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A szlovákiai Bodrogköz délkeleti sarkában található Nagytárkány történeti-néprajzi
monográfiáját tartja kezében az olvasó. Monográfiát, még akkor is, ha az itt
sorjázó írások a szó szoros értelmében nem is felelnek meg a monografikus igény
minden elvárásának. Cseppben a tengerként azonban mégis karakterisztikus képet
nyújtanak a település, s ezáltal (bizonyos fokig a korábban megjelent Kisgéres-kötet
tanulságaival is megtámogatva) az egész térség történeti fejlõdésérõl, változó népi
kultúrájáról. A Viga Gyula által vezetett ad hoc kutatócsoportban magyarországi
és hazai kutatók vettek részt:
Bogoly János biológus, Királyhelmec; Bona Bernadet néprajzos muzeológus, Nyíregyháza-Sóstó;
Csíki Tamás történész, egyetemi docens, Budapest – Miskolc; Fehér József múzeumigazgató,
Sátoraljaújhely; Fogas Tóth Balázs néprajzos muzeológus, Sárospatak; Frisnyák Sándor geográfus,
egyetemi tanár, Nyíregyháza; Gyulai Éva történész, tszv. egyetemi docens, Miskolc; L. Juhász Ilona
etnológus, Komárom; Mizser Lajos nyelvész, fõiskolai tanár, Nyíregyháza; Németh Péter
régész-történész, Nyíregyháza; Örsi Julianna néprajzkutató, múzeumigazgató, Túrkeve;
Páll István néprajzkutató, múzeumigazgató, Nyíregyháza-Sóstó; Százvai István alpolgármester,
Nagytárkány; Szilágyi Miklós néprajzkutató, egyetemi docens, Budapest; Takács Péter történész,
egyetemi docens, Debrecen – Nyíregyháza; Tamás Edit történész muzeológus, Sárospatak;
Sz. Tóth Judit néprajzos muzeológus, Szentedre; Viszóczky Ilona néprajzos muzeológus, Miskolc

Nagytárkány I.

Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiákLokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális
monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális
és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális áfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák
Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monoráfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális
monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális ográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és
regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális mráfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák
Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális
monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális onográfiákLokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális
és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális onográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és
regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális nográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák
Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiákLokális és regionális ográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális gráfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális
monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális ráfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és
regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális iák
Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális
és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiákLokális és regionális Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiákLokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális
és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionnális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és regionális monográfiák Lokális és

Lokális és regionális monográfiák 5.

Fórum
Kisebbségkutató
Intézet
Etnológiai
Központ

Nagytárkány I.

Tanulmányok a község településtörténetéhez
és néprajzához
Szerkesztette
Viga Gyula

350 Sk
ISBN 80-89249-01-9

9 788089 249015

Fórum Kisebbségkutató Intézet

Nagytárkány I.
Lokális és regionális monográfiák

5. Somorja  Komárom 2006

Lokális és regionális monográfiák

Sorozatszerkesztõ

Liszka József

Fórum Kisebbségkutató Intézet
Etnológiai Központ
Komárom

Postacím:
Fórum intitút pre výskum menín
Výskumné centrum európskej etnológie
P.O.BOX 154
SK-945 01 Komárno 1
etnologia@foruminst.sk
www.foruminst.sk

Nagytárkány
I.
Tanulmányok a község
településtörténetéhez és néprajzához

Szerkesztette

Viga Gyula

Fórum Kisebbségkutató Intézet
SomorjaKomárom
2006

Slovenské preklady
Ida Gaálová
Deutsche Übersetzungen
Zsuzsanna Sáfi

A borítón:
A borítón a nagytárkányi Tisza-part látható Bogoly János felvételén (2004)

A kötet megjelenését támogatta Nagytárkány község önkormányzata

© Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006
© Bogoly János, Bona Bernadet, Csíki Tamás, Fehér József, Fogas Tóth Balázs,
Frisnyák Sándor, Gyulai Éva, L. Juhász Ilona, Kopasz József, Mizser Lajos,
Németh Péter, Örsi Julianna, Páll István, Százvai István, Szilágyi Miklós,
Takács Péter, Tamás Edit, Sz. Tóth Judit, Viga Gyula, Viszóczky Ilona
© Translation: Gaálová Ida, Sáfi Zsuzsanna
ISBN 80-89249-01-9

Tartalom
Kopasz József
Üdvözlet az Olvasónak! .........................................................................7
Frisnyák Sándor
Táj és ember (Krajina a èlovek. Landschaft und Menschen) ......................9
Bogoly János
Nagytárkány természetrajza (Prírodné pomery obce Ve¾ké Trakany.
Naturkunde der Gemeinde Nagytárkány)................................................31
Németh Péter
A falu és a Nagytárkányi család a középkorban
(Dedina a Nagytárkányiovci v stredoveku.
Das Dorf und die Familie Nagytárkányi im Mittelalter) ............................35
Gyulai Éva
Nagytárkány birtokosai és adózói a 1617. században
(Vlastníci a daòovníci Ve¾kých Trakán v 16.17. storoèí.
Gutbesitzer und Steuerträger in Nagytárkány in 16.17. Jh.) ..................55
Takács Péter
Nagytárkány 17701848 között
(Ve¾ké Trakany medzi 17701848.
Nagytárkány zwischen 17701848) ....................................................129
Tamás Edit
Nagytárkány népessége a 1820. században
(Populácia Ve¾kých Trakán v 18.20.storoèí.
Die Population von Nagytárkány im 18.20. Jahrhundert) .....................145
Csíki Tamás
A megtelepedés útján. A nagytárkányi zsidóság a 1819. században
(Cesty usíd¾ovania. idovské obyvate¾stvo Ve¾kých Trakán
v 18.19. storoèí. Auf dem Wege zur Niederlassung
Das Judentum in Nagytárkány im 18. und 19. Jh.) ...............................179
Fogas Tóth Balázs
A kivándorlás és hatása (Vysahovalectvo z Ve¾kých Trakán.
Auswanderung aus Nagytárkány) ........................................................197

