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A Keleméri Mohos-tavakat ért humán hatások
Hudák Katalin (szerk.)

Forrás: Nagy Dezső (2002): A Keleméri Mohos-tavakkal kapcsolatos humán hatások 
Pályázati beszámoló, kézirat.

A „Mohos” – ahogyan Kelemér lakói nevezték és nevezik ma is a lápokat – mindig is misztikus hely 
volt az emberek számára. Nagyon sok néphagyomány, rege, mese fűződik a titokzatos lápszemekhez, 
ezeket Faggyas István (1984, 1991) szedte csokorba az utókor számára. 

A századelőn kedvelt kirándulóhelye volt a Mohos a putnoki családoknak és társaságoknak. ren-
deztek itt majálisokat, hajtóvadászatokat, de a keleméri tanítóval is feljártak kirándulni az iskolások. 

A mesemondás és ünneplés ritka alkalmai mellett a hétköznapokban nagyon is egyszerű, prózai 
kapcsolata volt a helyi embereknek a lápokkal: mivel azok a falu határának részei, ugyanúgy kihasz-
nálják „terményeit”, adottságait mint más területeknek. 

A haszonvételek joga a tulajdonosokat illette, engedélyükkel lehetett vesszőt szedni, vagy kendert 
áztatni a Mohosokon. Cserébe természetben, (seprű, kosár, stb.), vagy napszámos munkával fizettek 
az emberek. 

A mohosok körüli erdőterület a tavakkal együtt az 1850-es években Vadnay Boldizsár tulajdona 
volt, majd megörökölték lányai (Irma és Piroska). Vadnay Piroska után gyermekei, Diószeghy László 
(Nagy Mohos) és Diószeghy Dezső (Kis-Mohos) örökölték. 

A lápra nyáron nem szívesen mentek be a helybéliek, féltek a láptól, ennek nyomait még mi is ta-
pasztaltuk a 80-as évek nyári táboraiban. Leginkább télen, a jég hátán jártak be. 

A tavakon termő nyírfák ágait telente szedték seprűnek. Zólyomi Bálint (1931) fényképein is 
„megnyesett” nyírfák láthatók. A fiatalabb egyenes nyírekből kaszanyél, szerszámnyél készült, az idő-
sebb sudár fák szekérrúdnak alkalmasak. Tavasszal innen kerültek ki májusfák is. A partmenti veres-
gyűrű, mogyoró, stb. cserjék gallyait szintén szedték seprűnek, szerszámnyélnek, kosárnak. 

A szocializmus éveiben már az erdészet vágta le a nyírfákat, a falusiak is ugyanúgy szedték a nyír-
seprűnek, szerszámnyélnek valót, mint korábban, csak már nem kértek engedélyt a tulajdonosoktól. 

A Nagy Mohos környékét a századfordulón és az 1900-as évek első felében ligetes legelőerdő bo-
rította, ennek nyomai még láthatók az 1952 és 1956 években készült légifelvételeken. A K-i partvi-
déke nyílt gyep volt néhány ligettel, valószínűleg kaszálták is. Takarmányínséges időben előfordult, 
hogy a fiatal nádból kaszáltak takarmánynak. 

A tó partvidékét disznólegelőnek használták, az állatok szívesen dagonyáztak a „lagg-zónában”. 
Jó makktermés esetén ősszel-télen makkoltattak a mohosok körül, de takarmánynak is gyűjtötték a 
makkot.

A dagonyázás jellemző napjainkban is, csak már nem a falusi konda, hanem a vaddisznók hasz-
nálják előszeretettel a csatorna tocsogóit. Főleg nyár végén láthatók ennek nyomai, amikor az erdei 
dagonyák már kiszáradnak, de a mohosok szegélyén mindig van tócsa, vagy nedves sár. 

A Kis Mohos É-i végében található nyíltabb vízfelületet az uraság napszámosai és néhány család 
kenderáztatónak használta az 1900-as évek első felében (Faggyas I. 1991) A Nagy Mohosról nincs 
ilyen adat, azonban a palinológiai vizsgálatok itt is nagy mennyiségben mutattak ki kender pollent, 
ami arra utal, hogy itt is történt kenderáztatás (Magyari E. és mtsai 2000). 

