternyi 

mennyiségből nyolcvan centiméter rakódott le az ezerhétszázas évek elejétől eltelt háromszáz 

évben, míg a felmaradó húsz centi az addig eltelt mintegy négyezer öt-, négyezer hétszáz év 

terméke volt. Magyarán szólva az iszap húsz százaléka a tó történetének kilencvennégy 

százalékában rakódott le, míg a nyolcvan százaléka a fennmaradó hat százalék során keletkezett. 

Ez az arány vagy inkább aránytalanság nagyon jól jelzi, valami hihetetlen változás játszódott le 

az elmúlt háromszáz év során. Az iszap felhalmozódás a változások jellegére is rávilágít. Míg 

korábban a táji folyamatok viszonylagos egyensúlyban voltak, és nagyban hozzájárultak az 

adott tájszerkezet fennmaradásához, megőrzéséhez, addig az elmúlt háromszáz évben a 

folyamatok többször átrendeződtek. Mindez jól nyomon követhető a természeti környezet 

változásaiban is. Az elmúlt évezredek során a Kárpát-medencében általában megőrződött a 

természeti örökség nagy része. Igaz, tájegységenként eltérő fokban és mértékben adódtak 

veszteségek, de ezek általában nem haladták meg a hatvanhét-hetven százalékot. Napjainkhoz 

közelítve azonban e képlet felborul. A Dunántúlon a késő császárkorban, az Alföld déli, már 

határainkon túlra szakadt régióiban Róma bukása körül, illetve az azt követő időszakban, míg a 

mai Dél-Alföldünkön a tizenötödik század körüli időkben eltűnik a természetes növénytakaró. 

Az Alföld északi részén, a középhegységeinkben és a Kárpátok bércei közt ugyan ez a folyamat 

az ezerhétszázas évektől indul meg. Napjaink meghatározó paradigmája értelmében ezeket a 

folyamatokat „fejlődésnek” szokás nevezni. Nos, nem tartjuk kizártnak, hogy akadnak olyan 

nézőpontok, amiből a Kárpát-medence mintegy háromszáz évvel ezelőtt felgyorsuló elpusztítása 

kedvező változások sorozatának tűnhet. Meg kell azonban jegyeznünk, ez idő alatt állóvizeink 

nyolcvan-nyolcvanöt, folyóink hatvan-hetven, természetes növénytakarónk kilencven-

kilencvennégy százalékát. Ha csak a Tiszántúlt északi részét vesszük alapul, az egykor volt öt 

nagy folyóból a főütő ér a Tisza maradt meg, illetve a Hortobágy folyó erősen torzult változata. 

A kisebb folyások közül tán egy-kettő valamilyen csatornaként, a többi nyom nélkül elveszett. E 

veszteséget jelzi Karcag határában ma már csak emlékműként a semmi közepén a legközelebbi 

folyóvíztől is több tíz kilométerre álló Zádor-híd. 

A gyümölcsészet szempontjából a változások inkább a táj jellegének, illetve a 

felszínborítottságának megváltozásában érhetőek tetten. Természetes körülmények között a 

Kárpát-medence felszínét, a víztől elzárt, a folyók által is elkerült területek kivételével 

erdőtakaró borítja. Az erdők fajállományukban és jellegünkben is nagyon eltérő képet 

mutathatnak. Napjainkra komolyabb természetes erdőterületek nem maradtak fenn, így az erdők 

képének felvázolásakor csak néhány maradványra, illetve valamely felhagyott területen 

bekövetkezett spontán erdősülésre és a leírásokra támaszkodhatunk. Ilyen maradvány az Alföld 

tekintetében az Újszentmargitai erdő, spontán erdősülésre szép példa a Székudvari erdő a 

Körösök mentén. Ezeknek a képét egészíthetjük ki pl. a Latorca és a Ticce vidék, vagy a Száva 

mente erdeiről szóló elbeszélésekkel beszámolókkal, illetve ehhez tehetjük még hozzá a 

különféle pollenvizsgálatok eredményét. Mindezt alapul véve kirajzolódik a szemünk előtt egy 

történelmi folyamat, amelynek kiindulópontján a Kárpát-medence nagy része erdő. A vízzel jól 

ellátott területeken sűrű zárt erdőtakaróval találkozhatunk, míg a vizektől távolabb, illetve a 

vízjárta vonulatokkal tarkított területen ligetes, ritkább, számos tisztással tarkított változatokkal. 

A pollenvizsgálatok eredményei szerint évezredeken keresztül a zárt erdőtakaró jellemezte 

medencénket. A ligetesedés és a pusztásodás már az emberi beavatkozás hatása. 

A zárt erdőtakaróban az ember fennmaradását célzó haszonvételek kialakulása két módszer 

szerint történhet. Egyrészt a táj jellegének megváltozásával, új, a természetes növénytakaróval 
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össze nem férő tájhasználat kialakításával, másrészt a táji folyamatok mentén, azok 

gazdagításával. A mai történelemkép szerint az emberi tevékenység csak ebben a formában 

értelmezhető. Az ember tájhasználata csak a táji folyamatokkal szemben, azok figyelmen kívül 

hagyásával, a természetes életközösségek elpusztításával képzelhető el, s a korábbi évszázadok, 

évezredek során csak azért nem pusztította el az ember a környezetét, mert ehhez túlságosan kis 

létszámban fordult elő egy-egy élőhelyen. Csakhogy egy-egy korábbi haszonvétel, az azokra 

épülő gazdasági szerkezet, és az annak megfeleltethető társadalmi, sőt jogi formák 

tanulmányozása során világosan látszik, az adott tétel tarthatatlansága. A gyümölcsészet a maga 

történeti formáiban egyike a természetes folyamatokat gazdagító haszonvételeknek. 

A Kárpát-medencei gyümölcsészetről szóló első tényleges bizonyíték a Kr. e. VIII-VI évezred 

körüli időszakból származik: 

„Külön figyelmet érdemel a neolitikum folyamán kialakult jelentős mogyoró pollen dominancia, 

mert az eddigi régészeti és környezettörténeti adatok azt bizonyítják, hogy a kárpátaljai, tiszaháti 

területeken ennek a jelentős ideig tárolható, kiemelkedő szénhidráttartalmú maganyaggal 

jellemezhető növénynek intenzív gyűjtögetése és magának a növény terjesztésének egyszerű, extenzív 

technikája, már a neolitikum előtt (a mezolitikum során) kialakult és egészen az újkorig fennmaradt 

az ártéri gazdálkodás keretében. Valószínűsíthető, hogy a pollenképben megfigyelhető unikálisan 

jelentős aránya a mogyoró pollenanyagának, ennek az ősi, több ezer éves gyűjtögetési, extenzív 

terjesztési, fenntartási technikának a fennmaradásával, a mogyorónak a felső-tiszavidéki népek 

életében egészen a XVIII./XIX. századig betöltött gazdasági és élelmezési szerepével függhet össze. 

(Sümegi Pál et al.: Bodrogköz negyedidőszak végi környezettörténete. Élet a folyók közt. A 

Bodrogköz tájhasználati monográfiája. Szerk: Dobos Endre, Jozef Terek. 151-168. o. – 155. o.). 

E leírásból pontosan kiderül, mi is volt a gyümölcsészet alapja. Az ember nem a táj jellegét 

változtatta meg, csupán az adott jellegen belül a fajösszetételt, egyes magas tápértékű növények 

előtérbe helyezésével. Az eredeti, főként zárt növénytakaróra épülő életközösség helyett egy új 

kissé más jellegű, de a tájat meghatározó folyamatok jellegén és irányán nem változtató 

életközösséget hívott életre. Ennek az életközösségnek egy kirívó eleme a Felső-Tisza vidékén a 

mogyoró. De nem csak önmagában ez az egy faj jelenik meg ebben az életközösségben. A 

váltás főbb jellemzője, a korábbi zárt társulások ritkítása, tisztásokkal, ligetekkel tarkított 

parkszerű táj kialakítása. Ebben a tájban a fő haszonvételeket (ha a közvetlenül a vízhez 

kapcsolt halászattól eltekintünk) elsősorban a gyümölcstermesztés és az állattartás, illetve e 

kettőnek a gyümölcsények keretében történő összekapcsolása adta. Az ember az 

erdőszegélyeken, a tisztások peremén, illetve a ritkásabb tisztásokon elszórva befolyásolta az 

erdősülést. Ezt tehette egyszerű válogatással, a magoncok, sarjak közül kigyomlálta a 

gyümölcsöt nem termő fák egy részét, s nagyobb hányadban hagyta meg a gyümölcsfajok 

egyedeit, illetve tehette magvetéssel. A lassan átalakuló tájban egy a korábbitól eltérő, nagyobb 

állatszámot is eltartó életközösség alakult ki. A későbbi gazdálkodás során ezek a 

gyümölcsények részben legelő erdőként is szolgáltak. Gyümölcshulláskor az első hulló 

gyümölcsre még ráengedték az állatokat, aztán a gyümölcsérés idején kizárták őket a haszonra 

fordított gyümölcsényekből. A gyümölcs betakarítása után megint csak kiengedték a területre a 

jószágot. 

A Kárpát-medence sűrűn lakott vidékein a mogyoró elterjesztéséhez hasonlóan jártak el szinte 

valamennyi gyümölcsfajjal és fajtával. A beavatkozások hosszú időn keresztül csupán a 

legkedvezőbb élőhelyek kialakítására és a betakarításra, továbbá a gyümölcsoltogatásra 

korlátozódott. 
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4. ábra – Csatavesztes szőlő – szőlőlugas Égében 

A gyümölcsoltogatás a Kárpát-medencében mindennapos tudomány lehetett. Ugyanakkor a 

hagyomány ismer olyan különleges tudóembereket, akiknek a gyümölcsfák oltogatása volt az 

egyetlen tevékenysége. Ezek az oltogató emberek járták szerte a vidéket, s itt is, ott is 

különleges fajtákkal, csodás gyümölcsökkel gazdagították az adott tájat. Tették mindezt minden 

ellenszolgáltatás igénye nélkül. A falusiak általában jól tartották, minden szükséges dologgal 

ellátták őket, amit a gyümölcsoltók rendszerint meg is háláltak. A Duna menti Sárközben 

mesélnek egy körtefáról, amelyet úgy oltott be köszönetképpen egy ismeretlen öregember, hogy 

az az első korai körtétől a legutolsó kései fajtáig minden féle gyümölcsöt termett, így a gazda 

szinte egész nyáron szedhetett érett gyümölcsöt a fájáról. 

A gyümölcsészet hajnalát jelentő korszakokban az ember együtt élt a természettel, együtt az 

erdővel, a gyümölcsössel. Erről az időről vallanak az alábbi sorok: 

„Egy tündér áll előttem a maga teljes valójában. A hold ezüst fénye palástjából, s vállaira boruló 

hajából sugárzik felém. Mosolyog. — Évezredek óta várlak — sugallja, de szó nem hagyja el az 

ajkát. — vagy téged, vagy valakit a fajtádból. Gyere hát, jöjj és láss! — Aztán elfordul, félrehajtja a 

nádat, s int, hogy kövessem. A nád mögött a tó vizének kellene ringatóznia. Néma csendben és 

feketén. Ehelyett egy távoli rét képe fogad. Döntenem kell. De hisz már döntöttem. Két lépéssel a 

Tündér mögött termek, s átlépek az általa nyitott kapun. Zöldellő réten találom magam. A lápnak, a 

közeledő viharnak nyoma sincs. A rét keleti végében mocsaras liget áll hívogatóan. Közelebb 

megyek a fákhoz. Előttem egy hosszabb lapos, rekettyékkel, egy-két nyárfával, s néhány öreg 

mocsári tölggyel. Jobbra tőlem a liget erdőbe fut. A talaj itt magasabb, a fák között kőris, tölgy, szil 

és juhar. Átvágok az erdőn. Egy nagyobb tisztásra jutok. A fák mögött egy ér kanyarog. A túlsó 

partján egy szikár öregember áll. Előtte egy kis gyermek térdel. Tán, ha öt éves lehet. Eleinte nem 

látom jól, de aztán megértem, a földön sorakozó magoncokat tanulmányozza. Körös-körül apró 

csemeték sorakoznak, mintha valaki szándékosan szórta volna itt el a magokat. S talán így is volt. 

Az öreg bemutatja a gyermeket minden egyes fácskának. Ez az első lépés. Hogy személyes 

ismerősökké váljanak. Hogy értsék egymás nyelvét, hogy egyik is, másik is tudja, mit várhatnak 

egymástól. Az első lépést követi a többi. A gyermek együtt cseperedik fel a fákkal. Mire 
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kamaszkorba ér a fák teremni kezdenek. Van itt minden. Körte, alma, szilva. Korán érő, későn érő, 

egészen apró, gubacsnyi, illetve szépen pirosodó öklömnyi gyümölcsöt érlelő. Az öreg 

végigkóstoltatja a fiúval valamennyit. Aztán körbejárják a fiatalost. Beszélnek a fákkal, simogatják, 

becézgetik őket. S ez így megy nap, mint nap. Mert legalább egy félórára mindig visszatérnek. 

Fújjon bár a tavaszi szél, süssön a nyári nap, essen őszi eső, hulljon téli hó. Körbe fordul az 

esztendő. Mielőtt fakadnának a rügyek a hajlott hátú öregember s a férfivá érett fiú hajlított pengéjű 

kicsiny késekkel tér vissza. Oltóvesszőt vágnak. Az évek során volt idejük eldönteni, s a fákkal is 

megbeszélni, honnan, s hová kerüljenek a levágott ágak. Lassan, miként a hulló falevél ér a földre, 

én is felfogom végre, a tündér szemével látom a gyümölcsény születését. Látom amint egyedül tér 

vissza a legény, látom, amint járja az erdőt, szórja a magokat, keresi a csemetéket. Amint válogatja, 

osztályozza a termést, s oltja a fákat. Aztán látom a következő tisztáson, szikár öregemberként, 

amint egy ötéves forma kisgyermekkel ismerteti meg a fákat, amint átadja neki a titkot, mit épp így, 

épp e korban kapott meg ő is egy szikár öregembertől. 