5

Mizser Lajos
A község nyelvi jellemzõi (Jazyková charakteristika obce.
Sprachliche Kennzeichen des Dorfes) .................................................229
Fehér József
A mûvelõdés évszázadai (Storoèia vzdelávania.
Jahrhunderte der Bildung)
Melléklet: Százvai István: A nagytárkányi futball...................................243
Bona Bernadett  Páll István
Nagytárkány népi építkezése (¼udové stavite¾stvo
vo Ve¾kých Trakanoch. Volksarchitektur in Nagytárkány) ........................273
Viga Gyula  Viszóczky Ilona
A hagyományos gazdálkodás jellemzõi és változásai
(Charakteristika tradièného hospodárenia a jeho premeny.
Charakteristische Züge der traditionellen Wirtschaftsführung
und ihre Umwandlung) .......................................................................291
Szilágyi Miklós
Összefüggések és kölcsönhatások: halászat  sporthorgászat
 orvhalászat (Súvislosti a vzájomné vplyvy: rybárstvo
 portové rybárstvo  pytliacke rybárstvo. Zusammenhänge
und Wechselwirkungen: Fischfang  Sportangeln  Fischdieberei) .........345
Sz. Tóth Judit
Jeles napi szokások és hiedelmek (Výroèné zvyky a ¾udová
viera vo Ve¾kých Trakanoch. Jahresbräuche und Volksglaube
in Nagytárkány) .................................................................................383
L. Juhász Ilona
A halállal, halottakkal kapcsolatos hiedelmek és temetkezési
szokások (Povery spojené so smrou, so zosnulými
a pohrebné zvyky. Todesglaube, -Brauchtum und
Bestattungsgewohnheiten) .................................................................431
Örsi Julianna
Adatok Nagytárkány társadalomrajzához (Príspevok k opisu
spoloènosti Ve¾kých Trakán. Angaben zur Gesellschaftsschilderung
von Nagytárkány) ...............................................................................477
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Üdvözlet az Olvasónak!
Örömmel tölt el, hogy Nagytárkány község polgármestereként köszönthetem
Önöket e kiadvány lapjain. Öröm ez azért, mert végre megjelenhetett községünkrõl egy tanulmánykötet, másrészt azért, hogy településünk múltbéli és jelenkori életének bemutatása erõsíti az egyetemes magyar kultúra és élet alapjait is.
Nem kis dologra vállalkoztak e kötet szerkesztõi és szerzõi. Többségüknek
más vidéken élve kellett beleérezniük a vidék adottságaiba és szellemiségébe,
jellemzõ képet kellett felvázolniuk egy olyan községrõl, amely látszólag semmiben sem különbözik a Felsõ-Bodrogköz többi településétõl. Külön ablakot akartak nyitni, s ehhez olyan megközelítést választani, amely tudományos alapokból
indul ki, de segít feltárni olyan tényeket és összefüggéseket is, amelyek nemcsak tudományos értelemben valóságosak és létezõk, hanem az itt élõk mindennapjaiban is. Mi, akik itt születtünk és itt élünk, sok mindent természetes
adottságként fogadunk el, mint megszokott dolgot. Olykor talán fel sem fogjuk
eredetiségüket, s nem is tudjuk kellõképpen értékelni mindazt a sajátosat, amit
községünk tradíciója hordoz, s a jelennek és jövõnek kínál.
De ne ragadjuk le a bemutatott településnél! Sajátos helyzetembõl kiindulva  hisz e sorok írásakor a Csemadok Területi Választmányának elnöke is vagyok  szélesebb kitekintésben is vállalnom kell az itteni magyar kultúra ügyét.
Felsõ-Bodrogköz és a szomszédos Ung-vidék, a hármas határ mente ma etnikai és nyelvsziget. Ebben falum, Nagytárkány kicsiben mindazon jellemzõket
magában hordja, melyeket a kisrégió a maga teljességében. Délre és keletre 
képzeletben átlépve a még létezõ államhatárokon  a miénkkel többé-kevésbé
azonos kulturális hagyományokat hordozó magyarokat találunk. A felekezeti sokszínûség is ma már inkább összeköt, mint elválaszt, színesít, segít oldani az
egyhangúságot.
Jelen kiadvány színes és változatos képet rajzol Nagytárkány községrõl. Az
olvasó egyaránt megtalálja benne a tájbéli és természetrajzi adottságok ismertetését, a táj kiélésének részletes leírását, az emberi élet, történelem, kultúra
helyi sajátosságainak bemutatását. Ha a szerzõk névsorát nézzük, a beavatatlan számára talán úgy tûnik, hogy túlsúlyban vannak azok, akik nem e táj szülöttei, lakói vagy felvállalói. Szerencsére a valóság más. Mindegyikük jól ismeri
vidékünket, hosszú idõ óta foglalkozik az általa választott szakterülettel. Jobb is
ez így, hisz a szélesebb ismeretekkel bíró kutatók nemcsak szakszerûbben, hanem valósághûbben és tényszerûbben tudják feltárni községünk és környéke
egyedi értékeit, ezzel is növelve a bemutatott sajátosságok megbecsülését.
Kisgéres után a mi községünk könyve a következõ a Felsõ-Bodrogköz helytörténeti monográfiáinak sorában. Ez igen elõkelõ hely, büszkék is vagyunk a
megbecsülésre. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik lehetõvé tették a
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könyv megjelenését: a szerkesztõnek, szerzõknek és nem utolsó sorban azoknak, akik a kiadás anyagi feltételeit megteremtették. Mellettük természetesen
azoknak az informátoroknak, a nagytárkányiak idõsebb nemzedékének, akik
személyükben hidat képeznek az egymást váltó generációk között, s akik emlékezetükben is az elõdök örökségének letéteményesei.
Szívbõl ajánlom e kiadványt mindenkinek, akit érdekel községünk, aki szívügyének tekinti megismerését és felvirágoztatását.
Nagytárkány, 2006. április
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Kopasz József
polgármester

FRISNYÁK SÁNDOR
Táj és ember*
Nagytárkány a Bodrogköz egyik Tisza melléki települése (1. ábra). A Bodrogközt
három folyó, a Tisza, a Bodrog és a Latorca határolja. Kiterjedése 945 km2.
1920-tól a kistáj két állam: Szlovákia és Magyarország területéhez tartozik. A
tájtörténeti kutatók a Karcsa-medertõl északra esõ szlovákiai területet (389
km2) Felsõ-Bodrogköznek, a Magyarországhoz tartozó déli felét (556 km2) AlsóBodrogköznek nevezik. A Bodrogköz két része  a meglévõ különbségek ellenére  természet- és gazdaságföldrajzi egység. A bodrogközi táj képét a víz és az
ember formálta. A táj és az ember kapcsolatát az alkalmazkodás és az átformálás tevékenységi rendszere jellemzi.
A községmonográfiában a természettörténeti folyamatokat, táji adottságokat
és az ember környezetátalakító munkáját azért szükséges felvázolnunk, mert
ezek ismeretében helyesen értékelhetjük azokat a társadalmi-gazdasági jelenségeket és folyamatokat, amelyek a mai állapotok kialakulásához vezettek.
Nagytárkány bel- és külterülete alig több, mint 15 km2, így a geológiai szerkezetét, kialakulását és mai felszínét csak egy tágabb térbeli keretben lehet tárgyalni. Ez a térbeli keret a Bodrogköz, amely a Kárpát-medence földrajzi centrumtérségét alkotó Alföld egyik résztája (mikrotérsége).

