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Jó két éve annak, amikor Balogh László
erdõmérnök, a Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park igazgatója egy bejárásra hívott
a Kis-Balaton térségébe. Kapva kaptam
az ajánlaton, hiszen a Tüskevár világa
addig csak a képzeletemben élt. Kíván-
csi voltam a mai valóságra. Igaz, volt ko-
molyabb oka is a csónakos bejárásnak.
Nevezetesen az, hogy egy vízügyes szak-
értõ szemlélte,a fenéki tavat vagy ahogy
hivatalosan nevezik a felduzzasztott ket-
tes tározó rehabilitálandó területének
áramlási viszonyait. Elvittek potyautas-
nak. Költési idõben voltunk, így a ma-
dártömeg látványánál csak a hangzavar
volt csodálatosabb. A túlszaporodott ká-
rókatonák, és az agresszív, ám dekoratív
hattyúk tömegét látván, kérdésemre el-
mondták, hogy a tojások ritkításával
próbálják humánusan csökkenteni a túl-
zott létszámú halpusztítókat. Elhatároz-
tam, hogy egyszer feltétlenül elhozom
unokáimat is e múltat, és regényt idézõ
madárparadicsomba. 

A fenékpusztai kutatóházból indul-
tunk a Diás szigeti bemutatóhelyhez,
ahol elmerülhet a látogató a Fekete Ist-
ván emlékszobában kiállított fotók, tér-
képek, és a korabeli vízi élet relikviá-
inak szemlélésében. Az udvaron a nád-
kunyhó, amelyben feljegyzéseit készí-
tette az író a Tüskevár címû híres regé-
nyéhez. 1950-54 között élt itt, mint egy
levelében írja egy búbos banka párral
albérletben.

Hídvégpusztán, az Aqua Vendégház
udvarán parkoltunk le, majd motorcsó-
nakba szálltunk. Futó Elemér, nyugdíjas

természetvédelmi õr volt a kísérõnk, és
egyben úti kalauzunk. Jobb kezekbe
nem is kerülhettünk volna, hiszen egész
életét itt élte le a nádasok, vizek világá-
ban. A Sopronban végzett erdésztechni-
kus nem vágyakozott a Bakonyi bükkö-
sök szálfái közé. Mint mondta, jól érezte
magát a Természet e sajátos ökosziszté-
májában is. Hát persze hogy úgy mutat-
tam be az én három gazemberemnek,
hogy…. ismerjétek meg Matula bácsit. 

– De neki nem is volt motorcsónak-
ja, jegyezte meg Dénes a középsõ, aki
nagy autószakértõ. 

– Az nem baj, mert így sokkal
messzebbre mehetünk, szólt Vince az
elsõéves iskolás, aki erõsen reményke-
dett, hogy még a délelõtt folyamán

csuklója köré tekeredik egy kifogott
méretes sikló, mint már annyiszor. Am-
brus, a hároméves – akit Bruninak be-
cézek – egykedvûen dobálta a vízbe a
reggeli szendvics maradékát, mormol-
va, hogy…. egyetek halacskák. Majd in-
duláskor a biztonság kedvéért a csónak
közepébe húzódott.

A kérdésre, hogy miért nem akkumu-
látoros csónakkal megyünk, Matula bá-
csi közölte, hogy a motor hangját már
messzirõl érzékeli a madár, míg a halk
csónak meglepetésszerûen bukkan elõ,
és az jóval nagyobb riadalmat okoz. Egy
töltésmaradvány elõtt elhaladva vidra-
kotorékot láttunk. Sok vidra van a tér-
ségben, és szemmel láthatólag nagyon
jól érzik magukat a halban gazdag, egy,
másfél méter mély vízben. A védett lápi
pócon és a réti csíkon kívül a hazánk-
ban honos tavi halak valamennyi faját
megtaláljuk. Elpöfögtünk a már említett
szellõsi kárókatona-telep mellett, ahol a
kiszáradt fák ágain most is rikácsoltak a
madarak. Azt nem lehetett tudni, hogy
jöttünkre kezdtek a hangzavarnak tet-
szõ hangversenyükbe, vagy a felrebbe-
nõ réti sas látványa ijesztgette õket.
Gyanítom az elõzõ okán kezdõdött a ri-
csaj, mert nem hiszem, hogy a fenséges
látványt nyújtó madarak királya ráfanya-
lodik a haltól bûzös madárhúsra. Ámbá-
tor manapság sosem lehet tudni. 

Mivel az 1800 párra felszaporodott
állomány csökkentése a tojáskiszedés-
sel sikertelen volt, hát engedéllyel a
fegyverhez nyúltak, kétszáz párral
apasztva a fekete sereget. Aztán „tüzet

Matula bácsi nyomában
Futó Elemér emlékére
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szüntess” volt a parancs és is-
mét elkezdõdött az állomány
növekedése, a szaporulattal
elárasztva a környék tavait, a
horgászok legnagyobb bosszú-
ságára. 