A kortalan lét ezernyi gondolatfolyam végigkövetésére hagy időt, s ad lehetőséget. Ugyanakkor e 

létformában ezer esztendő sem több egyetlen pillanatnál. Pontosan érzem a tündér minden 

gondolatát. Mintha egyszerre öltene testet benne a kezdet és a vég. Egyszerre örül a születésnek, és 

egyszerre siratja az elmúlást. Hosszú-hosszú évezredeken át minden végben ott volt a kezdet. Nem 

ment el úgy egyetlen hajlott hátú öregember sem, hogy valaki ne vette volna át tőle vándorbotját, s 

ne indult volna el ugyanazon az úton. Nem volt olyan halász, kinek ne lett volna kire bízni a fokok, 

hálók, varsák, vészek, tapogatok, szigonyok gondját, egyetlen gyümölcsoltogató sem, kinek ne lépett 

volna nyomába egy gyermek. Ahol kiesett valakinek a kezéből egy szárszám, már ott állt mellette, 

aki a feladatot tőle átvette. A halál, a pusztulás nem talált fogást a tájon. De egyszer mindennek 

vége kell szakadnia. A körforgás csak addig örök, amíg az apák s az anyák lépteit követik fiaik s a 

lányaik.” 

Az örök körforgás társadalmi feltételeit a XVIII. század elejéig a magyar tulajdon és az 

adományozás rendje határozta meg. A kárpát-medencei gazdálkodás kereteit a romai jogtól 

alapjaiban különböző tulajdonfelfogás szabta meg. E szerint az ember tulajdona csak arra terjedt 

ki, amit ő maga hozott létre saját teremtő hatalmával. Az Isten teremtette világban az ember 

nem birtokolt, nem tulajdonolt semmit, csak a teremtő ige sajátos megnyilvánulásaként szolgált. 

E szolgálat a tájjal való együttműködés során valósulhatott meg. Épp ezért az egy közösségek az 

évezredek során kialakított rend szerint szabadon rendelkeztek saját határaikkal, vagy ha így 

jobban tetszik, saját hatókörükkel. E rendelkezés azonban nem terjedt ki a táj jellegének 

megváltoztatására. Az egyes tájelemekhez, táji folyamatokhoz rendelt haszonvételek adták e 

rendelkezés keretét. A haszonvételek kivétel nélkül olyan jellegű beavatkozást jelentettek, 

amelyeket ma természetvédelmi kezelésként foghatnánk fel, tehát amelyek nem csupán az adott 

haszon beszedését, vagy annak érdekében kifejtett gazdálkodási tevékenységet jelöltek, hanem 

ténylegesen egy-egy életközösség fenntartására, gazdagítására irányultak. E jellegzetességek 

olyan jogi töredékekben maradtak fenn, mint az adományozás rendje, az ősiség törvénye, vagy a 

Szent Koronatan. Ezek közül állításunk alátámasztásaként az adományozás sajátságaira térnénk 

ki. 

A Kárpát-medencében az adományozott nem kapott szükségképpen rendelkezési jogot is a 

birtokkal, csupán az adott térben lehetővé vált haszonvételek egy tizede illette meg. Nem 

mondhatta tehát, hogy az adott helyen az erdőt vágják ki, a fát szállítsák be az udvarára, az erdő 

helyét tuskózzák ki, szántsák fel és vessék be búzával. Megillette viszont az erdő 

haszonvételeinek egy tizede. Hogy ez önmagában jelentős lehetett, mutatja, hogy a középkor 

folyamán a bizonyos kiterjedést meghaladó erdők voltak a legértékesebb területek a Magyar 

Királyság területén. Az erdők becsértékét számba vehető éves jövedelmük tízszeres szorzata 
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határozta meg, amely vélhetően meghaladta a 150 girát. Csak az összehasonlítás kedvéért, 

ebben az időszakban a klastromok becsűje 50, míg a váraké 100 gira volt. 

Helemba-sziget Esztergomtól délre, a Duna bal partjához közel, jóval az Ipoly torkolata felett 

található. Helemba község, amelyhez a sziget tartozott, az északi parton, de most az Ipoly 

közelében van. Oklevelek említik, hogy az 1200-as évek első évtizedeitől (a tatárjárást 

megelőző időktől) itt az esztergomi érsek nyári háza, temploma és gyümölcsöse volt. Mivel 

szokatlan, drákói szigorúságú büntetést helyezett kilátásba a király a gyümölcs-tolvajokkal 

szemben, feltételezhető, hogy itt különleges, ritka és értékes gyümölcsök (is) lehettek. 

A Dunakanyarba tervezett vízi erőmű duzzasztása által elárasztandó területeken, az 1950-es 

évektől, régészeti leletmentő ásatásokat végeztek. Ennek része volt a helemba-szigeti kutatás, Méri 

István vezetésével, Kovalovszki Júlia és Trogmayer Ottó részvételével. A gyümölcsös kérdéséhez a 

Magyar Mezőgazdasági Múzeumból Patay Árpádot hívták konzultációra. Az ásatás sikeres volt. 

Feltárták a templom helyét és a templomban, meg a templom körül lévő sírokat. Megállapították, 

hogy Helemba falu lakói, századokig, e templomhoz jártak és itt temetkeztek. (Akkoriban a Duna 

főága a sziget déli oldalán folyt, az északi ág igen csekély lehetett.) Megtalálták az érsek egyszerű 

szerkezetű házának alapjait és a gyümölcsös ültetési gödreit. A gödrökből, különböző mélységből, 

vett talajminták pollenvizsgálatát dr. Miháltz Istvánné, a szegedi József Attila Tudományegyetem 

Földtani Intézetének a munkatársa végezte. A kevés és bizonytalan korú pollen nem adott 

egyértelmű választ a kérdésre. Valószínűsíthető az alma, a szilva és az őszibarack. A megtalált 

gödrök mérete, egymástól való viszonylag kis távolsága a három fajta közül a legkisebbre növőre, 

legkisebb lombozatúra utal. Az esztergomi érseki méltóságot 1226-1239 (halála) között viselő 

Róbert érsek talán angol származású volt és Belgiumból érkezett hozzánk. Hazájából hozhatta 

magával az akkor már ott elterjedt, de nálunk még ritkaságnak számító gyümölcs termesztésének 

ismeretét, esetleg az oltványokat, sőt talán a kertészt is. Azt, hogy az érseki ház és a gyümölcsös 

túlélte a katasztrofális időszakot, vagy „feltámadt”, valószínűsíti az 1200-as évek második felében 

erről a szigetről keltezett királyi irat (V. István, 1270. július 26.). 

Az első magyar nyelvű kertészeti kézikönyv 1664-ben, Nagyszombatban jelent meg „Posoni kert” 

címmel. Szerzője Lippay János jezsuita szerzetes, Lippay György esztergomi érsek, korábban egri 

püspök öccse. 

Az agrártudományokkal bátyja ösztönzésére kezdett foglalkozni, akinek Pozsonyban – a külföldiek 

által is megcsodált – híres késő reneszánsz ízlésben épült kertje nagy hatással volt rá. Valószínű, 

hogy a tudománypártolásáról ismert érsek szerette volna kertjét úgy is maradandóvá tenni az 

utókor számára, hogy könyvet íratott róla és egy – sajnos napjainkra csak töredékesen fennmaradt 

– metszetsorozatot készíttetett a kert legjellemzőbb részleteiről. 

A „Posoni kert” három részre tagolódó, önmagában egész alkotás. Először jelent meg a 

„Veteményes kert” (1664) címet viselő nagy egység az előszóval, ezt követte, még abban az évben, a 

„Virágos kert”. Három év múlva, 1667-ben, a bécsi nyomdában készült el a harmadik kötet, a 

„Gyümölcsös kert”, amely jórészt a gyümölcstermesztéssel foglalkozik, de kitér kertművészeti és 

díszkertészeti kérdésekre is. 

A szerző a „Veteményes kert” részben szerepelteti a gyógy- és fűszernövényeket. Számos kertészeti 

termelési kérdésben ma is időszerű megállapításokat tesz. Ismerteti az uborka és a dinnye 

melegágyi palántanevelését, leírja a melegágyak készítési módját. A talajművelés kapcsán hirdeti az 

őszi mélyszántás jelentőségét. A „Virágos kert”-ben csaknem százötven kerti dísznövényt ismertet, 

köztük akkori újdonságokat is. A kertépítés technikai részleteivel is foglalkozik. A „Gyümölcsös 

kert” témája a gyümölcsök szaporítása és termesztése. (Lippay tekinthető az első magyar 

pomológusnak, mintegy száz gyümölcsfajtát írt le saját megfigyelései alapján.) 
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Lippay János nemcsak a magyar nyelvű kertészeti irodalomban volt úttörő, hanem a magyar 

növénynevek elterjesztésében is: az általa használt nevek legtöbbje ma is él. 

A „Posoni kert” időtállóságát bizonyítja, hogy 1753-ban másodszor is kiadták Győrben. Újabb, 

fakszimile kiadása, Bp., 1966. Elmondhatjuk, hogy Lippay János munkája méltón együtt említhető a 

17. század legnagyobb hatású kertészeti szakembereinek műveivel. 

Erdély területén az önálló, a törökkel és a Habsburgokkal sikeresen dacoló fejedelemség idején a 

kastélyok, erődített udvarházak, sőt, várak és polgárházak építésében fejlődött tovább a reneszánsz 

építészet, tovább éltetve az olasz hagyományokat. Az arisztokrata családok a reneszánsz szellemnek 

megfelelően a kultúra fenntartói is voltak, példát mutattak a nevelésben, a gazdaságirányításban, a 

kertkultúra ápolásában. Az erdélyi udvarházak kertjei a különféle funkciókon belül (virág, 

gyümölcs, zöldség, gyógynövény) megteremtett harmóniával az európai kertkultúra úttörői közé 

számítanak. 

1995 októberében a Nógrád megyei Szarvasgedén, az Aranyos patak mellett fekvő két hektár 

belterületen „biohistóriai telepet” hoztak létre. Itt a magyar múlt még fellelhető gabonaféléi és 

gyümölcsei közül a jelentősebb tájfajtákat kívánják összegyűjteni és továbbtermesztve megmenteni. 

A terület fele részben gazdasági udvar és kert, fele részben szántó. A meglévő épületekből 

kialakítható az oktatóbázis. A telep „bemutatókert” is lesz. Az itt folyó munkák eredményeit a 

szakemberképzésben és a közművelődésben is hasznosítani kívánják. 

1997 őszén a Budapesti Történeti Múzeum, az MTA Régészeti Intézet és a szentendrei Szabadtéri 

Néprajzi Múzeum munkatársaival együttműködve, felépítettek itt egy Árpád-kori veremházat, 

rekonstruálva azt, amelyik az M0 északi szektorának rákospalotai lelőhelyén került elő. A ház 

környezetének kialakításánál felhasználták az adott ásatásnál vett minták archaeobotanikai 

vizsgálatának eredményeit.  

Ősi gabonafajták (alakor, tönke, tönköly stb.) termesztésével a telep alapításától kezdve 

foglalkoznak. A gyümölcsfák (mintegy 200 db gyökeres oltvány) telepítése 1997-ben indult, szőlőt 

(110 db gyökeres oltvány) 1998-tól telepítenek. 

A tájhasználat a XVIII. század elejétől változik meg, amikor is a Rákóczi szabadságharc 

leverését követően a korábbi tulajdonfelfogást a romai alapokon álló jog váltja fel. Ettől kezdve 

az adományként kapott birtokokkal az új földesúr rendelkezési jogokat is kap. A visszatelepülő, 

illetve helyben élő lakosság ugyan megkísérel érvényt szerezni korábbi jogainak. Kevés 

sikerrel. A folyamatot az úrbéri elkülönözési perek zárják, amelyek során a vidéki lakosságtól 

elveszik korábbi élőhelyük négyötödét. Ezzel párhuzamosan elkezdődi ezeknek az 

életközösségeknek a felszámolása. 

Amíg e korszak előtt a gyümölcsények álltak a gyümölcsészet tengelyében ettől az időszaktól 

kezdve jelentőségük fokozatosan elenyészik. Az erdők vadászterületté és gazdasági 

faültetvénnyé züllesztésével párhuzamosan egyre kevesebb és kevesebb tere maradt a 

hagyományos gyümölcsényeknek. A gyümölcstermesztés eleinte a házak körüli kertekbe szorul 

vissza, majd az iparszerű gyümölcsösök megjelenésékor innen is eltűnnek a hagyományosnak 

számító fák. Régi gyümölcsöskertek, ősi fajták elsősorban ott maradtak meg, ahol a környékre 

nem volt jellemző a nagyüzemi termesztés. Így a Tisza mellett a hagyományos szabolcsi, illetve 

szatmári régiókban sínylette meg a gyümölcsállomány leginkább a váltást. 

Mára, mint az élet oly sok területén a gyümölcsészetben is elérkeztünk az egykor öröknek látszó 

körforgás végéhez. Az egykor gazdag gyümölcstermesztő vidékeken a falvak lassan kiürülnek, 
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az emberek menekülnek. Az elmúlt háromszáz év tájhasználata fokozatosan elrabolta mindazt a 

földtől, amit az egyes természeti folyamatok évmilliók alatt halmoztak fel, s amit a tájjal együtt 

élő ember nemzedékről nemzedékre hagyományozott utódainak. Ma már ott tartunk, hogy 

különféle baktériumtenyészetekkel zsaroljuk ki a talaj végső tartalékait. Az élelemtermelés, 

amely valaha elsődlegesen a gyümölcsészeten (és a halászaton) alapult, később, de a Kárpát-

medence legnagyobb részén csak az elmúlt háromszáz évben átterjedt a szántókra, kertekre, 

teljesen eltűnt a vidéki Magyarországról. Ma odáig jutottunk, hogy a gyümölcsényeinkről, 

számtalan különleges gyümölcsfajtáinkról híres országunkban fogyasztják a legkevesebb 

gyümölcsöt. 

A Kárpát-medencei gyümölcsész-hálózat a huszonnegyedik órában vette fel az elveszett 

fonalat, s lépet az egykor volt gyümölcsoltogatók örökébe. Munkájuk sikere a Kárpát-

medencei élőhelyek megőrzésének záloga. 

A gyümölcsészet jelentősége a Kárpát-medencében
1
 

A gyümölcstermő fajok, fajták és változatok száma a Kárpát-medencében világviszonylatban is 

kiugróan magas. A Római Birodalom idején Pannóniában már jelentős volt a szőlő- és 

gyümölcstermesztés. Nyilván a birodalom megszűnése után az ekkor használatos fajták egy 

része a fennmaradt kicsi közösségekben megőrződött. Arra is vannak adatok, hogy a magyarok 

a honfoglalás idején már foglalkoztak gyümölcstermesztéssel. 

A Kárpát-medence mikroklimatikus és talajviszonyai rendkívül változatosak, ami kedvező 

hatással bírt a kialakuló változatosságnak és biológiai sokszínűségnek a gyümölcsfajok és fajták 

tekintetében is. Nagyon sok helyi fajta és változat tudott létrejönni, amelyek az évszázadok 

folyamán megőrződtek. 