A természeti környezet
A 100 000 km2-es Alföld fiatal (neogén és negyedidõszaki) töréses katlansülylyedék, morfológiai szempontból feltöltéssel elegyengetett síkság. Fejlõdéstörténete alapvetõen két fõ fázisra tagolható. Az elsõ fejlõdésszakaszban, amely a
miocén kor közepéig tartott, a felszín domborzati képe a jelenleginek éppen fordítottja volt. Az Alföld helyét tektonikus (= szerkezeti) árkokkal és kismedencékkel tagolt különbözõ magasságú, elõ-, ó- és másodidõszaki röghegységvonulatok foglalták el. A tájfejlõdés második szakaszában, mintegy 1617 millió évvel
ezelõtt, a miocén kor közepétõl a röghegységek süllyedésével és a Kárpátok kiemelkedésével megindult a medence kialakulása. A süllyedés késõbb, a pliocén korban a korábbinál nagyobb intenzitással folytatódott. Az egyes rögök és
rögcsoportok önálló mozgásdinamikával különbözõ mélységbe süllyedtek. A kialakult medencébe benyomult a tenger. Az alaphegységi rögökre a medence peremén 100600, a medence belsejében 6004500 méter pannon tengeri üle* A tanulmány a T034569. sz. OTKA kutatási programhoz kapcsolódik.
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dék, agyag, agyagmárga és homok települt. Az alföldi medence feltöltésében a
tengeri, majd a tavi és folyóvízi üledékek után az eolikus és folyóvízi lerakódásnak volt fontos szerepe. A pleisztocén (= jégkorszak) és a holocén (= jelenkor)
határán a tektonikus mozgások az alföldperemi süllyedékek , így pl. a Bodrogköz, a Beregi- és a Szatmári-síkság kialakulásához és egyes alföldi tájrészletek,
pl. a Nyírség kisebb emelkedéséhez vezettek (Frisnyák 1988).
A jégkorszak 2,4 millió évvel ezelõtt kezdõdött és 10 200 esztendõvel ezelõtt fejezõdött be. A pleisztocén történetét, felszínformáló folyamatait dr. Borsy
Zoltán (19261997) professzornak és munkatársainak a kutatásai alapján foglaljuk össze (Borsy 1989; Borsy 1996; Borsy et al. 1988; Borsy et al.1989).
A Kárpát-medence a pleisztocénben periglaciális (jégtakaró környéki) terület
volt, kivéve a legmagasabb hegységek (pl. a Magas-Tátra, Liptói-havasok) eljegesedett régióit. A jégkorszak utolsó harmadában (kb. 800900 000 évben) a
rendkívüli hideg és a maihoz hasonló éghajlati szakaszok többször váltakoztak.
A periglaciális éghajlat idején a januári középhõmérséklet -12, -14 oC, a júliusi
+12, +14 oC, az évi középhõmérséklet pedig +2, +3 oC körül lehetett. A jégkorszakban az Északkeleti-Kárpátokból érkezõ és a Nyírség irányába tartó õsfolyók,
a Tapoly, Ondava, Laborc és az Ung az Alföld északkeleti peremén  így a Bodrogközben is  terjedelmes hordalékkúp-síkságot építettek. A Bodrogköz nyugati részén a Zempléni-hegység kisebb vízfolyásai is részt vettek a hordalékkúpok
kialakításában. A Bodrogközben a pleisztocén végéig 100 méternél is vastagabb üledékösszlet halmozódott fel. A jégkori képzõdmények felsõ, 5060 méteres rétegsorát jó vízvezetõ képességû homok alkotja.
Húszezer évvel ezelõtt a Tisza egy nagy áradáskor elhagyva az Ér-völgyét,
utat tört magának a Tokaji-kapu irányába és teljesen átalakította a Bodrogköz
vízrajzi képét. A Tisza oldalozó eróziójával megkezdte a pleisztocén homokfelszínek letarolását. Az északdéli irányban haladó folyók (Tapoly, Ondava, Laborc és
az Ung) a Bodrogközben egyesültek a Tiszával, így a Nyírség élõvíz nélkül maradt. A Tisza a Bodrogközben többször változtatta folyásirányát, s ennek emlékei a mai is jól látható  feltöltõdõ  medermaradványok, pl. a Nagytárkány térségébõl induló és a Bodrogközt egykor teljesen átívelõ Tice és a Karcsa (2. ábra). A pleisztocén végén és a jelenkorban a Tisza folyóhátakat épített. Az alig
észrevehetõ, emberi megtelepülésre és földmûvelésre is alkalmas folyóhátak a
meder két oldalán az árvizek idején lerakódó hordalékanyagból alakultak ki. A
jelenlegi Tisza-meder a bodrogközi szakaszán 13,7 m magas és átlagosan 3
km széles, a Karcsa mellett 2 m magas és 1,52 km széles, a Bodrog mellékén ezeknél alacsonyabb és keskenyebb folyóhát képzõdött. A Tice-mellék hasonló folyóhátképzõdményeire falvak egész sora települt. A Tisza jelenlegi vonala mentén, továbbá a Nagy- és Kistárkány környéki szakaszán a folyóhát az ún.
szubboreális közepétõl, kb. a 45002500 közötti idõben halmozódott fel. A folyók mederváltozásai és hordalékfelhalmozó munkájuk eredményeként a Bodrogközben folyóhátrendszer alakult ki. A lapos folyóhátak között rossz lefolyású
mélyedések, lápok és mocsarak képzõdtek, amelyek a Bodrogköz meghatározó
tájképi és életforma-alakító elemei voltak. A mélyebb részeken réti talajok, a fo-
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lyóhátak felszínén homok-, helyenként barna erdõtalajok alakultak ki. Az alacsony ártéri szinteken fûzégernyár, a magas ártérövezetben szilkõristölgy ligeterdõk jellemzõek.
Nagytárkány épített környezete és szántóföldövezete a folyóháton foglal helyet. A folyóhát idõsebb és fiatalabb részekbõl épül fel. A Tice és a Karcsa
Nagytárkány környéki szakasza teljesen feltöltõdött és a különbözõ korú folyóhátak összekapcsolódtak. A környékbeli folyóhátak a község szántóföldjeitõl
nyugatra (Bély és Dobra irányában) alacsonyabb, hajdan lápos-mocsaras, a
1920. században rétként és legelõként használt területet fognak közre. A Bodrogközben ezek a folyóhátak az õsi települési szintek, amelyek peremén a falvak mind az árterek, mind pedig az ármentes térszínek természeti erõforrásait
hasznosítják. A községtõl délre a térszín emelkedik: Zemplénagárd térségében
már kiterjedt akkumulációs eredetû homokmezõ tagolja az ártéri síkságot. A 19.
századi integrált környezetátalakító munkálatok elõtt a Tisza jobb partján,
Nagytárkánytól Révleányvárig a régi folyómeder-maradványok, ún. morotvák, lápok és mocsarak az elõzõektõl eltérõ ökoszisztémát alkottak (Mailáth 1896). A
bodrogközi nép a morotvát Holt-Tiszának, a medermaradvány felsõ és alsó torkát eltömõ üledéket malágy-nak nevezi (Trenkó 1909). Nemcsak Nagytárkány,
a Bodrogköz többi települése is az árvízmentes homokfelszíneken: egyrészt a
folyóhátakon, másrészt a hajdani hordalékkúp szétroncsolt maradványain (a homokszigeteken, az ún. gorondokon) épült. Az ártéri síkságból kiemelkedõ homokfelszíneket az emberi tevékenységi formák idõ- és térbeli változásait vizsgáló történeti földrajz életkamráknak nevezi. A gazdasági tér az árterek világára
is kiterjedt, természeti erõforrásait igyekeztek racionálisan hasznosítani. Tehát
a táj egésze jelenti az emberi cselekvés akcióterületét (Berényi 2003).
A Felsõ-Bodrogköz éghajlata is kedvezõ az emberi megtelepülés és a komplex paraszti gazdálkodás számára.
Nagytárkány és tágabb környezete (a Felsõ-Bodrogköz) a mérsékelten meleg,
mérsékelten száraz, hideg telû klímaterülethez tartozik. Mivel a községben
nincs meteorológiai állomás, az éghajlati sajátosságokat Királyhelmec és
Szomotor klímaadatai alapján jellemezzük (Bogoly 1984; Bogoly 1992; Seszták
1992).
A napsugárzás évi összege, vagyis az az energia, amely a vízszintes sík egy
négyzetméterére érkezik, 42004300 MJ/m2/év (MJ = megajoule). A napsütéses órák száma 1880 és 1920 óra/év. A napfénytartamot és a besugárzást legerõsebben a felhõzet befolyásolja. A sok évtizedes vizsgálatok szerint a térség
évi felhõzete eléri az 55%-ot. Az évi középhõmérséklet 9,39,4oC. A leghidegebb
(január) havi középhõmérséklet -3,1oC. A legmelegebb (július) havi középhõmérséklet 20,220,3oC. Az évi abszolút hõmérsékleti maximumok átlaga
33,533,7oC, északon és nyugaton 33,033,2oC. A téli abszolút minimumok átlaga -20-21oC. A vegetációs idõszak (IVIX. hó) középhõmérséklete 16,5oC. A
csapadék mennyiségére és idõbeli megoszlására több helyrõl vannak adataink.
Nagytárkányban 622 mm, Királyhelmecen 626 mm, Leleszen 593 mm, Szomotorban 571 mm, Záhonyban 650 mm az évi csapadékösszeg. A Felsõ-Bodrog11