Lecsapolás
A Keleméri Mohos-tavakat kutató természetvédelmi és botanikus szakemberek többé-kevésbé egyet-
értenek abban, hogy a lápok természetvédelmi problémáiban kialakulásában jelentős szerepe lehetett 
a század eleji lecsapolási kísérleteknek. 
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Kelemér néprajzkutató patriótája, Faggyas István műveiben (Faggyas I. 1984, 1991) az 1910-es 
évekre, illetve az I. világháború éveire (1914–18) teszi a Mohosok lecsapolását. Egy korábbi tájismer-
tetőben (Saffarik Gy. és Faggyas I. 1970) az 1922-23. éveket jelölik meg dátumként. Ezt az adatot 
később többen is átvették. 

László és Emszt (1915) leírásukban nem említik, hogy a tavakat lecsapolták volna, vagy azokon 
tőzeg kitermelés folyna, sőt, határozottan lefolyástalannak jellemzik a lápokat. Ennek alapján való-
színűsíthető, hogy bejárásuk idején (1910-14 ?) még nem történt meg a lápok lecsapolása. Elképzel-
hetőnek tartjuk azt is, hogy éppen a tőzegkutatás hívta fel a terület tulajdonosainak figyelmét a Mo-
hosok ásványkincsére.

A lecsapolás idejére elvileg mindkét dátum elfogadható, azonban elgondolkodtató az a tény, hogy 
Zólyomi Bálint, aki botanikai kutatásai során rendszeresen megfordult a lápokon, publikációiban 
nem utal erre a botanikai szempontból is jelentős körülményre. Ezért lehetségesnek tartjuk azt is, 
hogy a lecsapolási beavatkozások később, az 1930-as években történtek.

A lecsapolás tényét nem lehet megkérdőjelezni, hiszen jól láthatók még a csatornák árkai. Írott 
forrás, dokumentáció levéltári kutatásaink során ez idáig nem került elő a lecsapolásokkal kapcsola-
tosan, nem tudható, hogy pontosan mikor történtek a beavatkozások, és milyen mértékű volt a víz-
szint csökkenés. 

A lecsapolás okát és körülményeit Faggyas I. (1991) munkájából idézzük:
„Az öntözés gondolatával Diószeghy László földbirtokos foglalkozott. Az ő tulajdoni része volt a 

Nagy Mohos. A Mohos alatti Piroska-oldalt kerti növényekkel és dohánnyal ültette be. E földterü-
let öntözésére a Mohos-tó vizét akarta igénybe venni. Ezért egy hosszabb árokrendszeren keresztül 
vízfelfogó gátak segítségével megkezdték a víz levezetését. Kevés eredménnyel. A kavicsos rétegben 
készült árok oldalán a víz elszivárgott, a hasznosítás helyszínéig az öntözésre szükséges víz nem ju-
tott el. 

Diószeghy Dezső földbirtokos a Kis Mohos tulajdonosa, már a lápterület teljes lecsapolásával fog-
lalkozott. Célja volt a láp vizének levezetése után a terület kiszárítása és a tőzegtelep hasznos anyagá-
nak kitermelése. E kísérlet is kudarcba fulladt, a további földmunkára anyagi eszközök híján a birto-
kos nem vállalkozott. Így a Kis Mohos északnyugati sarkán kiásott árok csupán arra volt elegendő, 
hogy levezesse a láp élő és látható víztükrét”

Tőzeg kitermelés
Az elmúlt években publikált őskörnyezeti kutatások (Magyari E. és mtsai 2000) a szelvényszerkezet-
ben mutatkozó hiátusok alapján két tőzegkitermelési periódust valószínűsítenek a Nagy Mohos D-i 
medencéjében. Az első tőzegkitermelést radiokarbon adatok alapján kb. 50–100 kal. BC –re teszik, 
kb. a kelták megtelepedésének idejére. Kelta kultúrákra utaló régészeti leletek ez ideig még nem ke-
rültek elő a területen. 