A Török Birodalom idején a Balkánról több gyümölcsfajta került Magyarország területére, ilyen 

pl. a birs, dió, körte fajták. A 13-19. században kiemelkedően jelentős volt Erdélyben, Felső-

Magyarországon és az alföldi folyók körzetében a gyümölcstermesztés és felhasználás. A 19. 

század utolsó harmadában a szőlőterületeket teljesen letarolta a filoxéravész, ezáltal a parasztság 

egy jelentős része elveszítette jövedelmének jelentős részét. Az akkori mezőgazdasági 

kormányzatok a gyümölcstermesztés fellendítésében látták a kiutat. Jelentős és sikeres lépéseket 

tettek a falusi faiskolák létrehozása, oltó emberek kiképzése, valamint a kipusztult 

szőlőterületek helyére telepítendő gyümölcsösök telepítése érdekében. Nagy kiterjedésű, 

extenzív, tájhoz illeszkedő gyümölcsösök jöttek létre szerte az országban. 

                                                      

 

 

 

1
 Felhasznált irodalom: Hudák Katalin: A XX. század szőlő és gyümölcskultúrájának történeti vizsgálata az 

Aggteleki Nemzeti Park területén. 2001. (Kézirat) 
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A gyümölcsösök használata többszintű volt, egyik jelentős termény volt a gyümölcsösben a 

rendszeresen kaszált széna. Magának a gyümölcsnek a hasznosítása is többoldalú volt, a hullott, 

éretlen gyümölcsöt pl. feletették az állatokkal. Jelentős volt a gyümölcscefre előállítás 

pálinkafőzés céljából. Az almát és körtét télire eltárolták. A szőlőhegyeken még ma is 

fellelhetők a gyümölcsaszalók romjai, aszaltak almát, körtét, szilvát, barackot. Egyes vidékeken 

nagy hagyománya van a szilvalekvárfőzésnek, a lekvár a lakosság téli étrendjét színesítette. 

A 20. századi társadalmi és gazdasági változások nem kedveztek a hagyományos gazdálkodás 

és életforma fennmaradásának. A két világháború nagyon jelentős munkaerőt vont el a 

mezőgazdaságból, így a gyümölcsösökből is. A trianoni határmegvonások pedig jelentős 

piacveszteséggel jártak a hagyományos falusi gyümölcstermesztés tekintetében is. A második 

világháborút követő iparosítások, kényszerkollektivizálás szintén a gyümölcstermő táj 

sorvadásához vezettek. A termelőszövetkezetek tulajdonában került gyümölcsösök rövid időn 

belül az enyészet útjára kerültek, mivel azok nagyüzemi művelésre nem voltak alkalmasak. A 

vidéki lakosság elvándorlása, elöregedése szintén kedvezőtlen folyamatot gerjesztett a 

gyümölcsészet terén. 

Mindezek ellenére még napjainkban is óriási értékeket hordoznak a sokszor elvadult, vagy alig 

használt tájképi gyümölcsösök. Jelentős flóra- és faunatársulások találhatók bennük, védett 

orchideák, értékes száraz gyepek, gazdag madárvilág, amelyek önállóan is értéket képviselnek. 

Jelen korunkban falusi zárt kertek fajtakutatás szempontjából jelentős értéket képviselnek, mivel 

ezekben különösen sok, értékes régi fajta tudott fennmaradni. A régi, hagyományos fajták több 

évszázada itt vannak a tájban, minden szempontból alkalmazkodtak a szélsőséges időjárási 

viszonyokhoz, sikerrel termeszthetőek az úgynevezett természet közeli, szelíd, minimális (a 

környezetet messzemenően kímélő) növényvédőszer felhasználásával. 

A régi fajták előnye a modern, intenzív fajtákkal szemben a sokkal gazdagabb beltartalmi érték, 

a hagyományos, ember alkotta kultúrtájba való illeszkedés, nagyobb arányú termesztésük és 

feldolgozásuk pedig munkát és kitörési fogódzókat kínál a vidéki embereknek. A jogi 

szabályozás ezen a területen nagyon ellentmondásos. Egyik oldalról Magyarország a Ramsari 

Egyezményben nemzetközi szinten is vállalta a biológiai sokszínűség megőrzését és 

fenntartását.  A szabályozás másik oldalán pedig a legtöbb hagyományos gyümölcsfajta 

esetében a szaporítás egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan engedélyezett, függetlenül azok 

jelentős értékétől. A hagyományos gyümölcstermő területek pusztulását az is fokozza, hogy 

ezeket a területeket általában nem művelik, és gyakran a tavaszi gyújtogatásoknak esnek 

áldozatul. Borsod-Abaúj- Zemplén megyében minden tavasszal egész szőlőhegyek égnek le, 

felbecsülhetetlen károkat okozva. 

 

Az „iparszerű gyümölcstermesztés” szakmai jellemzői 

A gyümölcstermesztésnek a Miért és kiért van szükség gyümölcsészeti stratégiára? című 

alpontban fölsorolt általános problémái az iparszerű jellegéből, az „ipari üzem” mintájára 

folytatott gazdálkodásból vezethető le, amelynek jellemzői: 

1. Monokultúrára, vagy közel monokultúrára törekvés. Nemcsak a gyümölcs nemek, fajok 

és fajták, de a gyümölcsösben előforduló élőlények vonatkozásában is arra törekszik, 

hogy minél kevesebb élőlény alkossa a termelési rendszert. 
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2. A gyümölcsös természetbe ágyazódó, többnyire önszabályozó, körfolyamatokon nyugvó 

rendszere helyett a gyümölcstermesztő vállalkozó irányítása alá rendelt lineáris 

technológiai rendszer működtetése. 

3. Egyféle haszonvétel: közvetlenül a gyümölcs, de közvetve – és végső célként – a 

jövedelem (pénz). A gyümölcs – az egyoldalú árutermelés miatt – csak eszköze a 

jövedelemtermelésnek. Nem szerepelnek a termékek (eredmények) között sem a 

gyümölcsösben termő más biomassza termékek; sem a gyümölcsös művelésével formált 

táj; sem a művelés során, a munka által formálódó és megélhetéséhez, boldogulásához 

jutó ember. 

4. Az élő rendszerek szennyezése: a műtrágyázás és a vegyszeres növényvédelem által 

kijuttatott tájidegen (méreg)anyagok okozzák. Részben a táj (a művelés helyszínének), 

részben a termelő és a fogyasztó szennyezését jelenti, előidézve mind a táj, mind az 

ember rendellenes működését (betegségét). 

5. Fosszilis külső energiának teljes mértékben kiszolgáltatott, energiát pazarló technológia. 

A gyümölcstermesztésnél fölhasznált egységnyi termékre jutó fosszilis energia 

mennyisége többszöröse (sőt sokszorosa) a termék energiatartalmának. Nem napenergia, 

hanem nem-megújuló energia alakul át (transzformálódik) biomasszává. Az energiától 

való függés valójában annak a következménye, hogy az alkalmazott technológia 

megvalósítása a természet erői ellenében való munkavégzés. Csak a természet/táj 

természetes immunrendszerét nagy energia fölhasználásával letörve tud a 

gyümölcstermesztés művi, tájidegen rendszere (üzeme) kialakulni és fönnmaradni. 

6. Nem megoldott a termékek (gyümölcs) megfelelő terítése: a termelő kiszolgáltatott a 

piacnak és a felvásárlóknak; a fogyasztó kiszolgáltatott a termelőnek és a piacnak, a 

termékek fölöslegesen sokat utaznak, akár feldolgozatlanul is, és többletterheket okoznak. 

Termelőt és fogyasztót szétválasztja a kereskedő (a piac), így nem alakulhatnak ki a 

termelő és fogyasztó közös érdekei, hanem ellenkezőleg, érdekeiket egymással szemben 

akarják érvényesíteni. A termelő-fogyasztó közvetlen kapcsolatokat bürokratikus 

eljárások (szabványok, ökológiai minősítés stb.) és a piac helyettesíti. A gyümölcs nagy 

része távoli piacokon kel el. 

7. Kiszorul a családi és közösségi önellátás a gyümölcstermesztési célok illetve eredmények 

közül, ezért (is) a termelő piaci kiszolgáltatottsága jelentősen megnő. A 

versenyszemléletű gyümölcstermesztés a helyi közösségek és a nagycsaládok érdekeit 

kevésbé szolgálja, mint az együttműködésen alakuló gyümölcsészet, ezzel elősegíti azok 

szétesését. 
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AZ ALKALMAZKODÓ GYÜMÖLCSÉSZET – A RENDSZER 

LEÍRÁSA 

Alkalmazkodó gyümölcsészet 

Az „alkalmazkodó gyümölcsészetet” azért nevezzük alkalmazkodónak, mert három irányba is 

igyekszik alkalmazkodni (igazodni): 

1. A tájhoz (a táj rendjéhez), ahol a táj az az „egész”, amelynek a gyümölcsös a „része”. 

2. A tájban élő emberhez (gyümölcsészhez), aki mind a táj, mind a gyümölcsös részeként él 

(miközben más rendszereknek is része). 

3. A gyümölcsös termékeinek fogyasztóihoz (a fogyasztói igényekhez), akik a táj, a 

gyümölcsös és a gyümölcsész környezetét alkotva átveszik a gyümölcsösből kikerülő 

termékek egy részét (a fölösleget vagy a továbbadás szándékával, előállított többletet). 

Az alkalmazkodó gyümölcsös a természetes vegetációhoz hasonló szerkezetű, vegyes fajú és 

fajtájú, illetve vegyes korú, „állékony” gyümölcsfák dominanciájára épülő tájrészlet, amely 

nagyfokú és változatos emberi haszonvételre nyújt lehetőséget, és egyúttal az ember folyamatos 

gondozását igényli. A folyamatos gondozás és széleskörű haszonvétel feltétele, hogy a 

gyümölcsész a táj és a gyümölcsös részeként helyben éljen. 

Az alkalmazkodó gyümölcsészet szakmai jellemzői 

1. A gyümölcsös a tájba ágyazódó, magas fokon önszabályozó, körfolyamatokon 

nyugvó életközösség, az ember viszonylag kis beavatkozásaival fönntartható élő 

rendszer. 

2. A gyümölcsösre az élőlények gazdagsága jellemző. Ez a változatosság az alapja a 

gyümölcsös körfolyamatainak és stabilitásának. Szinte nincs olyan élőlény, amit a 

gyümölcsész ne tekintene a rendszer fontos tagjának. A gyümölcsösben a betegségeknek 

is többnyire megvan a szerepük. A kórokozók és kártevők jelenléte szükséges, azok 

aránytalan mértékű elszaporodását a sokféleségből eredő ökológiai kapcsolatok 

korlátozzák. Egyik oldalon ugyan kismértékben csökkentik a gyümölcsös emberi 

haszonvételre alkalmas javait, de a másik oldalon lehetővé teszik a gyümölcsös magas 

fokon önálló rendszerműködését, így – jelentős beavatkozásoktól megkímélve – 

tehermentesítik a gyümölcsészt. 

3. A sokféleség gazdasági értelemben is alaptulajdonság. A gyümölcsös, mint gazdasági 

egység termékei közé a szűken értelmezett gyümölcs mellett odatartozik minden, amit a 

gyümölcsész háztartás és a beágyazó helyi közösség hasznosítani tud anyagi, szellemi 

és lelki értelemben. Ilyen például: 

 A gyümölcsös művelésével gazdagított, szép, tiszta, harmonikus és hangulatos táj. 

 A gyümölcsösben elvégezhető, az embert lelkileg gazdagító, életének értelmet adó 

munka (ami nem azonos a foglalkoztatással). 

4. A gyümölcsös termékeinek egy része a rendszer fönntartására szolgál, a rendszert 

táplálja, amelyre ennélfogva a gyümölcsész nem tart igényt. A gyümölcsös ugyanúgy 

táplálásra szorul, mint bármely más rendszer, legyen az hivatali rendszer, egy társadalmi 

szervezet, vagy gépkocsi. 



A KÁRPÁT-MEDENCEI GYÜMÖLCSÉSZETI HÁLÓZAT STRATÉGIÁJA 

24  

 

5. A fosszilis energiától csak kismértékben függő, alacsony energiaigényű technológia, 

amely szükség esetén teljesen átállítható csak a napból származó energia felhasználására. 

A gyümölcsösben a természet erői dolgoznak, természetes folyamatok zajlanak, amelyek 

irányításában – kismértékű beavatkozásokkal – a gyümölcsész részt vesz. A gyümölcsös 

minden terméke alapvetően és végső soron a napból származó energiát hasznosítja. 

6. A termés döntő része a helyi közösségben, a fönnmaradó része a környék piacain, 

közvetlen kapcsolatokon keresztül hasznosul, ezért a termelő: 

 nincs kiszolgáltatva a fölvásárlónak, a nagybani piac hullámzó árainak; 

 nem kényszerül a termékeit utaztatni, nem kénytelen az ehhez szükséges 

üzemanyag árát is megtermelni; 

 nem kénytelen megfelelni bürokratikus előírásoknak, amelyek fölösleges 

csomagolási, tárolási, földolgozási eljárásokat jelentenek; 

 az áru minőségét nem szükséges fizetett ellenőrzéssel, védjeggyel igazolnia. Az 

értékesítés alapja a hosszú távú ismeretségen, közvetlen kapcsolatokon és az 

őszinte tájékoztatáson alapuló bizalom; 

 nem kell mellőznie azokat a fajtákat, amelyek nem „piacosak”, amelyek a 

szokásos értékesítés elmaradhatatlan folyamatait nem teszik lehetővé (szállítás, 

tárolás), amelyek nem felelnek meg a jelenleg uralkodó fogyasztói igényeknek, 

amelyek nem tárolhatók, szállításra alkalmatlanok, szabványoknak nem megfelelek. 

Pl. szotyósodó gyümölcsök (naspolya, házi berkenye, körte); főzőkörték; puha 

gyümölcsök (szív cseresznyék, fái eper); felületi gombáktól foltos külsejű almák és 

körték stb. 

7. A gyümölcsösre jellemző körfolyamatok, az élő rendszerben gondolkodás, a sok lábon 

állás együttesen jórészt feleslegessé teszik a szintetikus mérgeken alapuló 

növényvédelmet és teljesen feleslegessé a műtrágyákat. A gyümölcsös élőlényei 

egészséges, gyógyító élelmet jelentenek minden fogyasztója számára. 

8. Az egész rendszer központi eleme a helyben élő, a tájba illeszkedő gyümölcsész család 

és az azt magába foglaló helyi közösség, emiatt a gyümölcsös talán legfontosabb 

„gyümölcse” a családok összetartásának, a helyi közösség összefogásának erősödése, 

a közösség szerves fejlődése, a külvilágban zajló káros folyamatokról történő leválás. 