közben a 600 mm fölötti csapadékátlag egyes években 30%-nyi ingadozást mutathat (Bogoly 1984; Marosi  Somogyi 1990; Seszták 1992). A vegetációs idõszakban Nagytárkány 367 mm csapadékban részesül. A hótakarós napok átlagos száma 3538/év, az átlagos maximális hóvastagság 1820 cm.
Nagytárkányban és környékén az északi, az északnyugati és a déli szelek jellemzõek (az átlagos szélsebesség kb. 2,5 m/s). A Felsõ-Bodrogköz legfontosabb
éghajlati adatai alapján megállapítható, hogy a légköri erõforrások összessége
kedvezõ a nem túl hõigényes és közepes vízigényû növények termeléséhez.
A táj vízfolyásai közül a Tisza a legjelentõsebb (3. ábra). A Tisza Záhonytól
Tokajig terjedõ szakaszából alig 5-6 km tartozik a Felsõ-Bodrogköz, ezen belül
Kis- és Nagytárkány területéhez. A Tisza vízhozama  a Záhonyban mért adatok
szerint  kisvízkor 74 m3, közepes vízálláskor 336 m3, nagyvízkor 3750 m3 másodpercenként (Lászlóffy 1982). A Tisza vízállás- és vízhozamváltozását a nagy
ingadozások jellemzik. A kis- és nagyvíz közötti különbség több mint ötvenszeres. A folyónak három árvize van: a kora tavaszi, a kora nyári (zöldár) és a késõ õszi. Az árvizek alkalmával felerõsödik a Tisza egyébként is jelentõs medereróziója és hordalékszállítása. A Felsõ-Tisza és mellékfolyói mentén gyakoriak
voltak a folyóhátakat megszakító nyílások, az ún. fokok. A természetes és többnyire mesterséges fokokon a kitörõ víz a mélyebb fekvésû (ár)területekre ömlött, majd apadáskor ezeken az ereken a folyómederbe nagyrészt visszaáramlott. A feudális korban ezek a fokok képezték az ártéri gazdálkodás alapját
(Andrásfalvy 2004). A kistáj határát alkotó másik folyó, a Bodrog a Latorca, az
Ung, a Laborc, az Ondava és a Tapoly vizébõl származik. A Felsõ-Bodrogköz környezetgazdálkodásában jelentõs volt még a két hajdani Tisza-meder, a Tice és
a Karcsa.
A 19. század közepén megkezdett ármentesítési munkálatok elõtt a Bodrogköz alacsonyabb részeit állandóan vagy az év legnagyobb részében víz borította,
a lapos folyóhátakat  így pl. Nagytárkány környékét is  az árvizek csak rövidebb-hosszabb idõre öntötték el (3. ábra). A Bodrogközben az integrált
környezetátalakító (folyószabályozó, láp- és mocsárlecsapoló, gátépítõ stb.)
munkák után is magas a talajvízállás, ami helyenként akadályozza a növénytermelést. (A talajvíz a terepszint alatt általában 23, a homokbuckás területeken
35 méter mélyen helyezkedik el).

Az ember formálta táj
A Bodrogköz története a neolitikumig (= újkõkor) követhetõ nyomon. A tájban
megjelenõ elsõ embercsoportok gyûjtögetéssel, halászattal és vadászattal foglalkoztak, de életfenntartó tevékenységükkel nem avatkoztak bele a természeti
környezet fejlõdésébe. Az élelemgyûjtõ tevékenységükkel a természeti környezetben lokális változásokat hoztak létre, amelyek azonban gyorsan regenerálódtak. Az ember és a táj kapcsolatában akkor következett be fordulat, amikor az
élelemgyûjtésrõl áttértek a termelõ gazdálkodásra: az állattenyésztésre és a
földmûvelésre.
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A termelõ gazdálkodásra való áttérés, az ún. neolitikus forradalom igen hoszszú, a Kárpát-medencében Kr.e. 5000-tõl 4200-ig tartó folyamat volt. A Bodrogköz korai benépesülésében a táj természeti erõforrásai mellett fontos szerepe
lehetett a Zempléni-hegység szerszámkészítésre alkalmas ásványi nyersanyagainak is (obszidián, kalcedon, hidro- és limnokvarcit). A termelõ gazdálkodást
folytató emberi közösségek  az ökológiai feltételekhez való alkalmazkodás mellett  már tájformáló-környezetátalakító tényezõkké váltak: pl. legelõ- és szántóföldnyerés céljából erdõt irtottak. A víz formálta õskörnyezet (= nyerstáj) átalakítása a neolitikumtól a magyar honfoglalásig (895) egy-egy kis területen történt. A mûvelt földek (kultúrtájak) néhány hektáros izolált foltok voltak, és a talaj termõképességétõl függõen helyük gyakorta változott. A régészeti leletek idõés térbeli szóródása alapján nem állítható, hogy a kisrégiót folyamatosan lakták. A folyóvízi ártéri síkság láp- és mocsárvilága, gyep- és erdõterületei a legeltetõ állattenyésztés ökológiai feltételeit biztosították. A folyóhátak, a homokszigetek (gorondok) és a kiterjedtebb akkumulációs homokmezõk voltak a letelepedésre és földmûvelésre alkalmas térszínek. A korai kultúrtáj-kezdemények a
9. század végére többnyire megsemmisültek, visszatermészetesedtek, kivéve a
7. században megtelepült szláv csoportok telephelyeit (Karcsa, Karos, Királyhelmec. Nagykövesd, Zemplénagárd).
A Bodrogköz a honfoglalás idején és a kora Árpád-korban benépesült. A kistáj természeti erõforrás-kínálata megfelelt a honfoglalók környezetigényének: a
nagyállattartás és a földmûvelés ökológiai feltételeinek. A 10. század elsõ felében a Bodrogközben és környékén  stratégiai okok miatt  jelentõs katonai erõket telepítettek le. A Bodrogköz és a Nyírség északi peremvidéke több évtizeden
át a magyar nagyfejedelmek hatalmi központja volt (Németh 1979, Révész
1994). A védelmi helyek  pl. a szabolcsi és a zempléni földvár  a kistáj határain kívül, de annak peremén, a Nyírség és a Zempléni-szigethegység területén
létesültek. A várhelyek kijelölésében az õsi utaknak is szerepe lehetett (3. ábra). A várak építése környezetátalakítással, igen nagy földmunkával és erdõirtással történt.
A védelmi létesítményeken kívül a gazdálkodási tér kialakítása is erdõirtásokat és kisebb-nagyobb vízi munkálatokat (pl. fokok és erek létesítését) igényeltek. Az Árpád-korban a természetföldrajzi feltételeknek leginkább megfelelõ ártéri gazdálkodás fejlõdött ki és hosszú évszázadokra meghatározta a Bodrogköz
termelési struktúráját és a földrajzi munkamegosztásban betöltött szerepét. A
differenciált ártéri gazdálkodás geográfiai alapjait az amfibikus, váltakozóan
nedves-száraz gyepterületek, az erdõk, a folyók és a tavak képezték. Az ártéri
gazdálkodás legfontosabb ágazata a nagyállattartás volt, amely a Bodrogköz
természetes takarmánybázisát, a fokok és erek által elöntött hatalmas gyepterületeket és a legeltetésre alkalmas erdõket hasznosította. Az idõszakos elárasztás öntözte és megtermékenyítette az egész árterületet (Andrásfalvy
2004). A Bodrogközben élõk tevékenységi rendszerét (legeltetõ állattenyésztés,
folyami, rekesztõ, tavi és réti halászat, csíkászat, pákászat és egyéb õsfoglalkozások) a Tisza, a Bodrog és egyéb folyók meg-megismétlõdõ árvizei szabá13