A későbbi tőzegkitermelést az 1900-as évek elejére datálják. Lehetséges, hogy ekkor az egykori 
birtokos, Diószeghy László termeltetett ki tőzeget, ezzel kapcsolatosan írott adat nem került elő. 

Kertészeti célra az utóbbi 30 évben valószínűleg többször termeltek ki tőzeget. Zólyomi Bálint az 
1970-es évek végére datálva írja le (Zólyomi B. 1979), hogy a tőzeget kereskedelmi célra pusztítják, 
lopják. Az 1980-as évek elején a MÁV igazgatóság kertészete kérelmet nyújtott be tőzeg kitermelé-
sére. Bár a Putnoki Erdészet a kérelmet elutasította, az Erdészeti igazgatóság melléktermék előadója 
engedélyezte a kitermelést. Nagy botrány lett belőle, mert a Putnoki erdészet dolgozója igazoltatta a 
tőzeget szállító teherautót (ráczy Gy. ex verbis). A tőzeg kitermelés mértékéről és helyéről nincs in-
formáció, valószínűleg a Nagy Mohos D-i partját érinthette a bányászás. 

A természetvédelmi rekonstrukciós munkák során a lagg-zónák kotrásánál kézi erővel termeltek 
ki kotus, iszapos, tőzeges anyagot a lápok szegélyéből. Ezt olyan távolságra szállították el, hogy a köz-
vetlen visszamosódás veszélye ne fenyegessen, ill. a Kis Mohosnál a meredek partok elé font rőzsefo-
natok közé töltötték. 
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Erdőgazdálkodás
A történeti térképek a Mohosok környékét következetesen erdőterületként jelölik. Az I. katonai fel-
mérés országleírása a Kelemér körüli magaslatokon sűrű erdőket jelez (Csorba Cs. 1993). A területről 
korabeli erdőtérkép nem maradt fenn a BAZ megyei levéltárban, valószínűleg nem is készült. 

A térségben a XIX. század végétől az 1920-as évekig jelentős volt a cserkéreg termelés. A fiatal töl-
gyek lenyúzott kérgét cserzőanyagként használták fel a bőriparban. A Putnok környékén termelt na-
gyon jó minőségű cserkérget a tőzsdén is jegyezték, fontos bevételi forrása volt a helyi birtokosoknak 
és a cserhántást végző embereknek. A tölgyek szelektív kitermelése, a kb. 20 évenkénti vágásforduló 
és a sarjról történő felújítás azonban az állományok leromlásával, a cser és a gyertyán dominanciájá-
nak növekedésével járt. Az 1900-as évek első felében a Mohos környékét rendszeresen említették az 
adatközlők, mint cserhántásra szolgáló területet (É. Kovács L. 1990) Az erdő jelenlegi szerkezete és 
állapota is ezt látszik megerősíteni. 

Faggyas István szerint (1991) a Mohosok környékén a Kisasszonyfához hasonló évszázados öreg 
tölgyek voltak, amelyeket a birtokosok a lecsapoláskor vágtak ki. Az erdőket rendszeresen legeltették, 
szabályozva volt, hogy merre járhat a falusi, urasági konda, csorda. Takarmányínséges időkben ka-
szálták az erdő alját, és az erdei gyepeket, de tavasszal gyűjtötték a fiatal leveles tölgyágakat is, hogy 
azzal etessék az állatokat, ha a széna elfogyott. Jó termés esetén disznó hízlalásnál használták fel a 
tölgymakkot (Faggyas I. 1984.) 

A területre az 1950-es évek előtt valószínűleg nem készült erdészeti üzemterv. Az Erdészeti szol-
gálat adattárában az aktuális erdőterven kívül az 1960–70., 1973–83., és az 1982–91. időszakokra 
szóló erdészeti üzemterveket találtuk. Valószínűleg létezik még egy korábbi (1950-es évek) tervezési 
időszakra vonatkozó üzemterv is, ezt azonban az adattár munkatársai nem találták. 