A megfeneklett, keréklápnak
nevezett úszóláp mellett siklott
a csónakunk. Már messzirõl fe-
hérlett az Ázsiából behurcolt, te-
nyérnyi méretû kagyló kinyílt,
lakatlan héja. Az ingói csatorná-
hoz érve lustán, méltóságtelje-
sen emelkedett fel a víz fölé haj-
ló száraz ágról a térségben fész-
kelõ három rétisas-pár közül egy tojó. 

A víz felszínét borító algatömeg nem
jót jelent a tározónak. Futó Elemér ma-
gyarázta, hogy éjjel a vízben kötött oxi-
gént éli fel az alga, és ha csökken a víz-
szint, bizony a napfelkelte „pipáló” ha-
lak sokaságát hozza a felszínre. De
ugyanez a helyzet a tartósan borús idõ-
járáskor is, olykor komoly halpusztulást
okozva. 

De pusztul a nád is, mivel nem mû-
ködik igazán az 1992-ben elárasztott tá-
rozó. Már készen van a terv a rehabilitá-
cióra, csak mintegy milliárd hiányzik a
kivitelezéshez, de félõ, hogy még éve-
kig változatlan lesz a helyzet. 

A zimányi kotrás szélén egy függõ-
cinke-fészekre hívja fel a figyelmet Ma-
tula bácsi. Nosza, Vince unokám elku-
nyerálja a fényképezõgépet, hogy majd
õ „lepuffantja” a témát. Ha ez a felvétel
nem is sikerült, de késõbb, a száraz fa-
tönk mellett õrt álló kócsagokról már
használható felvételt készített. 

Kikötünk Hidvégpusztán, ahol Cza-
kó László erdész, az Aqua Vendégház
gazdája fogad. A szimpatikus kollégáról
tudni kell, hogy egy vadászbalesetben
térdlövést kapott, és a lábát nem tudták
megmenteni. Nem adta fel. Különféle
vállalkozásokba kezdett, mígnem meg-
vette Hídvégen a volt Tsz elhanyagolt,
az ablakkereteitõl is kifosztott szivattyú-

házat. A helyreállítás az akarat diadala.
Aki arra jár, ugorjon be megnézni, mert
fantasztikus, amit Czakó László mûvelt
az épülettel. A középsõ szint alatti víztö-

meg gondoskodik a hõmérsék-
let kiegyenlítésérõl. A vastag
üvegpadló oválisa, és egy ha-
sonló, nagyobb, körbekerített
nyíláson láthatjuk a vizet, a ben-
ne úszkáló halakkal. Az épület
elõtt közel hektárnyi horgásztó,
ahol éppen két német vendég
kamasz „bénáskodik” a botok-
kal. Késõ délutánra benépesül a
part, és egymás után surrognak
a felcsalizott zsinórok. Családias
hangulat van kialakulóban. 

De el kell mennünk, mert
Matula bácsi sürget, és a gyere-

keknek is idõben le kell feküdniük.
Még kétfejezetnyi van hátra a Tüskevár-
ból, de valószínûleg belealszanak. 

Pápai Gábor  

A Gyulaj Zrt. és az EFDSz helyi alap-
szervezete az elmúlt évek hagyomá-
nyaihoz híven, idén is megszervezte a
vállalattól nyugdíjba vonult kollégáinak
találkozóját. Az új kenyér ünnepét meg-
elõzõ szép napon, Gyulajon, az óbiródi
vadászháznál vártuk kedves volt mun-
katársainkat. A meghívásra – az egykori
fakitermelõ brigádok tagjaitól az erdõ-
mûvelõ asszonyokon keresztül, a ko-
rábbi vezérigazgatókig – közel százan
jöttek el Tolna megye majd minden ré-
szérõl.

Gõbölös Péter vezérigazgató köszön-
tötte a megjelenteket.

A rövid hivatalos rész után, a külföl-
di és hazai versenyeken is szebbnél
szebb eredményeket elért Tamási Kon-
cert Fúvószenekar kápráztatta el, fülbe-
mászó dallamokat játszva kedves ven-
dégeinket. A bõ egy órás, csodálatos
elõadás alkalmával a zenekar csak re-
pertoárjának töredékét tudta bemutatni.
Az ebéd elõtt még Schneiderné Eszenyi

Margit néni „Az erdõ” címû saját költe-
ményét szavalta el volt kollégáinak. 

(Részlet a versbõl: 
…Sosem öreg a vén erdõ 
Egy fa kidõl, a fiatal felnõ,
Ha száz ezer éves is,
A lombos erdõ mindig friss.)

A megérkezést követõen kialakult jó
hangulatú beszélgetések késõ délután-
ba nyúlóan folytatódtak, mely alatt az
együtt töltött évek szép és kellemes em-
lékeit elevenítették fel.

Kárász Attila 

Nyugdíjas találkozó 