Tájgazdálkodás 

Tájgazdálkodásnak nevezzük azt a gazdálkodási módot, amelynek legfőbb sajátossága (fő 

attribútuma) a tűrés és teremtés kettőssége, amely során a gazdálkodás egyidejűen 

alkalmazkodik is a gazdálkodás helyszínét nyújtó tájhoz (tűrés), és formálja is azt (teremtés). A 

„tájgazdálkodás” szó tehát egyrészt azt fejezi ki, hogy a gazdálkodásban egyszerre 

megnyilvánuló alkalmazkodás és alkotás viszonyítási alapja (referenciális objektuma) a 

táj: a gazdálkodás során az alkalmazkodás elsődlegesen a tájhoz történik (és nem pl. a piachoz, 

jogszabályokhoz), és a gazdálkodás elsődlegesen a tájat (a gazdálkodás helyszínét, közegét) 

alkotja meg (és nem pl. a fogyasztói igényeket, jogszabályokat). Másrészt pedig azt fejezi ki, 

hogy az alkalmazkodás és alkotás (tűrés és teremtés) egyidejűen történik, egymást 

feltételezik, így a cselekvés e két irányultsága együtt alkot egy egészet. 

Ezzel kinyilvánítjuk azt, hogy (1) a gazdálkodással foglalkozó ember a táj része, és (2) az 

embert részként magába fogadó táj, mint egész, megszabja része helyzetét (szerepét, 

funkcióját). A tájban rész szerepet betöltő ember „bejárja” a táj által kiépített kényszerpályákat 
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(tűrés), és egyúttal – rész szerepe súlyának mértékében – részt is vesz azok kiépítésében 

(teremtés). A kényszerpályák bejárása az alkalmazkodás, míg a kényszerpályák formálása az 

alkotás dimenziója. Az alkalmazkodás és alkotás, vagy általánosabban fogalmazva a 

„tűrés” és „teremtés” kettőssége vonul végig a tájgazdálkodáson.  

Végső soron a tájgazdálkodás egy kölcsönös teremtési folyamat: A táj megteremti az embert 

azzal, hogy részévé fogadva helyet (pozíciót, feladatot, funkciót) biztosít számára. Az ember 

pedig megteremti a tájat azzal, hogy a táj által rárótt feladatokat nem mechanikusan látja el, 

hanem – alkalmazkodásával egyidejűen – megszervezi saját maga köré a tájat úgy, hogy abban 

a helye (pozíciója) megerősödjön. 

Alkalmazkodó gyümölcsészet mint a tájgazdálkodás egyik ága 

Miért alkalmazkodó? 

A tájgazdálkodás egyik ága – az elnevezést következetesen használva – a „tájgyümölcsészet” 

lenne, azonban azért nevezhetjük alkalmazkodó gyümölcsészetnek, mert ezzel egyértelművé 

tesszük az iparszerű gyümölcstermesztéstől való különállását. A gyümölcsös a rész pozícióját 

alkalmazkodás nélkül tartósan nem tarthatja fönn az egészben (tájban), ami azt jelenti, hogy a 

rész sohasem uralhatja (irányíthatja) az egészt. Ha erre mégis kísérletet tesz (mint ahogy ez 

történik az iparszerű gyümölcstermesztésben), akkor előbb-utóbb vagy eltűnik, kikopik a rész az 

egészből (mint tájidegen elem), vagy szétzülleszti a tájat, hogy ne legyen mihez 

alkalmazkodnia. Mindkét eset a gyümölcstermesztés (és általában az élet) ellehetetlenüléséhez, 

előbb-utóbb a megszűnéséhez vezet. 

Az alkalmazkodó gyümölcsészet lehetséges eredményei  

Az alkalmazkodó gyümölcsészet táji eredménye az alkalmazkodó gyümölcsös. Az 

alkalmazkodó gyümölcsös a természetes vegetációhoz hasonló szerkezetű, vegyes fajú és 

fajtájú, illetve vegyes korú, „állékony” gyümölcsfák dominanciájára épülő tájrészlet, amely 

nagyfokú és változatos emberi haszonvételre nyújt lehetőséget, és egyúttal az ember folyamatos 

gondozását igényli. A folyamatos gondozás és széleskörű haszonvétel feltétele, hogy a 

gyümölcsész a táj és a gyümölcsös részeként helyben éljen. (A tájban és gyümölcsösben 

betöltött rész pozíció nem zárja ki azt, hogy a gyümölcsész más rendszerek részét is képezze.) 
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Az alkalmazkodó gyümölcsösön kívül, és ahhoz viszonyítva az alkalmazkodó 

gyümölcsészetnek számos más megjelenési módja (eredménye) is lehet a tájban, amelyek a 

következők: 

1. Gyümölcsös 

2. Átmeneti gyümölcsös formák: 

2.1. Gyümölcsény vagy gyümölcserdő (gyümölcsös-erdő) 

2.2. Gyümölcsfás legelő (gyümölcsös-legelő) 

2.3. Szántók gyümölcsfa csoportjai (gyümölcsös-szántó) 

2.4. Ültetvény-gyümölcsös 

2.5. Temető gyümölcsösök (gyümölcsös-temető) 

3. Gyümölcsös töredékek 

3.1. Magányos (szoliter) fák 

3.2. Gyümölcsfasorok és -sávok 

3.3. Gyümölcsfa csoportok 

3.4. Kiskerti gyümölcsösök 

3.5. Gyümölcsös sövények 

3.6. Leromlott gyümölcsösök (szórvány gyümölcsösök) 

A gyümölcsös tehát az alap, amelynek rendszer- (és élet-)szerű működéséhez képest 

beszélhetünk átmeneti formákról, és gyümölcsös töredékekről. Az átmeneti formák valamilyen 

más gazdálkodási (művelési) ággal való keveredést jelentenek. Lehet ez erdő, gyep (rét vagy 

legelő) vagy szántó. Speciális eset az, amikor a gyümölcsös összekapcsolódik temetkezési 

szokásokkal, ami a gyümölcsösbe való temetkezéstől a temetőbe ültetett gyümölcstermő 

növényekig terjedhet. Ugyancsak speciális eset az ültetvény-gyümölcsös, ami az ültetvényt 

gyümölcsössé alakító folyamatnak adott fokozatát fejezi ki, tehát csak átmeneti képződmény, 

amely előbb utóbb gyümölcsössé vagy valamelyik átmeneti formává válik. 

A gyümölcsös töredékek nem rendelkeznek a gyümölcsös rendszersajátosságaival, de fontos 

tájelemek, és jelentős haszonvételt is nyújtanak. 

Az alkalmazkodó gyümölcsészet fogalomhasználata 

Már eddig is sajátos értelemben használtunk néhány fogalmat (gyümölcsös, gyümölcsész …). 

Szükségesnek látjuk azonban, hogy áttekintsük valamennyi gyakran használt fogalom általunk 

használt értelmezését. Nem tudományos definíciókat adunk meg, csak olyan „munka-

meghatározásokat”, amelyek a mondandónk megértéséhez, a félreértések elkerüléséhez 

elegendők. Hasznos a fogalmak áttekintése azért is, mert ebben jelenik meg sajátos magyar 

kultúránk nyelvében rejlő bölcsesség, amely segíti a gyümölcsészet jobb megértését. 

Gyümölcs: Olyan termés, amely frissen vagy földolgozva alkalmas emberi táplálkozásra, és 

nem tartozik a magyar kultúrában hagyományosan, közmegegyezés szerint más kategóriához. 

Az utolsó megszorítás értelmében nem gyümölcs a hüvelyes termés (borsó, csicseri borsó, bab, 

lóbab, bivalybab stb.), a szemes termés (búza, árpa, zab, rozs, rizs, harmatkása, disznóparéj, 
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köles stb.), illetve a zöldség kategóriába tartozó termések (uborka, tök stb.). A határ a gyümölcs 

és nem-gyümölcs termés között elmosódó. Kérdéses pl. hogy gyümölcsnek minősítsük-e a 

paradicsomot vagy a paprikát? 

Gyümölcsény: Az az elegendően nagy kiterjedésű rendszer, amelyet az ember a természetes 

szukcesszió folyamatától csak éppen annyira térített el, hogy bizonyos gyümölcs haszonvételt 

biztosítson számára. A gyümölcsénynek sokféle terméke van, amelyek közül nem emelhető ki a 

gyümölcs, mint főtermék. Gyümölcsei között jelentős hányadot képviselnek a vad 

(nemesítetlen) gyümölcsök. Nem árutermelés a célja, de termelhet értékesíthető – nemcsak 

gyümölcs – javakat. Művelése általában családi vagy közösségi együttműködést igényel. 

Gyümölcsös (gyümölcsöskert): Az ember által kialakított és fönntartott ökológiai termelő 

rendszer, amelynek fő terméke az ember számára a gyümölcs. A rendszerműködés alapvető 

feltétele a gyümölcsös terének elegendően nagy kiterjedése, amely a gyümölcsényénél kisebb 

lehet. Önellátást és árutermelést egyaránt szolgál. Rendszerint határozottan elkülönül a 

környezetétől, sok esetben mesterségesen (kerítéssel, sövénnyel, árokkal, füves sávval, 

ösvénnyel stb.) elhatárolt. Művelése – a gyümölcsényhez hasonlóan – általában családi, 

közösségi együttműködésen alapul és nem igényel bérmunkát. A közösségi gyümölcsészet 

megfelelő gyümölcsészeti intézményrendszert is kitermel magából.
2
 

Gyümölcsös töredékek (fragmentumok): Ide soroljuk azokat a tájelemeket, amelyek 

valamilyen meghatározott funkció betöltése mellett gyümölcs haszonvételre is alkalmasak, és az 

ember folyamatos művelése tarja fönn őket. Ide tartoznak az út- vagy árok menti gyümölcsfa 

sorok; a térelhatároló gyümölcsös sövények; a ház körüli gyümölcsfák; a parkok, legelők, rétek 

szoliter gyümölcsfái és gyümölcsény jellegű facsoportjai (pl. a legelők kerek-erdői).  

Gyümölcs ültetvény: Az ember által kialakított és fönntartott gyümölcstermő növények 

homogén csoportja, amelynek egyetlen vagy elsődleges célja a jövedelemszerzés, ezért 

meghatározó mértékben a piac irányítása alatt áll. Az ember által hasznosított egyetlen terméke 

a gyümölcs. A gyümölcs ültetvény önállóan nem képez rendszert, csak annak a magasabb 

fokozatú gazdasági rendszernek a része, amelynek a gyümölcs ültetvényt létrehozó és fönntartó 

ember is egy rendszereleme. Emiatt az ember művelő beavatkozásának megszűnésével rövid 

időn belül összeomlik. Művelése valamelyik iparszerű technológiával történik. Hivatalos 

nyilvántartásban szereplő (elismert) fajtákat tartalmaz. 

                                                      

 

 

 
2
 Lásd pl. a fokgazdálkodás intézményrendszerét. Andrásfalvy Bertalan: Duna mente népének ártéri 

gazdálkodása Tolna és Baranya megyében az ármentesítés befejezéséig. Tanulmányok tolna megye 

történetéből VII., 252-254., 257-258., 270. oldal 
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Gyümölcsészet
3
: Az embernek a tájgazdálkodás kritériumainak megfelelő beavatkozása a tájba 

a gyümölcs haszonvétel érdekében. A beavatkozás eredménye a gyümölcsös, gazdálkodási ágak 

átmeneti formái vagy gyümölcsös töredékek. 

Gyümölcs termesztés: Kizárólag, vagy elsődlegesen jövedelemszerzési céllal (árutermelő) 

gyümölcs ültetvény létrehozása és működtetése. 

Gyümölcsész: Az a személy vagy közösség, aki vagy amely gyümölcsészettel foglalkozik. Ha a 

kifejlett gyümölcsényeket és gyümölcsösöket közösségi művelés tartja fönn, akkor a 

gyümölcsész is család vagy közösség.  

Gyümölcstermesztő: Az a személy vagy gazdasági szervezet, amely vállalkozóként 

(árutermelő) gyümölcsültetvényt tart fönn és használ jövedelemszerzésre. 

Minden tudományágnak, vagy szakmának megvan a maga kulcsfogalma, mint pl. az 

ökológiának a „populáció”, a jogtudománynak az „igazság”, az orvoslásnak az „egészség”, a 

szociológiának a „közösség”, a biológiának az „élet” stb. A gyümölcsészet kulcsfogalma a 

„gyümölcs”. Ha e szót helyesen és elegendően „operatívan
4
” értelmezzük, akkor a 

gyümölcsészek számára szinte útmutatóként szolgálhat. E szó értelmezésének tágításával a 

gyümölcsészet új útjai nyílhatnak meg. A jelenlegi stratégia a gyümölcs szó szokásos 

értelmezésének felel meg, de vitára bocsátjuk a 0 A gyümölcs tágabb értelmezése pontban a 

gyümölcs szó szokásostól lényegesen különböző, és annál lényegesen tágabb értelmezését is. 

Bízunk abban, hogy ez a stratégia egy sokkal jobb stratégiának csak egy kezdeti változata, 

amelynek további fejlesztéséhez a gyümölcs alábbi értelmezése jó alapot szolgáltathat. 

 

                                                      

 

 

 
3
 Ez a meghatározás Andrásfalvy Bertalannak a gyümölccsel való hagyományos foglalkozásra javasolt 

gyümölcsészet elnevezéséhez igazodik: Andrásfalvy Bertalan: Duna mente népének ártéri 

gazdálkodása Tolna és Baranya megyében az ármentesítés befejezéséig. Tanulmányok tolna megye 

történetéből VII., 493-527. oldal 

4
 „Operatív” alatt azt értjük, hogy a gyümölcsészethez kapcsolódó tevékenységek levezethetők belőle, 

a gyümölcsész számára utasításokat hordoz magában (Juhász-Nagy Pál nyomán). 
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Az iparszerű gyümölcstermesztés és az alkalmazkodó gyümölcsészet 

áttekintő összehasonlítása 

Iparszerű gyümölcstermesztés Alkalmazkodó gyümölcsészet 

Az iparszerű gyümölcstermesztés eredménye az 

ipari termelés mintája szerint kiépített gyümölcs 

ültetvény. Az ültetvény monokultúra, vagy közel 

monokultúra. A termesztő nemcsak a gyümölcs 

nemek, fajok és fajták, de a gyümölcsösben 

előforduló élőlények vonatkozásában is arra 

törekszik, hogy minél kevesebb élőlény alkossa a 

termelési rendszert (a termesztésre kiszemelt egy 

vagy néhány változatot képviselő gyümölcstermő 

növény). 