A terület 1960–70. közti erdőterve 25–35 éves fiatal sarjeredetű erdőket jelez, ami arra utal, hogy 
az 1920-as évek második felében véghasználat, vagy csertermelés után újultak fel. Zólyomi Bálint ta-
nulmányához (1931) mellékelt fényképfelvételeken a Mohos-tavak hátterében látható domboldalak 
csaknem kopárak, valószínűleg nem sokkal korábban termelték le az erdőket. 

Növények telepítése
A lápok flóráját a külső-belső hatásokra bekövetkező természetes folyamatok és természetvédelmi be-
avatkozások mellett tudatos növénytelepítések is alakították. 

Zólyomi Bálint leírásából (1952) tudjuk meg, hogy „…a Kis Mohoson áthurcolás révén 1931-
ben két tő Eriophorum vaginatum telepedett meg…”, majd leírja, hogy az áthurcolt tövekből nagy 
kiterjedésű összefüggő gyep alakult ki. 

1976-ban az ELTE Genetikai Tanszéke 30 tő Dryopteris cristata-t telepít a Kis Mohosba, a kivá-
gott uzsai égerlápból (Czenthe B. 1982). 

A lápok vegetációjának korai vizsgálatai során sem Boros Ádám (1925), sem Zólyomi Bálint 
(1929; 1931) nem tesz említést a kereklevelű harmatfű (Drosera rotundifolia) előfordulásáról. A ve-
getáció 1982. évi térképezésekor Czenthe Botond (1985) új fajként regisztrálja a Kis-Mohosban. Si-
mon Tibor szerint a Drosera kb. az 50-es évektől van jelen a lápokon, későbbi közleményeiben már 
rendszeresen említi (Simon 1962; 1968). Telepítéséről nincs adat, bár nagy valószínűséggel másik 
élőhelyről települt/telepítették be.
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II. MÉTA-TúrA 
2004. április 29. – május 2.

A Galyaság
Hudák Katalin

A „Galyaság” földrajzi név tájnév, az „erdőtlen, kopár hegy, fátlan, füves hegyi legelő” jelentésű, szláv 
eredetű galya földrajzi köznévnek –ság képzős alakja.

A Galyaságot, mint természetföldrajzi tájegységet nem jegyzi a tudomány, a mai térképek fel sem 
tüntetik a nevét. 

A Galyaság az egykori Torna-vármegye délnyugati sarkában elterülő, Borsoddal és Gömörrel ha-
táros 300–400m magas dombvidék. Tengelyét a Bódva völgybe torkolló Henc-völgy (rét-patak völ-
gye) adja, tőle északra az Aggteleki-karszt nyúlványain a Jósva-völgy pereméig terjed, dél felé pedig 
egy szakaszon a Telekes-völgy, illetve a Telekes-patak a határa. Nyugaton az Árpád-kori Jenő-hegyig, 
a mai Jenei-tetőig, keleten Perkupa határáig, illetve a Henc-völgy Bódva-völgyi torkolatáig terjed. 

A szigorúan Galyaságként értelmezhető területen öt település: Szőlősardó, Égerszög, Teresztenye, 
Tornakápolna és Varbóc található. 

Földrajzi adottságok
A Galyaság néven ismert terület földrajzi értelemben az Aggteleki-hegység és a Putnoki-dombság kis-
tájak találkozásánál helyezkedik el. Kelet felé érintkezik a rudabányai-hegységgel (a Telekes-patak 
völgyétől Ny-ra), északra a Jósva-patak völgyével, délre a Kánói-völggyel, míg nyugatra Aggtelek köz-
ség területével határos.

Az Aggteleki-hegység területe töréses-gyűrt szerkezetű sasbércvonulat, részben dombsági, részben 
alacsony középhegységi orográfiai helyzetben. A Putnoki-dombság É-i részére átlagosan 200–400 
méter magasságú, uralkodóan D-i, DK-i irányú völgyekkel szabdalt, medencedombsági helyzetű 
dombvidék jellemző. A rudabányai-hegységet érintő terület főként hátas típusú alacsony hegység. 