lyozták. Az Árpád-korban kialakult komplex ártéri gazdálkodás környezetfüggõ és
egyben környezetkímélõ tevékenységként értékelhetõ. A táj tagoltságának megfelelõen a települések környezetgazdálkodása övezeteket alakított ki. A vízfolyások és tavak halászó- és kenderáztató helyek, az alacsony ártéri szintek a
gyûjtögetés, nádvágás, vadászat, a magas ártéri szintek a legeltetés, az ártérierdõ-hasznosítás, a gyümölcstermelés, kisebb területeken a földmûvelés színterei voltak (1. táblázat). A felvázolt tájhasználatok Nagytárkány térségére is jellemzõek, de a felsorolt tevékenységi formák községen belüli arányainak és változásainak pontos megállapításához a rendelkezésünkre álló 18. század elõtti
források elégtelenek. A térhasználatra a morfológiai (felszínalaktani) vizsgálatok
és a késõbb készült kéziratos térképek alapján lehet következtetni.
A 1617. században, a török hódoltság idején a Duna, a Tisza és mellékfolyóinak ártéri fokgazdálkodása sokat veszített korábbi jelentõségébõl, helyenként pedig teljesen megszûnt. A Bodrogköz nem került török megszállás alá, így
az õsi ártéri gazdálkodás itt töretlenül folytatódott. A rendszer mûködtetése
szükségessé tette az antropogén tájalakítást, a fokok és erek létesítését, karbantartását, a tereprendezést stb. A folyók  a már említett haszonvételek mellett  a helyi és a régiók közötti áruszállításban, a vízi közlekedésben is fontosak voltak (pl. a tiszai sószállítás, tutajozás stb.). A 17. században tervek készültek egy, a Nagytárkány térségébõl (a híres sókikötõbõl) induló, helyenként a
Karcsa medrét is felhasználó sószállító csatorna létesítésére. A terv  pénzügyi
okok miatt  nem valósult meg (Bogoly 1992), de a Tice és a Karcsa folyót a
1819. századig felhasználták a helyi és a települések közti forgalomban (nád,
fa-, széna-, gyümölcsszállítás). A Bodrogközben tenyésztett állatokat és egyéb
termelvényeket a szomszédos Hegyalján értékesítették. Tokaj-Hegyalja a 16.
század második felétõl a 18/19. század fordulójáig a történelmi Magyarország
egyik legfejlettebb és legsûrûbben lakott területe volt. A szõlõ- és borgazdaság
bázisán fejlõdõ mezõvárosok mint piachelyek és -központok pozitív hatást gyakoroltak a Bodrogköz gazdasági életére. A Felsõ-Bodrogköz, köztük Nagytárkány
lakói a hegyaljai mezõvárosokon kívül Ungvár, Munkács és a közeli Kisvárda vásárain értékesítették termelvényeiket. A középkor vége felé kialakított kereskedelmi kapcsolatok rendszere stabilizálódott, majd késõbb, a 1617. századtól
az árucsere-forgalom mellett a munkaerõ-migráció is jelentõssé vált. A kistáj
munkaerõ-tartalékát a hegyaljai szõlõ- és borgazdaság aktivizálta.
A bodrogközi nép okszerû táj- és erõforrás-hasznosítása révén olyan termelési szerkezetet alakított ki, amely lehetõvé tette a kistáj bekapcsolódását az ország földrajzi munkamegosztásba. A Bodrogköz környezetgazdálkodását az elsõ
katonai felmérés 1784-ben készült 1:28 800-as térképszelvényei alapján lehet
rekonstruálni. Nagytárkány lakói ez idõ tájt ártéri gazdálkodást, a lapos folyóhátakon szántóföldi termelést folytattak (4. ábra). A bodrogközi lápi települések az
ún. õsfoglalkozások (a jellegadó állattenyésztés és halászat) mellett kisebb-nagyobb területeket szántóföldként mûveltek. A folyóháton és egyéb ármentes térszínen a kultúrtájak (szántó, kert és a hegylábi településeken szõlõ) a belsõség
mellett, ritkábban a településtõl távolabb, több homokszigeten alakultak ki.
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Nagytárkány térszerkezete többé-kevésbé megegyezik a bodrogközi Tisza-mellék
többi településével. A belsõség a Tisza jobb partján  a kissé magasabb folyóhát térszínén  épült. A belterülettõl keletre az alacsony ártéri gyepterületet és
a folyó bal partján a lápokkal, mocsarakkal és régi folyómeder-maradványokkal
tagolt erdõséget legelõként hasznosították. Az erdei legeltetés mellett az ártéri
gazdálkodás egyéb lehetõségeit is kiaknázták (1. táblázat). Az említett katonai
térkép nem ábrázolja, azonban Viga Gyula kutatásaiból (Viga 1996; Viga 2004)
tudjuk, hogy a tárkányi határban és ennek déli folytatásában igen jelentõs ártéri gyümölcsligetek is voltak. Az ártéri gazdálkodásban az állattenyésztés volt
meghatározó jelentõségû, nemcsak Nagytárkányban, a Bodrogköz többi településében is. A belsõségtõl nyugatra kisebb-nagyobb gyepterületekkel, facsoportokkal és bozótosokkal tagolt szántóföldek helyezkedtek el. A Felsõ-Bodrogközben a gabonatermelés nemcsak az önellátást biztosította, értékesíthetõ felesleget is termeltek. Ugyanez nem mondható el a Karcsa folyótól délre fekvõ bodrogközi településekrõl. A második katonai térkép (18561860) Nagytárkányt és
környezetét ábrázoló szelvénye a munkaföldrajzi övezeteket már markánsabban
jeleníti meg (6. ábra). Az ártérövezet gyep-, erdõ-, gyümölcsliget- (Tisza-kert) és
mocsárterületei elkülönülnek. Az egyes övezetek más és más természeti erõforrásait  a régebbi korokhoz hasonlóan  racionálisan hasznosították. A szántóföldek jelentõsége  az ármentesítõ munkálatok (gátépítés) következményeként tovább növekedett. 1865-ben a 2630 katasztrális hold (= 1 513,47 hektár) 37,5%-át a szántóföldek, 28,6%-át rét és legelõk, 13,6%-át az erdõk,
20,3%-át a haszonvehetetlen (túlnyomóan pangó vizes) területek foglalták el
(Frisnyák 1990; Frisnyák 1996). A termelés homogén egységei (pl. a szántóföldek, a gyepterületek stb.) Nagytárkány határán túl is folytatódnak és a szomszédos településekkel összekapcsolódnak (5. ábra).
17501850 között az ártéri síkságokon, így a Bodrogközben is megnövekedtek a folyók árvízszintjei és kártételei. Az õsi települési szinteken épült bodrogközi falvak egyre inkább veszélyhelyzetbe kerültek. Az árvízszint növekedését az
okozta, hogy a Kárpátokban a folyók forrásvidékén száz év alatt mintegy 23 000
km2-nyi erdõt vágtak ki hamuzsírfõzés (és egyéb ipari hasznosítás) céljából. A
hegyvidéki erdõk csökkenése felgyorsította a csapadékvíz és az olvadó hólé lefolyását, ami az alföldi nagytájon a hevesebb áradásokban és a vízszint növekedésében nyilvánult meg. A 1819. századi nagy árvizek pusztításai a tervszerû
védekezésre, a különbözõ vízügyi munkálatokra kényszerítették a Kárpát-medence népeit. Az integrált  az egész Alföldre kiterjedõ  munkák megindítását a vízrajzi faktorok mellett a gazdaságföldrajzi tényezõk: a világgazdasági kihívás, a
gazdasági szerkezet- és módszerváltás szükségessége, a modernizálás, az infrastruktúra-fejlesztés stb. is gyorsította. A Tisza-völgy ármentesítésére  Széchenyi és Vásárhelyi tervei alapján  sorra alakultak a vízügyi munkákat szervezõ-lebonyolító társaságok. 1846-ban Leleszen alakult meg a Bodrogközi Tiszaszabályozó Társulat, amelynek mûszaki teendõit a Nagytárkányban felállított királyi mérnöki hivatal vezette (Mailáth 1896). Az ármentesítõ (gátépítõ) munká15