Az alkalmazkodó gyümölcsészet táji eredménye 

az alkalmazkodó gyümölcsös, de léteznek más 

gazdálkodási területekkel képzett átmeneti 

formái (gyümölcsény, gyümölcsfás legelő …); 

illetve gyümölcsös töredékek (gyümölcsfa sor és 

sáv; facsoportok, kiskertek ...) is. Az 

alkalmazkodó gyümölcsös a természetes 

vegetációhoz hasonló szerkezetű, vegyes fajú és 

fajtájú, illetve vegyes korú, „állékony” 

gyümölcsfák dominanciájára épülő tájrészlet, 

amely nagyfokú és változatos emberi 

haszonvételre nyújt lehetőséget, és egyúttal az 

ember folyamatos gondozását igényli.  

A gazdasági kényszerpályák mentén cselekvő 

gyümölcstermesztő vállalkozó irányítása alá rendelt 

lineáris technológiai rendszer. Folyamatos emberi 

beavatkozás nélkül rövid idő alatt összeomlik.  

Az alkalmazkodó gyümölcsös természetbe 

ágyazódó, magas fokon önszabályozó, 

körfolyamatokban megvalósuló rendszer, amely 

az ember viszonylag kis beavatkozásával 

fönntartható. Az ember teremtő módon járul hozzá 

a rendszer kiteljesedéséhez, amely során 

haszonvételi lehetőségei is gyarapodnak. . 

A gyümölcs ültetvény a táj külvilágából is 

üzemeltethető.   

A folyamatos gondozás és széleskörű haszonvétel 

feltétele, hogy a gyümölcsész a táj és a 

gyümölcsös részeként helyben éljen. 

Egyféle haszonvétel: közvetlenül az értékesíthető 

gyümölcs, de közvetve – és végső célként – a 

jövedelem (pénz). A gyümölcs – az egyoldalú 

árutermelés miatt – csak eszköze a 

jövedelemtermelésnek.  

Sokféle haszonvétel: A gyümölcsösnek a 

gyümölcsön kívül sokféle emberi haszonvételre 

alkalmas terméke van.  Művelésnek célja az 

önellátás, vagy az önellátáson felül piaci 

értékesítés (az önellátás és árutermelés harmonikus 

viszonya). A gyümölcsös termékei (eredményei) 

között szerepelnek 

 a gyümölcsösben termő más biomassza 

termékek (az ember számára hasznosítható 

zöldség, hús, tojás stb., továbbá táplálék a 

gyümölcsösben élő nagyszámú élőlény 

számára);  

 a gyümölcsös művelésével formált táj;  

 a művelés során, a munka által formálódó és 

megélhetéséhez, boldogulásához jutó ember. 

Az élő rendszerek szennyezése: a műtrágyázás és 

a vegyszeres növényvédelem által kijuttatott 

tájidegen (méreg)anyagok okozzák. Részben a táj 

(a művelés helyszíne), részben a termelő és a 

fogyasztó szennyezését jelenti ez, előidézve mind a 

táj, mind az ember rendellenes működését 

(betegségét). 

Káros anyagok használatának minimalizálása: 
döntően az anyag körforgásban tartását végző 

technológiákkal a táj körfolyamataiba beilleszthető 

anyagok használata, a fosszilis energiaforrások, 

szennyező anyagok használatának lehető legkisebb 

mértékűre csökkentése. Megjegyzendő, hogy az 

alkalmazkodó gyümölcsészet nem azonos a 

biotermesztéssel.  
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Iparszerű gyümölcstermesztés Alkalmazkodó gyümölcsészet 

Fosszilis, külső energiának teljes mértékben 

kiszolgáltatott, energiát pazarló technológia. A 

gyümölcstermesztésnél fölhasznált egységnyi 

termékre jutó fosszilis energia mennyisége 

többszöröse a termék energiatartalmának. Nem 

napenergia, hanem nem-megújuló energia alakul át 

(transzformálódik) biomasszává. 

Alacsony fosszilis energia használat: A művelés 

során a természetes folyamatok lehető legnagyobb 

mértékű kihasználásával és az ember számára (is) 

hasznos befolyásolásával törekszik a napenergia 

hasznosítására. A művelésben nagy szerepet 

játszanak a kézi munkaerő és a természetes / 

természet közeli alapanyagok, kisebb szerepük van 

az ipari eredetűeknek.   

Nem megoldott a termékek (gyümölcs) megfelelő 

terítése: a termelő kiszolgáltatott a piacnak és a 

felvásárlóknak; a fogyasztó kiszolgáltatott a 

termelőnek és a piacnak, a termékek fölöslegesen 

sokat utaznak, akár feldolgozatlanul is, és 

többletterheket okoznak. A gyümölcs nagy része 

távoli piacokon kel el. 

A gyümölcsös haszonvételeinek nagyobb része 

helyben hasznosul. A helyi közösségen belül 

jelentős szerepet játszik a csere és az ajándékozás. 

A termékek csak egy része piacosítható, mivel 

nem egységes küllemű, tömegfogyasztásra 

alkalmas termékek a rendszer eredményei.  

Kiszorul a családi és közösségi önellátás a 

gyümölcstermesztési célok illetve eredmények 

közül, ezért (is) a termelő piaci kiszolgáltatottsága 

jelentősen megnő. A versenyszemléletű 

gyümölcstermesztés a helyi közösségek és a 

nagycsaládok érdekeit kevésbé szolgálja, mint az 

együttműködésen alapuló gyümölcsészet, ezzel 

elősegíti azok szétesését. 

A gyümölcsész és családja első sorban saját 

hasznosításra termel és a sokféle haszonvételnek 

köszönhetően közelíthet az önellátáshoz. A 

gyümölcsös művelése általában családi vagy 

közösségi együttműködést igényel. Erősíti a 

családok és közösségek összetartozását és 

kötődését a tájhoz, hozzájárul a kulturális 

hagyományok megőrzéséhez. 

Jelentős külső (externális) költségek: A 

gyümölcsös működésével kapcsolatos külső 

költségek és károk (pl. fosszilis energia használat, 

vegyszeres növényvédelem, nagy távolságokra 

történő szállítás miatti környezeti és egészségi 

károk stb.) számottevő részét időben vagy térben 

másokra hárítja, míg a hasznok kizárólag az 

üzemeltetőnél jelentkeznek.  

Jelentős külső (externális) hasznok: Az 

alkalmazkodó gyümölcsös gazdagítja a táj 

ökológiai, közösségi-intézményi és kulturális 

rendszerét, így a működés hasznainak nagy része 

nem vagy nehezen fejezhető ki pénzben és nem 

közvetlenül a gyümölcsésznél jelentkezik. A 

gazdagodó táj közvetett módon, de pozitívan hat 

vissza a gyümölcsész és családjának 

életminőségére. 
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JÖVŐKÉP 

A Kárpát-medence tájai 

A Kárpát-medence harmonikus, mozaikos szerkezetű, a táji adottságokhoz alkalmazkodó 

gazdálkodással művelt tájakból áll, amelyben a gyümölcsösök, illetve a gyümölcstermő 

növények más termőterületei (átmeneti gyümölcsösök és gyümölcsös töredékek) lényeges 

tájformáló szerepet játszanak, és egyúttal az embereket ellátják létfontosságú javakkal. A 

gyümölcsösök hozzájárulnak a tájak egyedi hangulatához, az ember számára (is) egészséges, 

szép környezetet biztosítva. A gyümölcsösök Kárpát-medence önálló, önrendelkező egységei, 

amelyek működésüket és a funkcionális határaikon zajló forgalmukat ellenőrzésük alatt képesek 

tartani.  

Tájgazdálkodás, alkalmazkodó gyümölcsészet 

A tájhoz alkalmazkodó gazdálkodás (röviden: tájgazdálkodás) alkotja meg az emberek számára 

élhető és nagy termőképességű (produktivitású) környezetet. Az ökológiai körfolyamatok 

szerint működő, így kis energia és anyag bevitellel is életképes gazdálkodás hulladékot 

gyakorlatilag nem termel. A gazdálkodás biológiai alapját a táj változatossága és a tájfajta 

gyümölcstermő növények sokasága alkotja. A tájfajták ismét a gyümölcsösök elmaradhatatlan 

részeivé válnak (gazdálkodás során megőrzött – on farm – génmegőrzés). Az gyümölcs fajták 

változó környezethez való alkalmazkodása új fajták képződésével, változatosságuk 

növekedésével illetve idegen fajták honosításával folyamatosan nő.  

A táj mozaikos mintázatára épülő gazdálkodásban jelentősen megnő a gyümölcsösök szerepe és 

területi aránya. A tájak tagolásában a gyümölcstermő növények sokféle módon vesznek részt 

(sövények, facsoportok, fasorok és -sávok…). Az önellátó és árutermelő gyümölcsészet 

harmonikusan egészíti ki egymást. A gyümölcsész családok megélhetésének biztonságát a 

családi és közösségi önellátásból származó termékek nyújtják. A lakóházakhoz tartozó 

belterületi kertekbe visszatérnek a gyümölcsfák, a települések ismét gyümölcsös gyűrűkbe 

vesznek. A gyümölcsösök sokféle terméke jelentős szerepet játszik a lakosság önellátásában és 

jövedelemszerzésében. A gyümölcsészetben és a gyümölcsök földolgozásában meghatározóak a 

családi gazdaságok; a gyümölcsészet révén fokozódik az együttműködés a közösségekben, 

helyreállnak a gyümölcsészet hagyományos közösségi intézményei (őrzés, földolgozás, ünnepek 

stb.). 

Az elsődleges gyümölcstermékek földolgozása helyben történik, és minden esetben a helyben 

élők érdekeltségébe tartozik. A gyümölcsösök termékeit helyben értékesítik, csak a fölösleget 

juttatják el távolabbi piacokra. 

A turizmus jelentős helyi piacot képez a gyümölcsösök termékei számára. 

Gyümölcsészeti Hálózat 

A KmGyH megőrzi „hálózat” jellegét. Nem alakul formális szervezetté, és informális 

keretek között is kerül, illetve korlátoz minden olyan belső szervezeti formát, amely 
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megmerevítheti tevékenységét (írott szabályok, nyilvántartások, belső hierarchia, stb.), illetve 

növeli ellenőrizhetőségét. A tagok kapcsolatára a személyes találkozások jellemzőek, de a 

távkapcsolatokban rejlő lehetőségeket is kihasználja. A hálózathoz tartozás alapja a 

szemléleti azonosság, a hasonló gondolkodásmód, a hasonló célokért végzett igen sokféle 

tevékenység. A közvetlen együttműködéseket a szorosabb területi kapcsolatok, a területi/táji 

tagolódás segíti. A hálózathoz tartozás alapja a kölcsönös bizalom, a szolidaritás, a 

kölcsönös segítés. 

 

 

 

5. ábra - Gyümölcsbemutató Drávafokon, 2010 novemberében 
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A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ESZKÖZEI 

A Gyümölcsészeti Hálózat jelenlegi tevékenységei és fejlesztési irányaik 

Képzések 

A jelenlegi tevékenység leírása 

A képzések 2-3 napos, bentlakásos alkalmak. A résztvevők az ország egészéből, de esetenként 

határon túlról is érkeztek. Elsődleges céljuk az, hogy a gyümölcsészettel foglalkozók 

továbbfejleszthessék elméleti és gyakorlati tudásukat. A képzések azonban általában kiterjednek 

tapasztalatcserére, szemléletformáló előadásokra, a gyakorlati ismeretek elméleti hátterére, 

fajtabemutatókra, szaporítóanyag-cserékre. A képzéseket eddig az Ormánság Alapítvány 

szervezte, amely feladatot ezután is vállalja. Eddig évente átlagosan 2-3 hétvégén volt képzés 

Drávafokon. 

A fejlesztés iránya 

A képzés eredményességének növelése és pénzügyi kiszolgáltatottságának csökkentése 

érdekében a következő változtatások lennének szükségesek: 

 Számítani kell arra, hogy a képzés árát a résztvevőknek kell megtéríteni, így kis 

költségre kell törekedni. (Eddig a költségek zömét pályázati források biztosították.) 

 A meghívott oktatókat, előadókat gondosabban kell kiválasztani. Több gyakorlati 

szakember legyen, a gyümölcsészeti szemlélete feleljen meg az alkalmazkodó 

gyümölcsészetnek. 

 Számos oktatandó téma esetében a Gyümölcsészeti Hálózat embereit kell igénybe 

venni, így a képzések – legalább részben – önképzésekké, tapasztalatcserékké 

alakulnak át. Ez egyben költségcsökkentést is eredményez. 

 A képzéseket össze kell kötni gyakorlati bemutatókkal, és a képzés helyszínén végzett 

munkákkal. Elképzelhető a képzés és a kaláka munka egyesítése is. 

 Lehetővé kell tenni, hogy a képzés díját fizetni nem tudók (1) ledolgozhassák a képzés 

díját, (2) természetbeni javakkal „fizessenek” (pl. saját termékükkel); (3) igénybe 

vehessék a jobb anyagi helyzetben lévők segítségét. 

 Sok esetben a képzés terjedjen ki egészen speciális témákra, hogy az alapismeretekkel 

és némi gyakorlattal rendelkezők is továbbfejlődhessenek. 

Kalákák 

A jelenlegi tevékenység leírása 

A gyümölcsészeti kaláka munkák során a Hálózat tagjai (esetenként mások is) egy-egy előre 

megbeszélt helyszínen bármilyen gyümölcsészeti munkát elvégeznek. Pl. sövénytelepítés, idős 

gyümölcsös, illetve idős fák karbantartása, gyümölcs-betakarítás vagy –földolgozás, stb. A 

kaláka valójában nem felel meg a kaláka fogalmának, mert a munkavégzés nem történik 

feltétlenül viszonossági alapon. Sok esetben egyoldalú segítség, ami a munkaerő ajándékba 

adásának felel meg. Általában szállás és teljes vagy részleges ellátás fejében ingyen végzett 
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munka. Csak olyan helyszíneken végzünk kalákát, amelyeken hosszútávon biztosított a 

gyümölcsös segítség nélküli gondozása. 

A kalákák alapcélja az, hogy terjesszük gyümölcsészeti szemléletünket, segítsük a 

gyümölcsösök, a régi fajták fönnmaradását. Számos egyéb hozadéka is van azonban a 

kalákáknak: 

 gyakorlati ismeretek intenzív tanulása (egymástól tanulás) 

 új kapcsolatok kialakulása hasonló célokat követő, hasonló gondolkodású emberek 

között 

 a Hálózat tagjai közötti kapcsolat erősödése 

 régi fajták megismerése, szaporító szervek szerzése 

 aktív pihenés 

A fejlesztés iránya 

A kalákákon viszonylag állandó emberek vesznek részt, így fejlesztéséhez szükséges lenne 

újabb emberek toborzása, és egyszerre több csoport munkája. A munkával való tanulásban rejlő 

lehetőségeket a kalákák közel sem merítették ki, így erre nagyobb figyelmet kell szentelni 

(Lásd: Képzések). A kalákák fejlődési iránya valószínűleg az lesz, hogy miközben maradnak a 

kárpát-medencei szintű kalákák, megjelennek a kisebb területeken megvalósuló (regionális 

szintű) valódi, vagyis viszonosságon alapuló kalákák is. Ezek további előnyökkel járnak majd: a 

közös munkával nő a hatékonyság; szorosabbá válik az egymáshoz közel lakók között az 

együttműködés, amely számos továbbfejlesztési lehetőséggel jár (közös értékesítés; fajták 

regionális szintű cseréje, terjedése; közös eszközhasználat stb.). 

A kárpát-medencei szintű kalákák szervezője eddig az Ormánság Alapítvány (Gedő Ibolya) 

volt, amely továbbra is vállalja ezt a munkát. 

Tanulmányutak 

A jelenlegi tevékenység leírása 

A tanulmányutak a képzéseket kiegészítő fontos tanulási, kapcsolatteremtési alkalmak. A 

Kárpát-medencében olyan sok alkalmas helyszín van, hogy az sok-sok évre programot biztosít a 

tanulmányutakhoz. Ráadásul a lehetséges helyszínek száma egyre nő is. Eddig évente 2-3 

tanulmányút volt. 

Az eddigi tanulmányutakat Zaja Péter szervezte, aki továbbra is vállalja a feladatot. 

A fejlesztés iránya 

A helyszínek kiterjesztése a határon túli területekre (Kárpát-medence).  

A tanulmányutak összekapcsolása munkavégzéssel (kaláka). 

Ha nem jár túlzott függőséggel, akkor pályázati keret előteremtése az utazási költségek 

mérséklésére. 
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Levelezőlista 

A jelenlegi tevékenység leírása 

A Hálózat internethasználó tagjainak levelező fóruma. Számos gyakorlati, szemléleti és elméleti 

kérdés tisztázására, tapasztalatok cseréjére alkalmas. Nagy igény van rá, fönntartása, állandó 

karbantartása szükséges. Karbantartója: Petró Tamás, Zaja Péter 

A fejlesztés iránya 

Létrejön egy belső levelezőlista is 

Gyümölcsészeti találkozók 

A jelenlegi tevékenység leírása 

Változó helyszíneken, de a legtöbbször a drávafoki Fodor-kúriában (Ormánság Alapítvány) 

szervezzük a 2-3 napos találkozókat. Igen fontosak elsősorban a közvetlen kapcsolattartás, az 

újabb tagok megismerése, és az aktuális problémák megbeszélése miatt. Évente kétszer 

szervezzük, amely sűrűség a jövőben is megfelel. 

 

6. ábra – Gyümölcsészeti találkozó Gömörszőlősön 
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A fejlesztés iránya 

Továbbfejlesztéséhez célszerű lenne egy-egy speciális problémára kisebb létszámú találkozókat 

is szervezni a csak azzal foglalkozók részére (pl. fajtatérképezés, jogszabály módosítás 

előkészítése, nemzetközi kapcsolatok ápolása stb.).  

 A jövőben újabb helyszíneket is be kell vonni, és a résztvevők körét jobban ki kell terjeszteni a 

határon túli szervezetekre, személyekre is. Esetenként kisebb, régiós szintű találkozókat is 

érdemes szervezni. 

 

Közös beszerzések (szerszám, könyv, oktatási anyag) 

A jelenlegi tevékenység leírása  

Gyakorlati jelentősége az, hogy jó minőségű szerszámokat, könyveket, filmeket stb. 

kedvezményesen lehet beszerezni. 

A fejlesztés iránya 

Hasznos tevékenység, fönntartása, sőt további szerszámokra való kiterjesztése szükséges. 

Új tevékenységek  

Régi fajták föltérképezése 

A Gyümölcsészeti Hálózat jelenleg végzett tevékenységein kívül egy újabb tevékenységcsoport 

fölvétele is fontossá vált: régi fajták föltérképezése és az ismeretek alkalmazása az 

alkalmazkodó gyümölcsészetben. A fajták föltérképezése már a XIX. század óta folyik 

Magyarországon, hol nagyobb, hol kisebb intenzitással. Ma ismét aktuálissá vált a következő 

okok miatt: 

1. A Kárpát-medence világviszonylatban is igen gazdag kiemelkedő minőségű 

gyümölcsfajtákban, de máris számos fajta végérvényesen és pótolhatatlanul eltűnt – és a 

folyamat nem állt le. 

2. Megszűntek a régi fajták termesztési helyei: a gyümölcsfajtáink többsége kiszorult az 

üzemi (iparszerű) gyümölcstermesztésből; miközben a változatos fajta összetételű 

hagyományos gyümölcsösök (a fajták túlélési helyei) területük töredékére zsugorodtak. 

3. Ismét érdeklődés mutatkozik a régi fajták iránt mind a termesztők, mind a fogyasztók 

részéről – és az érdeklődés rohamosan növekszik. 

4. Az a veszély is fenyeget, hogy a föltérképezett fajtákat „bekebelezi” és a saját céljaira 

használja egy életellenessé váló és fönntarthatatlan gazdasági és gazdálkodási rendszer. 

5. Az állami fajtamegőrző szervezetek tevékenysége 

6. túl központosított 

7. nem tudja kellően szolgálni a gazdálkodókat, kicsúszik a kisgazdálkodók ellenőrzése alól 

8. nem ad lehetőséget az új fajták képződésére. 
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9. A szűkös pénzügyi feltételek és a gyenge társadalmi kapcsolatai miatt az állami 

intézmények nem tudnak gondoskodni a fajták széleskörű föltérképezéséről. 

 

7. ábra – Császárkörte 

 

A program jellegzetességei 

A fajták föltérképezése nem újdonság, jelenleg is többen, több helyen végzik, de nem 

szervezetten és összehangoltan, nem eléggé előkészítetten és átgondoltan. A Gyümölcsészeti 

Hálózat éppen ezeknek a hiányosságoknak a fölszámolásával, de a már megkezdett munkákra, a 

tapasztalatokkal és referenciákkal rendelkező emberekre építve és azokkal együtt tervezi a 

fajták föltérképezését. Ez a tevékenység valójában egy igen összetett tevékenységcsoport 

(program), mert a föltérképezés folyamata, és az ahhoz szorosan kapcsolódó tevékenységek a 

Gyümölcsészeti Hálózat szinte minden eddigi tevékenységét magába foglalják. A térképezés 

folyamata szorosan összekapcsolódik a tanulással, (tanulmányutak és képzések) és a kaláka 

munkákkal; az eredmények közzététele a levelezőlistával és gyümölcsészeti találkozókkal; a 

fajták gyűjtése, szaporítása a gazdálkodással és gazdálkodási módokkal. 

A fajtafölmérés szervezettségéből várható többlet eredmények: 

 Igényességében a tudományos elvárásoknak is megfelelő, de a népi elemeket, a 

gyakorlati szükségleteket is magába foglaló munka. 

 Az érintettek szélesebb körének bevonásával jár. 

 Kiadványok készítése. 

 Egységes adatbázis, amely korlátlanul bővíthető. 

 Az eredmények azonnali alkalmazása: szaporítás, terjesztés és gazdálkodásba vonás 

(on farm génmegőrzés). 
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 A gazdálkodásba vonás által az új változatok képződésének tudatos elősegítése 

(alkalmazkodás a gyorsan változó klímához, gazdasági körülményekhez, fogyasztói 

igényekhez). 

 A nyilvántartás segítségével a fajták vizsgálata a gazdaságokban és gyűjteményekben 

(botanikai, termesztés technológiai, a gyümölcs egészségi és táplálkozási értékei, 

földolgozás, tárolás, tartósítás). 

 Lehetőséget nyújt gyerekek és fiatalok nevelésére a térképezés szinte valamennyi 

tevékenységébe való bevonásukkal. 

 Növekszik a gyümölcsészet népszerűsége. 

 

A régi fajták tájanként, a különböző ökológiai rendszereknek és gyümölcsészeti 

hagyományoknak megfelelően jöttek létre. Föltérképezésük alapja is a tájak egybefoglaltsági 

hierarchiája, amelyben az alacsonyabb fokozatú tájak az elsődlegesek (az ún. néprajzi, 

történelmi vagy kistájak). 

A táji szempontok érvényesülésének területei: 

 Fajtagyűjteményeket nem koncentráltan, hanem tájanként, a tájfajtáknak megfelelő 

léptékű tájakban kell létrehozni. 

 Tájanként célszerű a föltérképezésük, és a nyilvántartás rendszerezési szempontja is 

ezen kell, hogy alapuljon. 

 A „helyi emberek” térképezésbe bevonásakor helyi ember alatt az adott tájban élő 

embert értjük. 

Cél 

A fajták föltérképezésének célja nem az, hogy az ipari gyümölcstermesztés számára, netalán 

GMO-k előállításához genetikai alapanyagot szolgáltasson, hanem az, hogy 

 a tájfajták a kisméretű alkalmazkodó gyümölcsösökben Kárpát-medence szerte 

fönnmaradjanak, újrahonosodjanak, vagy meghonosodjanak (on farm fajtamegőrzés) 

 változatosabb, egészségesebb gyümölcs álljon a fogyasztók rendelkezésére 

 megjelenhessenek táji szintű fajtagyűjteményekben (elsősorban az adott táj fajtái) 

 rájuk alapozva és a változó környezeti feltételekhez alkalmazkodva újabb fajták 

jöjjenek létre  

A fajták föltérképezésének lépései (feladatok) 

Helyzetkép fölmérése a Kárpát-medencében 

1. Kik azok, akikre számíthatunk a fajták fölmérésében? 

2. Hol, mely tájakban tevékenykednek? 

3. Mióta dolgoznak? 

4. Milyen eredményeik vannak? 

5. Milyen anyagi forrásaik vannak? 

6. Milyen tudással rendelkeznek? 
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Adatbázis létrehozása 

1. A fajták fölmérésénél használt egységes szempontrendszer, adatgyűjtést segítő 

táblázatok, munkafüzetek kidolgozása. 

2. Képzés, fölkészítés a térképezésben résztvevők számára a térképezés egységes 

módszertanáról. 

3. Fajták fölkutatása, térképezése 

4. Adatok számítógépes nyilvántartása, elérhetővé tétele (tájanként és „központosítva”) 

Relációs adatbázis szerkezetének elkészítése. 

5. Gyümölcsfajtákról készült táji szintű információs vagy népszerűsítő kiadványok (füzetek, 

naptárak, plakátok, szórólapok stb.) 

A szempontrendszer kidolgozásának és alkalmazásának lépései: 

1. Létező szempontrendszerek összegyűjtése 

2. Az összegyűjtött anyag földolgozása 

3. Elvek, értékek, célok kidolgozása, a célcsoport meghatározása (kik fogják használni az 

adatokat?) 

4. A rendszer első változatának kialakítása 

5. Próbafölmérések 

6. Próbafölmérések 

7. A fölmérések értékelése: tanulságok levonása 

8. A rendszer második változatának kidolgozása 

9. Lektorálás (néhány szakemberrel és laikus fajtagyűjtővel) 

10. A rendszer harmadik, végleges változatának kidolgozása 

11. A térképezésre vállalkozók fölkészítése (pl. egy hétvégi képzés keretében) 

(Meggondolandó, hogy adjunk írásban egy „hivatalos” megbízást a képzésen 

résztvevőknek, amelyre a fölmérés során hivatkozni tudnak.) 

12. Térképezés 

13. Folyamatos értékelés: időszakonként (pl. félévente) a fölmérésben résztvevőkkel 

munkamegbeszélést kell tartani (szupervízió jellegű értékelés) 

A szempontrendszerre vonatkozó elvárások, elvek, célok 

A fajtatérképezés alapja az a szempontrendszer, amely szerint a fölmérést, az adatgyűjtést 

végezzük. Kidolgozására tehát nagy gondot kell fordítani, és nem szabad sajnálni az erre 

fordított időt. 

A saját szempontrendszerünk valahol a „tudományos” és a „népi” között helyezkedjen el. 

1. Összeegyeztethetőség (kompatibilitás) 

2. Legyen összeegyeztethető (kompatibilis) a tudományos szempontrendszerekkel hazai és 

nemzetközi szinten egyaránt. 

3. Legyen összehasonlítható a jelenleg rendelkezésünkre álló fajtaleírásokkal. (Azonos 

fogalomhasználat, vagy az eltérések magyarázata, a régi leírások szempontjai legyenek 

beépítve az új szempontrendszerbe …) 
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4. Fogalomhasználata feleljen meg a tudományos fajtaleírásokban használt fogalmaknak, 

vagy ha nem felel meg, akkor megfelelő magyarázattal átalakítható (konvertálható) 

legyen. 

5. Tudományos igényesség: a tudományos fölmérések gyakorlati szempontból fölösleges 

részletezéseit (a tudományos sallangokat) hagyja el, de tartalmazza valamennyi 

alapismeretet. Ami így megmarad, és amivel még kiegészül, az álljon össze egységes 

rendszerbe. 

6. Népies jelleg: 

7. Legyen könnyen kezelhető és egyértelmű, olyan, amire a laikus fölmérőket föl lehet 

készíteni, és pontos munkát tesz lehetővé. 

8. Legyen közvetlenül alkalmazható a gyümölcsészet napi gyakorlatában (nem 

tudósok/kutatók, hanem gyakorló gyümölcsészek az eredmények hasznosítói). Legyen 

olyan a rendszer egésze, hogy a nyers adatokat közvetlenül (érthetőbbé tétel nélkül) is 

érthessék és használhassák a laikus gyümölcsészek (is). (Áttekinthetőség, érthető 

nyelvezet, élvezetes stílus, rövidítések mellőzése vagy korlátozása, megfelelő 

magyarázatok a szükséges helyeken, egyszerűség, szemléletes és szép képi dokumentáció 

stb.) 

9. Legyen egyszerű 

10. Szándékot és késztetést ébresszen az érdeklődőkben a felméréshez és lehetőséget 

nyújtson a programhoz való csatlakozáshoz. 

11. A fölkészülésre szánt időt nem szabad megtakarítani (a hevenyészve létrehozott rendszer 

közép és hosszútávon használhatatlanná teheti számos ember munkáját). 