kat Kis- és Nagytárkány határában kezdték: 1848-ig elkészítették a Nagytárkány
és Révleányvár közötti árvízvédelmi gátat.
A folyószabályozás állami feladat volt, a munkák irányítását a nagytárkányi
osztálymérnöki hivatal végezte (Ihrig 1973). Az átvágások építése 1854-ben
kezdõdött a tárkányi kanyarulatrendszert átmetszõ ún. vezérárok kimélyítésével
(6. ábra). A vezérárok kézi erõvel és csak a kis víz szintjéig leérõ fenékszélességgel készült (Ihrig 1973; Lászlóffy 1982). Kiszélesítését a Tisza eróziós tevékenységére bízták. A vezérárokba vezetett víz csak két-három évtized alatt formálta ki a folyómeder teljes szélességét (7. ábra). Az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc ideje alatt és azt követõen az ármentesítõ és folyószabályozási munkák szüneteltek, majd 1857-tõl 1859-ig elkészültek a tiszai és a bodrogi töltések egészen Tokajig. Az 1860-as években a megépített gátak nem tudtak ellenállni a nagy árvizeknek, a töltések több helyen átszakadtak és komoly
károkat okoztak az épített környezetben. 1861-ben a vízbetörés a Bodrogköz
több mint felét elárasztotta, majd 1878-ban egy újabb árvíz a Bodrogközt ismét
láp- és mocsárvilággá alakította vissza. A 19. század végére megépült a Bodrogköz belvizeit levezetõ több száz km-es csatornarendszer alaphálózata, amelyet a 20. században tovább fejlesztettek.
Az integrált környezetátalakító munkák (18461914) hatására megváltozott a
Bodrogköz ökoszisztémája, megszûnt az árterek és az ármentes szintek (a két
õsi kultúraszint) különbsége. A szántó- és kertkultúra a folyóhátakról és homokszigetekrõl a mentesített árterekre is kiterjedt. A Felsõ-Bodrogközben a korszak
végére a szántóföldek területi aránya több mint 60%-ra, Nagytárkányban 58,4%ra növekedett (Frisnyák 1996). Nagytárkányban az 1897-es statisztika szerint a
gyep még mindig igen jelentõs (26,4%) területeket foglalt el (8. ábra). A mezõgazdaság térhódítása egyrészt megváltoztatta a talaj természetes anyag- és
energiaáramlását, másrészt a természetes vegetáció kiirtásával, mûvelésbe vételével csökkentette a táj biológiai sokféleségét. Nagytárkányban az állattenyésztés továbbra is az agrártermelés legfontosabb ágazata maradt. A mocsári sertéstenyésztés és a makkoltatás fokozatosan megszûnt, az extenzív állattartást
a korszerûbb, legeltetõ és istállózó (takarmánytermesztéssel összekapcsolódó)
állattenyésztés váltotta fel. A kultúrtáj növekedése a 20. században is folytatódott: 1930-ban a szántó 72,3%-ra, a kert 6,2%-ra növekedett, miközben  a szerkezetváltás hatására  a rét- és legelõföldek 12,2%-ra, az erdõ 0,6%-ra csökkent
(Viga 1996). Nagytárkány állatállománya még az 1930-as években is jelentõs
volt (kb. 550 szarvasmarha, 200 ló, 250 juh és több mint 1500 sertés).
A Bodrogköz gazdasági szerkezetváltása  mint ez késõbb nyilvánvalóvá vált
 nem felelt meg a kistáj agroökológiai feltételrendszerének. A mentesített árterek szántóföldjei néhány éven át jó termést adtak, majd a hozamok egyre inkább csökkentek. A kistáj értéktermelõ és népességeltartó képessége jelentõsen romlott. Ballagi Géza  a táj közgazdasági állapotának kiváló ismerõje  a
19. század végén a következõket írta: Míg a Bodrog és a Tisza szabályozását
meg nem kezdték a bodrogközi nép úszott a jólétben: az állattenyésztésbõl
nemcsak megélt, de meg is gazdagodott (Ballagi 1895). A továbbiakban meg16