12. A fölmérésben résztvevőkkel szemben határozott elvárásokat kell támasztani, minőségi 

munkát kell elvárni. 

13. Legyen a fölmérésnek egy egyszerűsített, de igényes változata, amely a gyerekek 

bevonására alkalmas. 

14. A fölmérés mindenki számára nyitott, az eredményekhez való hozzáférés korlátozott. 

Az adatbázis fölhasználása 

1. Szaporító szervek beszerzése továbbszaporításhoz, honosításhoz, újrahonosításhoz. 

2. Segíti a fajták azonosítását. 

3. Általános, vagy egy-egy fajtára vonatkozó termesztési ismereteket nyújt. 

4. Tudományos, eszmei értéket képvisel. 

5. Kiadványok adatbázisa. 

6. Gyümölcsészeti, vagy ahhoz kapcsolódó vállalkozásokhoz, tevékenységekhez 

(projektekhez) nyújt adatokat, ismereteket. 

7. Szolgálja a népszerűsítést, növeli a gyümölcsészet értékét. 

Dokumentálás 

A dokumentáció nemcsak a fajtákat képviselő (reprezentáló) egyedekről szükséges, hanem azok 

termesztési körülményeiről, fölhasználásáról, közösségi vetületeiről.  

1. Fényképek 

2. Rajzok 
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3. Leírások 

4. Preparátumok 

Gyerekek, fiatalok bevonása a térképezésbe, az iskolák segítségével vagy anélkül 

Azok az emberek vagy szervezetek, akiknek érdeklődési körébe tartozik, a fajtatérképezéshez 

kapcsolódóan vállalhatják ezt a feladatot. A térképezés szinte valamennyi tevékenysége 

lehetőséget nyújt gyerekek és fiatalok bevonására, nevelésére. Lehet iskolai faiskolát és 

gyümölcsöst létesíteni, a gyümölcsészetet helyismereti tantárgyként bevezetni, helyi kutatásokat 

szervezni stb. 

 

8. ábra – Szemzés tanulás Szávai Márton bácsival 
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Oktatás, nevelés, népszerűsítés 

Oktatás, nevelés 

A gyümölcsészet céljai között szerepel a közös tanulás, az oktatás-nevelés. 

A tájban való élet, az elmélet és a gyakorlat összhangján keresztül valósul meg, a 

„koncepcióban leírt fogalmak” elfogadásával, komplex szemléletű gyümölcsészet követésének 

segítségével. Eredményeként felnőttben és gyerekben egyaránt harmonikus viszony jön létre a 

környezettel. 

Az alkalmazkodó gyümölcsészet rendszerekben gondolkodik, ezért életszerű és komplex 

ismeretek átadására alkalmas, amelyben kiemelt szerepet játszik a közösségi létforma, az 

önállóság, az ember és a természet, valamint az emberek kölcsönös egymásra figyelése, a 

felelősségvállalás és az együttműködés. Fontos a gyümölcsészet környezet- és a 

természetvédelemre nevelő szerepe, jelentős potenciál rejlik az egészségügyi- és a szociális 

hatásokban: az a mentális erő, ami az ember és természet kapcsolatában felerősödik. 

Felnőtt oktatás szinterei, módszerei: 

1. Kaláka, terepi körülmények között, „cselekedve tanulás” során a közösségi tanulás 

előtérbe helyezése (metszés, oltás, ültetés); 

2. Előadás vetítéssel, tanácsadással; 

3. Kárpát-medencei gyümölcsfajták felismerésének gyakorlása, gyümölcsfajták kóstolása, 

szaporító anyag, oltóvesszők cseréje, egymás kertjének látogatása, tapasztalt gyűjtés; 

4. Kutatóintézetek, szaporító helyek közös látogatása, tapasztalatgyűjtés, „fajtatanulással”; 

5. A haszonvételezés „elfeledett” praktikáinak újra tanulása (gyümölcstárolás, aszalás, 

befőtt eltevés, lekvár főzés, sütemények készítése); 

6. Közös eszközbeszerzése; 

7. Határon-túli Kárpát-medencei régi gyümölcsöskertek látogatása; 

8. A levelező listán a naponta felmerült problémákra reagálás, a gondolatok cseréje a 

tapasztalatok megbeszélése, több eltérő vélemény egyeztetése során kialakulhat a közös 

megoldás.  „minden út vezet valahova”. 

Gyermekek nevelésének, (oktatásának) színterei, módszerei: 

9. Közösségi tanulókertek négy évszakos programjai; 

10. Előadások, vetítések, beszélgetések; 

11. Felnőttekkel közösen végzett gyümölcsész tevékenység; 

12. A haszonvételezés „elfeledett” praktikáinak újra tanulása (gyümölcstárolás, aszalás, 

befőtt eltevés, lekvár főzés, sütemények készítése); 

13. Iskolakertek kialakításának lehetőségei. 

Célkitűzéseink 

 egészséges életmódra ösztönzés, gyümölcsfogyasztás szokásának kialakítása a 

gyerekkorban 
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 ökológiai rendszerben való gondolkodás megalapozása (egységben látás segítse, az 

ökológiai gondolkodás átadása) 

 A vidéki élet, a mezőgazdasági munka iránti érdeklődés felkeltése (minták 

közösségben, közös munkán keresztül) 

A közösségi tanulásban való részvétel hiánypótló szerepet tölt be a mindennapi rohanásban, 

szüleitől és környezetétől egyre jobban elszakadó nemzedékeknek. Pozitív megközelítéssel 

példát, mintát adó a későbbi életszakaszaik során, és az élményeken keresztüli érzelmi 

azonosulást kiváltva hozzájárul a természetvédelmét is szolgáló későbbi döntéseikhez.  

A „gyümölcsészeti tanulókertben” végzett munka során, egy életre szóló, használható gyakorlati 

tudás (eszközhasználat, fajtaismeret, tevékenységek, ültetés, metszés, oltás, haszonvételezés.) 

megszerzését segítjük elő. A „gyümölcsészek” által összegyűjtött, a gyakorlati megvalósításban 

is útmutató gondolatok és elvek, összességükben egyedivé és színvonalassá teszik a 

kezdeményezést, és az „élethosszig tartó tanulás képességének kialakítását teszik lehetővé” így 

a jövő nemzedékek okulására és hasznára válnak 

 

9. ábra – Játék közben, London pepin alma Visnye Hárserdőről 
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Gyümölcsészet eredményességét a gyermekeink nevelésben a következő elvek, módszerek 

biztosítják:  

 A megvalósítás hitelessége – amely magába foglalja azt az életmódot és példaadást, 

amely minden részletében összhangban van az oktatott és sugallt értékrenddel; 

 A gyümölcsészeti tevékenységéből származó információk széles körű felhasználása 

– amelyben külön hangsúlyt kap az itt születő tapasztalatoknak példa értékű beépítése 

a napi oktatás folyamatán túl, a lehetséges akkreditált posztgraduális képzésekbe és 

tréningekbe, szerkesztett segédanyagokba és kiadványokba stb; 

 A természetes környezetünk „otthonunkként” való bemutatása – amellyel a 

természettől elszakadt nemzedékek visszatalálását segítjük, hogy a természetet és 

önmagukat olyan egységként éljék meg, amelynek bölcsességére figyelve az ember 

elégedett életet élhet; 

 Élményközpontú és tapasztalaton alapuló oktatás megszervezése – amely kiemelt 

szerepétől az itt szerzett ismeretek hosszú távú, mélyen beivódó hatását 

várhatjuk, amely a természet közelségének, de legalábbis tiszteletének igényét váltja 

ki; 

 Többféle választható lehetőséget kínáló, mozaikszerűen egymásba építhető programok 

kidolgozása , (pl. közösségi tanulókertek programjai)  amelyek változatosságukkal 

sokféle igénynek és korosztálynak, kínálnak tartalmas elfoglaltságot; 

 A programok személyekre, korcsoportokra, életkori sajátosságokhoz igazítva, utat 

szabott  egy olyan minőségi oktatás megvalósításának, ahol a személyes kapcsolat 

tartós kiépítésére is lehetőség kínálkozik, a csoportokkal, iskolákkal való hosszú távú 

együttműködést célozva; 

 Gyümölcsészetként való informális működés – amely kapcsolatainak kiemelt szintjén 

kezeli a szakmai életben való tevékeny részvételt és együttműködést; 

 Módszertani és szemléletbeli mintaprogramok életre hívása és működtetése – amely 

átadható, megtapasztalható módon tárja eredményeit mások elé szakmai fórumokon, 

médiában, és lehetőséget, „nyitott műhelyt” kínál a tevékenységéhez tartalmasan 

hozzájárulók számára; 

 Együttműködés kialakítása – olyan személyekkel, szervezetekkel, intézményekkel, 

akikkel és amelyekkel céljaink felé közös úton haladhatunk (Magyar Élőfalu Hálózat, 

Ormánság Alapítvány, Zalai Egyesület, Természetes Életmód Alapítván, 

Visnyeszéplaki Faluvédő Egyesület, Gyűrűfű Egyesület, Magfalva, Miskolci ökológiai 

Intézet, stb.); 

 „Minőségi garanciák beépítés” – amelyek a minőségbiztosítás követelményeinek is 

megfelelő módon lehetővé teszik tevékenységünk folyamatos ellenőrzését és 

megújítását; 

A jövő 

A gyümölcsészet jövőbeni céljai között szerepel, hogy segítse az egész ország területén az 

iskolakertek (tankertek) „újra” kialakítását, az iskolák udvarán, vagy az iskolák körül eddig 

kihasználatlan területeken. Remélhetően az új Köznevelési Törvény szellemében megírt 

Nemzeti Alap Tanterv (NAT) bebocsátást enged az efféle gondolatoknak. 
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„Az iskolakertben a természettel közvetlenül lehet találkozni, Itt a tudást, a természet szemlélése és 

a benne végzett munka közvetíti. A természetbarát magatartás, ami a természet és végső soron az 

emberiség további fennmaradásához sorsdöntő, az iskolakertben gyakorolható. A természet, a 

növények, és az állatok értékének felismerése a közvetlen kapcsolat során alakul ki.” G. Winkel  

(1985) 

Mottó:” A szóbeli közlés, a világlátás alakításában semelyik életkorban, különösen 

kisgyermekkorban - nem elegendő.  

 Mutassuk meg a világot -  olyannak amilyen -  örömre szabottan, minden kényszer nélkül, hogy az 

eredmény ne maradjon el.” 

Ancsel Éva 

Információ átadás, honlap 

A KmGyH stratégai megírását előkészítő találkozókon vetődött fel, hogy a magyarországi 

tájfajták népszerűsítésére, az érdeklődők szakszerű tanácsadására, bevonzására érdemes egy 

honlapot indítani. Ennek felkarolását a jelen Stratégia megírásán kívül a Naphimnusz vállalta. 

A honlap kialakításának terve jelen állapotban még kidolgozatlan, de annyit már kijelenthetünk, 

hogy  

 a KmGyH értékeinek, az alkalmazkodó gyümölcsészet minél nagyobb körben való 

megismertetése, elterjesztése; 

 a KmGyH érdekkörében felmerülő események, találkozók, kalákák nyilvánosságra 

hozatala 

érdekében jelen stratégiában megfogalmazott menetrend szerint a KmGyH létrehozza a 

magyarországi gyümölcsész honlapot, amelyet a http://www.gyumolcsesz.hu/ oldalon lehet 

majd elérni. A honlap pontos terve a most következő hónapokban készül el. 

A stratégia 1.1-es változatának benyújtása időpontjára (2012. május 31.) a honlap pilot 

változata elkészült. A Hálózaton belüli megvitatása, adatokkal, információval való feltöltése 

ezt követően indulhat. Reméljük, hogy az éles üzem mielőbb beindul, hogy a KmGyH tagjainál 

felhalmozódott hatalmas mennyiségű tudás, információ minél szélesebb körhöz eljusson! 

http://www.gyumolcsesz.hu/
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KAPCSOLATAINK A KÖZIGAZGATÁSI ÉS SZAKMAI 

INTÉZMÉNYEKKEL, EGYETEMEKKEL 

A KmGyH szakmai és hatalmi deficittel rendelkezik, így vállalt feladatait csak más 

intézményekkel és szervezetekkel együttműködve tudja a maguk teljességében végrehajtani. 

Egyúttal olyan többletekkel is rendelkezik, amelyeket viszont átadhat, illetve kötelessége átadni 

a hatalom és a szakma tudományos oldalát képviselőknek. 

Az együttműködés érdekében partnereket kell keresni, az együttműködést pedig föl kell 

ajánlani. Közös munkatervben megfelelő munkamegosztást lehet kidolgozni. A munkaterv része 

legyen az is, hogy hogyan és honnan szerzünk az együttműködés költségeire fedezetet. 

Az együttműködés indokai 

1. Tudás- és információ átadás 

A Gyümölcsészeti Hálózat tagjai olyan tudással és információkkal rendelkeznek és olyan 

információk birtokában vannak, amely jelentős segítség lehet a Hálózaton kívül 

tevékenykedő szakemberek, politikusok és ügyintézők számára. 

2. Szemléletformálás 

Meggyőződésünk, hogy a Gyümölcsészeti Hálózat szemlélete korunk legnehezebben 

megoldható problémáira adott válaszaiban igen előremutató, így kötelességünk 

„megfertőzni” az ezen a téren nagyobb tehetetlenséggel rendelkező szakembereket, 

intézményeket, és rajtuk keresztül a döntéshozókat és politikusokat.  

3. Szakmai tudás biztosítása 

A munkában résztvevők „összes” tudása számos hiánnyal rendelkezik, ezért az 

eredményesség és szakmai igényesség érdekében külső szakmai segítségre van 

szükségünk. Főleg azokon a területeken igénylünk segítséget, amely valamilyen speciális 

tudással kapcsolatos, vagy amelynek megszerzéséhez intézményi háttér, vagy megfelelő 

finanszírozás szükséges. Pl.: fajtaismeret (néhány specialistához képest), botanikai 

adatok, talajtani ismeretek stb. 

4. Közvetlen segítség 

Egyrészt az egyes intézményekben oktatók, kutatók vagy ügyeket intézők, másrészt az 

egyetemi hallgatók munkaerejükkel, idejükkel, kapcsolataikkal, társadalmi 

presztízsükkel, eszközeikkel (pl. műszerek, GPS, laborkapacitás …) jelentős segítséget 

nyújthatnak. Az egyetemi hallgatók elsősorban a diplomadolgozatuk írása során vehetnek 

részt a munkánkban. 
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AJÁNLOTT IRODALOM 

A régi kiadású szakkönyvekből sok fontos ismeretet szerezhetünk, különösen a régi fajták 

ismeretét és az ápolási munkákat illetően, bár némely információjukkal szemben érdemes 

kritikusnak lennünk (pl. szelídgesztenye tölgyfára való oltása). Vannak a listában újabb 

irodalmak is, melyek ugyan az üzemi gyümölcstermesztésre helyezik a hangsúlyt, de kellő 

kritikával ezekből is sokat lehet tanulni.
5
  

Néhány kötet, ízelítőül: 

Az első, magyar nyelvű, gyümölcstermesztéssel kapcsolatos mű: 

Lippay János (1667; reprint:2002) Gyümölczös Kert, Bécs (reprint: Pytheas Kiadó és Nyomda, 

Budapest) 

Telepítés, ápolás, szaporítás: 

Angyal Dezső (1925) Gyümölcstermesztés I-II; Pátria Nyomda, Budapest 

Czáka Sarolta-Valló László (1987) A metszés ábécéje, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 

Gyúró Ferenc szerk (1990) Gyümölcstermesztés, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 

Horn János (1934) Gyümölcsfák nyesése, Növényvédelem és Kertészet, Budapest 

Horn János (1936) Alma termesztése, Növényvédelem és Kertészet, Budapest,  

Horn János (1936) Körte termesztése, Növényvédelem és Kertészet, Budapest 

Horn János (1936) Szilva termesztése, Növényvédelem és Kertészet, Budapest 

Horn János (1938) Gyümölcsfák átoltása, Növényvédelem és Kertészet, Budapest  

Horn János (1941) Mesterfogások a gyümölcsösben, Növényvédelem és Kertészet, Budapest 

Horváth E. János (1904) Gyümölcsfa tenyésztés, Szent István Társulat, Budapest 

Hrotkó Károly szerk (1999) Gyümölcsfaiskola, Mezőgazda Kiadó, Budapest  

Jeszenszky Árpád (1960) A gyümölcsfák metszése képekben, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 

Jeszenszky Árpád (1991) Oltás, szemzés, dugványozás, Mezőgazdasági kiadó, Budapest 

Mohács Mátyás (1929) Gyümölcstermesztés és értékesítés, Pátria Nyomda, Budapest 

Mohácsy Mátyás - Maliga Pál - Gyúró Ferenc (1968) Gyümölcsfák metszésének kézikönyve, 

Mezőgazdasági Kiadó, Budapest  

Mohácsy Mátyás (1936) A gyümölcstermesztés kézikönyve, Pátria Nyomda, Budapest 

Rapaics Raymund (1940) A magyar gyümölcs, Királyi Magyar Természettudományi Társulat, 

Budapest 

Sipos Béla (1991) Gyümölcsfák alakító metszése, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest  

Uwe Jakubik (2008) Gyümölcsfák metszése, Cser, Budapest 

Fajtaismeret  - szintén csak néhány mű 

                                                      

 

 

 
5
 Hudák Katalin összeállítása 
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Brózik Sándor – Kállay Tamásné szerk. (2001) Gyümölcsfajták 2. Csonthéjas és héjas 

gyümölcsfajták, Mezőgazda Kiadó, Budapest 

Brózik Sándor szerk. (1972) Gyümölcsfajta-ismertető, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 

Fabula Zoltán-Harsányi József- Bödecs Lászlóné- Tomcsányi Pál (1982) 88 színes oldal a 

gyümölcsfajtákról (Csonthéjasok és héjas gyümölcsűek), Mezőgazdasági Kiadó, 1982 

Herszényi László (1934) Gyümölcsfajta ismertetés, Stephaneum Nyomda, Budapest 

Kerekes Lajos szerk. (1937) Pomológia Alma, Növényvédelem és Kertészet, Budapest 

Kerekes Lajos szerk. (1941) Pomológia Körte, Növényvédelem és Kertészet, Budapest 

Pochuba, Dominik et al. (1964) Pomológia, Slovenske Vydavatelstvo Podohospodárskej 

Lyteratury, Bratislava 

Rayman János – Tomcsányi Pál (1964) Gyümölcsfajták zsebkönyve (alma, körte, birs, cseresznye, 

meggy, szilva, kajszi, őszibarack), Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 

Soltész Miklós szerk. (1998) Gyümölcsfajta ismeret és használat, Mezőgazda Kiadó, Budapest 

Surányi Rezső (1987) Régi magyar ellenálló gyümölcsfajták, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest  

Tomcsányi Pál - Bödecs Lászlóné-Majoros László (1982) 88 színes oldal – Almagyümölcsűek és 

bogyósok, Mezőgazdasági Kiadó 

Z Kiss László szerk. (2001) Gyümölcsfajták 1. Almatermésűek és bogyósok, Mezőgazda Kiadó, 

Budapest 

Nagy-Tóth Ferenc (1998) Régi erdélyi almák,  Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár; Nagy-Tóth 

ferenc (2006) Régi erdélyi körték és más gyümölcsök,Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár  

Német nyelvű fajtaismertetők: 

Walter Hartman (2003) Farbatlas Alte Obssorten, Ulmer Kiadó, Stuttgart 

Siegfried Bernkopf – Hewebert Keppel – Rudolf Novak (1996) Neue Alte Obstsorten (Apfel, 

Birnen und Steinobst), Österreichischer Agrarverlag, Wien  

Egyéb érdekes olvasmányok: 

Dr Gyulai Ferenc (1999) Az agrobiodiverzitás változása a Kárpát-medencében, Fenntartható 

Fejlődés Bizottság-KvVM, Budapest 

Surányi Dezső (2002) Gyümölcsöző sokféleség, Akcident Nyomdaipari Kft, Cegléd 
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FÜGGELÉK 

A gyümölcs tágabb értelmezése 

A gyümölcsöt általában e fogalom kategóriájába sorolt növényi termékek fölsorolásával szokták 

megadni. Így gyümölcs a körte, alma, birs, berkenye, naspolya, szilva, őszi barack, kajszi, 

cseresznye, meggy, dió, mogyoró, mandula, ribiszke, egres, eper, málna, szeder, hecsedli, 

galagonya stb., stb.  Vannak határesetek, mint pl. a paprika, paradicsom, dinnye, uborka, fekete 

és gyalog bodza, tölgy és bükk makk stb.  A fölsorolás többé-kevésbé azokat a terméseket 

tartalmazza, amelyek emberi fogyasztásra alkalmasak. A gyümölcsök ízletessége, gazdag 

táplálkozási értéke nagy valószínűséggel szorosan összefügg azzal, hogy az ökológiai 

rendszerekben a termések fogyasztása általában elősegíti a magok, és ezzel a gyümölcstermő 

növények terjedését. A magok (eperfa, cseresznye, meggy, galagonya …) terjedhetnek az 

állatok (szajkó, seregély, sárgarigó, nyest …) emésztő csatornájának megjárása után ürülékkel, 

véletlen elpotyogtatással (dió, tölgymakk …), ember általi szétszórással véletlenül (pl. utak 

mentén növő „köpevények”) vagy szándékosan (vetés). A gyümölcsöt tehát a növény azért 

hozza létre, hogy az el legyen fogyasztva. A fogyasztó a gyümölcs fogyasztásával segíti egy-

egy gyümölcstermő növény populációjának fönnmaradását és terjedését. 

 

10. ábra – Almás kirakó egy fajtabemutatón 

Ha abból indulunk ki, hogy a gyümölcs az a növényi termék, amelyet a populáció mások általi 

elfogyasztásra állított elő, akkor a fogalom sokkal tágabb értelmezéséhez jutunk. Az érett 
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ökológiai rendszerek (klimax társulások) elemei a szukcessziós folyamatban lezajlott hosszú 

igazodás után nagyrészt a helyükre kerültek. Az alacsonyabban szerveződött rendszerekben az 

igazodás folyamata állandó versengés, mindaddig, amíg minden populáció a neki megfelelő 

helyet el nem foglalja. Klimax társulásban a versengés és együttműködés aránya szélsőségesen 

eltolódik az együttműködés felé, hiszen a helyükre került alrendszerek (populációk) már nem 

akarják más populációk helyét elfoglalni Egyre erősebben lesznek egymásra utalva, és 

fönnmaradásuk, helyük megőrzése érdekében együttműködésre kényszerülnek. Versengés 

ugyanis mindig a hasonló igényű populációk között folyik akkor, ha az általuk elfoglalni kívánt 

funkcionális tér (ökológiai niche) nem tudja mindegyiket befogadni. 

A róka és az általa üldözött nyúl esete nem versengés, hanem ragadozó-préda viszony, amely az 

üldöző és az üldözött populációja közötti szoros együttműködés jele lehet. Ugyanakkor komoly 

versengés alakulhat ki róka és róka vagy róka és aranysakál populáció között mindaddig, amíg 

be nem áll az az egyensúly, amikor mindkét populáció elegendő táplálékhoz jut, részben éppen 

a nyúl populációkkal való együttműködésük eredményeként. Minél szervezettebb tehát egy 

ökológiai rendszer, minél több populáció foglalta el helyét a rendszerben, annál kevésbé 

jellemző a populációk közti versengés, és annál jellemzőbb a köztük lévő együttműködés. 

Általánosságban egy ökológiai rendszer alapstruktúráját az adáson és elfogadáson (input-output 

kapcsolatokon) alapuló körfolyamatok adják. E körfolyamatok egymásba kapcsolódó bonyolult 

struktúrája más élő rendszerekre is jellemző, pl. a biokémiai vagy a kommunikációs 

rendszerekre. A körfolyamat egyes elemei az őket megelőző elemektől átveszik annak fölkínált 

termékeit, bevonják azokat belső folyamataikba, majd valamilyen más terméket kibocsátanak. 

Ezt a körfolyamat következő eleme veszi tőlük át és így tovább. Ha bármelyik elem nem bocsát 

ki a következő elem számára hasznosítható terméket, vagy nem veszi át az előző elem neki 

szánt termékét, megszakítva a körfolyamatot gátolja az élő rendszer működését.  

Abból indultunk ki, hogy a gyümölcs az a növényi termék, amelyet a gyümölcstermő növényi 

populáció más élőlények általi fogyasztásra állított elő. Ha tehát az élő rendszerek 

alapstruktúráját az egymásba kapcsolódó körfolyamatok nyújtják, és e körfolyamatokat – 

nagyon leegyszerűsítve – az elemeik közötti adás-elfogadás működteti, akkor minden olyan 

termék, amelyet egy-egy körfolyamat-elem a következő elem számára kibocsát, gyümölcsnek 

tekinthető. A gyümölcsös ökológiai rendszerében gyümölcs a réten növő fű, amely a legelő 

állatok tápláléka; a fában élősködő lárva, amelyet madarak fogyasztanak el; gyümölcs a rovarok 

által szívogatott nektár, vagy gyümölcs a gyümölcsösben élő állatok ürüléke, amely valamely 

másik élőlény tápláléka. E „gyümölcsök” mindegyike egy táplálkozási körfolyamat egy-egy 

egymáshoz kapcsolódó eleme. 

Ebben az értelmezésben egy ökológiai rendszer gyümölcse minden olyan termék, amely a 

körfolyamatokban kering: egyik elem kiadja (fölkínálja), a következő elem pedig átveszi és 

hasznosítja. A rendszer gyümölcstermő képessége (fajlagos, pl. területegységre vetített hozama) 

pedig annál nagyobb, minél nagyobb mennyiségű anyagot keringtetnek a rendszer 

körfolyamatainak elemei. A gyümölcstermő képesség és az ökológiai rendszer szervezettsége, 

stabilitása együtt jár, hiszen mindegyik alapfeltétele az egymásba kapcsolódó körfolyamatok 

összetettsége. 

Ebből a gyümölcsértelmezésből egyenesen következik, hogy két legyet ütünk egy csapásra 

akkor, ha arra törekszünk, hogy gyümölcsösünk a szukcessziós folyamatban minél 
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előrehaladottabb állapotba (szukcessziós stádiumba) kerüljön. Ekkor egyidejűleg nő a 

gyümölcsösünk stabilitása és a gyümölcstermő képessége. Ez a gyümölcsértelmezés a 

gyümölcsös újraértelmezését is kiváltja, hiszen így gyümölcsös az az emberi gondozás alatt álló 

és haszonvételre alkalmas ökológiai egység, amely nemcsak almát, körtét, szilvát stb. terem, 

hanem a körfolyamatokban keringő biomasszát.
6
 

A gyümölcsös gondozásakor ez az összefüggés kell, hogy meghatározza minden egyes segítő 

beavatkozásunkat. Ezért nem nevezzük gyümölcsösnek az iparszerűen művelt 

gyümölcsültetvényeket, hiszen művelésük alapvonása az ökológiai körfolyamatok blokkolása, 

és a szukcessziós folyamat megrekesztése egy alacsony szintű stádiumban. 

A gyümölcs értelmezésénél azonban ügyelnünk kell arra, hogy ne távolodjunk el túlzottan sem a 

szó ma érvényes használatától, sem attól az igénytől, hogy amikor gyümölcsöst gondoz valaki, 

akkor az egészen szűken értelmezett, gyümölcsnek nevezett finom táplálékot, piacon eladható 

terméket (is) akar előállítani. 

Az alkalmazkodó gyümölcsészetnek többek között ehhez az adottsághoz is alkalmazkodnia kell, 

ezért a következő szempontokat kell egyidejűen érvényesíteni: 

 Legyen a gyümölcsös a szukcessziós folyamat minél előrehaladottabb stádiumában. 

 Rendelkezzen az egymásba kapcsolódó körfolyamatok minél összetettebb 

rendszerével. 

 Legyen a körfolyamatokban intenzív a biomassza áramlása/áramoltatása. 

 A körfolyamatokban termelt biomassza elegendő része legyen a szűken értelmezett 

gyümölcs. 

Ezek a szempontok oly mértékben összefüggenek, hogy csak egyszerre érvényesülhetnek. 

 

                                                      

 

 

 

6  A magyar nyelv szófejtésével is hasonló eredményre jutunk. A jön szó egyik változata a gyün. Ebből 

származtatható a gyüvés is, ami a földből kijött (kigyütt) gyökérsarjak, vagy fiatal magoncok 

elnevezése, illetve a gyom is, ami pedig a földből kinőtt (kigyütt) lágyszárú növényeket jelenti, és ide 

sorolható a gyümölcs is, ami ugyancsak a „gyütt”, a rendszer másik elemétől jövő és a rendelkezésre 

álló javakat jelenti. (A gyom fenti értelmezésével megszűnik a gyomnövények negatív szerepe, hiszen 

egy ökológiai rendszer szükséges részét képezi.) 