állapítja, hogy a bodrogközi állattenyésztés, amely korábban a gazdasági élet
alapja volt, lehanyatlott, és a kistáj a környezetátalakító munkák után sem menekült meg az árvizektõl (1846-tól 1895-ig az árteret hatszor öntötte el a Tisza
és a Bodrog árvize). A 1920. századi környezetátalakítás és kultúrtájfejlesztés
 az idézett súlyos kritika ellenére  nemcsak a Bodrogközben, hanem az egész
Alföld-régióban szükségszerû folyamat volt: a modernizáció és a fenntartható
fejlõdés érdekében történt. A területhasználati stratégiában elkövetett hibák
egy újabb  a környezeti feltételekhez, a társadalmi-gazdasági hagyományokhoz
és korunk kihívásaihoz is alkalmazkodó  szerkezetváltással korrigálhatók.
Összefoglalásként megállapítható, hogy a természettörténeti folyamatok, elsõsorban a víz és az emberi munka alakította-formálta a Bodrogköz földrajzi képét.
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Forrás: Marosi S. - Somogyi S. (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere I. Bp. 1990. pp. 153-169.

1. ábra. Nagytárkány földrajzi helyzete
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2. ábra. A Tisza mederváltozásai a Bodrogközben (Borsy Z. és Félegyházi E. nyomán)
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3. ábra. A Bodrogköz és környéke a folyószabályozás és ármentesítés elõtt. Jelmagyarázat: 1= ármentes síkságok, 2= domb- és hegyvidékek, 3= állandóan
vagy az év nagy részében elöntött területek, 4= idõszakosan elöntött területek,
5= Árpád-kori fõ közlekedési útvonalak
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4. ábra. Nagytárkány és környéke földhasznosítása az 1780-as években (vázlat). Jelmagyarázat: 1= épített környezet, 2= szántóföld kisebb gyepfoltokkal és
bozótos területekkel, 3= rét és legelõ, 4= ártéri erdõ, nedves rét és mocsár
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5. ábra. A Tisza-völgy Nagytárkány és Tokaj közötti szakaszának földhasznosítási formái a 19. század közepén. Jelmagyarázat: 1=erdõ, 2= szántó, 3= rét és
legelõ, 4=láp és mocsár, 5=település
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6. ábra. Nagytárkány és környéke földhasznosítása a 19. század közepén (vázlat). Jelmagyarázat: 1=épített környezet, 2=túlnyomóan szántó, 3=ártéri gyümölcsligetek (Tisza-kertek), 4=rét és legelõ, 5=nedves rét és mocsár feltöltõdõ
meanderekkel, vízfolyásokkal és kisebb erdõfoltokkal, 6= ártéri erdõ

7. ábra. A Nagytárkány környéki Tisza-kanyarulatok átvágása
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8. ábra. Nagytárkány mezõgazdasági földalapjának mûvelésági megoszlása a
19. században. Jelmagyarázat: 1=szántó, 2=rét és legelõ, 3=erdõ, 4=haszonvehetetlen

1. kép: A nagytárkányi Dög-Tisza és a jobb parti gát
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2. kép: A feltöltõdõ régi Tisza-meder Nagytárkánynál

3. kép: A Karcsa
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4. kép: A Tice feltöltõdõ medre

5. kép: A Tice 18. századi hídja Lelesz mellett
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Krajina a èlovek
(Zhrnutie)

Obec Ve¾ké Trakany leí na brehu rieky Tisa v (Hornom) Medzibodroí. Rozloha usadlosti
je 15 km2. Intravilán a extravilán obce sa rozprestiera na povodòami nedotknutom teréne rieèneho chrbta, vytvorenom Tisou a na naplaveninovom kueli dávnych riek. Vnútorný
priestor (zastavané prostredie) bol vytvorený na okraji rieèneho chrbta  na hranici bezpovodòového terénu a záplavovej roviny.
Prvé ¾udské spoloèenstvá, ktoré sa objavili na území Ve¾kých Trakán, sa zaoberali
zberným hospodárstvom, rybárstvom a koristným hospodárstvom, ale zabezpeèovaním
svojho ivobytia nezasahovali do prirodzeného vývoja svojho prostredia. Neskôr, v období tzv. neolitickej revolúcie (50004200 pred Kr.) èlovek preiel na produktívne
hospodárenie, na po¾nohospodárstvo a chov dobytka. ¼udia, zaoberajúci sa produktívnym hospodárením  súèasne s prispôsobovaním sa ekologickým podmienkam  sa
u stali èinite¾om, formujúcim krajinu a pretvárajúcim ivotné prostredie.
Poèiatky kultúrnej krajiny, ktoré boli drobnými izolátmi, v 8.9. storoèí zanikli. Paleta
zdrojov energie Medzibodroia  v rámci neho Ve¾kých Trakán  zodpovedala nárokom na
prostredie dobyvate¾ov uhorskej vlasti: èinnosti spojenej s po¾nohospodárstvom a chovom dobytka. V dobe príchodu Maïarov do vlasti a ranej doby Arpádovcov sa vo Ve¾kých
Trakanoch i v irom okolí vytvorili pásma, prispôsobujúce sa ekologickým podmienkam
vyuívania priestoru. Vodné toky (Tisa, Tice a Karèa ) zabezpeèovali rybárske miesta,
paite záplavovej roviny ako prirodzená báza krmiva a záplavové lesy vhodné na pasenie
zase podmienky na chov dobytka. V inundaèných pásmach vznikli v 18.19. storoèí èoraz
významnejie ovocné sady (maï. Tisza-kertek). Na piesoènatom povrchu, chránenom
pred povodòami, prevádzali orné hospodárenie. A táto truktúra priestoru sa a do integrovaných, prostredie meniacich prác, spojených s reguláciou riek a ochranou proti
povodniam (18461914) sotva menila. Po vybudovaní hrádzí preniklo po¾né hospodárenie aj do chráneného záplavového pásma. V roku 1865 zaberala orná pôda 37,5 % pôdneho fondu Ve¾kých Trakán, v roku 1897 to u bolo 58,4 %, v roku 1930 viac ako 72 %.
Zmeny vo vyuívaní krajiny súviseli so zmenou výrobnej truktúry. Integrovaná premena
prostredia a rozvoj kultúrnej krajiny  napriek uskutoèneným, ale napravite¾ným chybám
 bola vo Ve¾kých Trakanoch a v irom okolí, presnejie v celom regióne Dolnej zeme
nutným procesom: uskutoènila sa v záujme modernizácie a udrate¾ného rozvoja.
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Landschaft und Menschen
(Zusammenfassung)

Nagytárkány ist eine Gemeinde in der Slowakei in dem Oberen Zwischenraum Bodrog an
der Theiß. Seine Fläche beträgt 15 km2. Innen- und Außenfläche erstreckt sich auf einem
flutfreien Gebiet, am Flussrücken der Theiß bzw. auf dem Groden der Urflüsse. Das
Innere (die gebaute Gegend) entstand am Rande des Flussrückens  an der Grenze zwischen dem flutfreien Gebiet und der Flutgebietsebene.
Die ersten Menschengruppen beschäftigten sich mit Sammelwirtschaft, Fischfang
und Jagd; doch griffen sie mit ihrer lebenserhaltenden Tätigkeit gar nicht in die natürliche
Entwicklung des Lebensmilieus ein. Später, in der Zeit der so genannten neolitischen
Revolution (50004200 v. Chr.) ist man übergangen zu produktiven Bewirtschaftung,
Ackerbau und Viehzucht. Man passte sich den ökologischen Bedingungen an; dabei ist
man bereits zu landschaftsformendem Faktor geworden, mit der Fähigkeit, die Umgebung verändern zu können.
Die kulturellen Anlagen der Urgesellschaften, die eigentlich winzige Isolate waren,
gingen im 8.9. Jh. zugrunde.
Das Energiequellen-Angebot des Zwischenraums Bodrog (und auch von Nagytárkány) entsprach den Milieuerwartungen der landnehmenden Ungarn: ihrer Viehzucht- und
Ackerbautätigkeit. In der Zeit der Landnahme und in der frühen Periode der Árpáden
bildeten sich in Nagytárkány und Gegend Zonen, die sich den ökologischen Bedingungen
der Landbenutzung anpassten. Die Gewässer (die Theiß, Tice, Karcsa) ermöglichten
Fischfang, die Rasenflächen in der Flutgebietsebene (als natürliche Futtergrundlage) und
die Flutgebietswälder (geeignet für Weiden) ermöglichten Großviehzucht. In den Flutgebietsebenen entstanden Obstauen (Theiß-Gärten), die in den 18.19. Jh. eine immer bedeutendere Rolle spielten. In den flutfreien Sandgebieten wurde Ackerbau betrieben. Diese
Raumstruktuierung wurde bis zu den integrierten umgebungsverändernden Arbeiten
(Flussregelung, Hochwasserschutz; 18461914) kaum verändert. Nach den Deichbauarbeiten drang die Ackerbaukultur auch in die befreiten Flutgebiete ein. Die Ackerbodenfläche in Nagytárkány betrug im Jahre 1865 37,5%, 1897: 58,4%, in den 30er Jahren
des 20. Jhs bereits 72%. Die Umwandlung der Landbenutzung war mit der produktiven
Strukturveränderung eng verbunden. Die integrierte Umgebungsveränderung und die kulturelle Entwicklung war (trotz begangenen, doch korrigierbaren Fehlern) in Nagytárkány
und Umgebung, genauer in der gesamten Region des Tieflandes, ein notwendiger Prozess: es geschah im Interesse der Modernisation und der erhaltbaren Entwicklung.
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BOGOLY JÁNOS
Nagytárkány természetrajza
Földrajzi helyzet  felszínrajz
Nagytárkány község a Szlovák Köztársaságban, a Felsõ-Bodrogköz kistérség délkeleti csücskében fekszik, közvetlenül a szlovákmagyar államhatárnál, a HoltTisza partján. Közigazgatásilag a Tõketerebesi járás és a Kassai kerület része.
Határa elnyúltan terül el: nyugati kétharmada (Nagy Örvényszög) az egykori Tisza folyó jobb partján, a többi része a bal parton terül el.
Felszíne eléggé egyhangú: a tengerszint fölötti magasságok 95,4106,6
méter között ingadoznak. Az alsó érték a Tisza hullámterében van, a felsõ a folyóágy peremén. Az elmondottakból kitûnik, hogy a felszínt a Tisza sok ezer éves
üledéklerakó tevékenysége alakította ki. Csekély változatosságot eredményeznek a lepusztult homokbuckák, viszont markánsabb a természetes folyóágy és
a többi síksági rész közti különbség.
Legmarkánsabb alakulat a Tisza egykori medre (Holt-Tisza, Ócska-Tisza), amely
a 19. század végén történt folyószabályozási munkálatok során alakult mestersége holtággá, mivel egy átvágással megrövidítették természetes kanyarulatát.

Geológia
Földtani szempontból a község határát egyértelmûen a lepusztult egykori és jelenlegi folyóhátak alkotják, tehát a legfiatalabb negyedkori üledékek. A würm-korabeli homokbuckasorok csak csekély maradványban találhatók.

Talajviszonyok
Határának zömét a magasabb fekvésû réti talajok, a mélyebb glejes réti talajok
és a régebbi eredetû üledékes, magas glejtartalmú talajok alkotják. Laza homoktalajok csak a község határának északnyugati részén és magában a községben találhatók  kisebb foltokban, a folyó által lepusztítva.

Éghajlat
Nagytárkány éghajlata lényegében nem tér el a Bodrogköz klímaviszonyaitól. A
150 éves átlaghõmérséklet 9,1-9,3 oC, az évi csapadékátlag 550 mm, a napfénytartam kb. 1.900 óra.
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Növényvilág
Az egykori flóra. A község határának eredeti természetes növénytakarója kisebb
mértékben a fûz-nyár puhafaligetek alkották, döntõ mértékben az ártér alacsonyabban fekvõ, gyakran elárasztott részén. Nagyobb területet foglaltak el kocsányos tölgyes-magyar kõrises ártéri galériaerdõk, amelyek a határ nagyobb hányadát foglalták el. Csak kisebb foltokat alkottak  elsõsorban a magasabb folyóhátakon és homokbuckákon a gyöngyvirágos tölgyesek.
A 18. század végi katonai térképészeti felmérés tanulságai szerint a folyó
jobb parti szakaszán már erdõ alig maradt, mivel a határt szántóföldként és kisebb részben legelõ-kaszálóként hasznosították. A Tisza akkori bal partját viszont még összefüggõ ártéri erdõrengeteg borította.
A 19. században szinte teljes mértékben megsemmisültek az ártéri erdõk.
Ennek okait egyrészt a vasútépítésben, a megnövekedett tüzelõszükségletben
és a közeli Tokaj-hegyaljai borvidék tölgyfaigényében kell keresnünk.
Az 1880-as években elvégzett folyószabályozási munkálatok új helyzetet teremtettek abban, hogy a Tisza-meder lecsatolásával állóvízrendszert hoztak létre az egykori folyómeder helyén, ahol élettér alakult ki a mocsári növényzet megtelepedéséhez.
A mai növénytakaró. Nagytárkány határa  a vizek és partok kivételével 
csaknem teljes mértékben mûvelés alatt áll, ezért itt az eredeti növénytársulások már nem találhatók meg. A 20. század végén semmisültek meg az utolsó homoki biotópusok, ahol pl. a bennszülött magyar- és Zimmermann-kökörcsin még
elõfordult. Az eredeti homokflóra maradványai szerény töredékekben már csak
a községi temetõ peremein lelhetõk fel.
A vízi növényvilág viszonylag csekély változatosságú, ami azzal magyarázható, hogy a mesterségesen lecsatolt egykori Tisza-meder meredek partú, ezért
korlátolt lehetõséget kínál a mocsári növényvilág megtelepüléséhez. A Holt-Tisza parti vizekben a vízi növényvilág társulásai meglepõen szerényen vannak
képviselve  csupán a ritka fûlevelû békaszõlõ tömeges elõfordulását lehet kiemelni. Jelenleg a sok évtizedes parti feltöltõdés és részben az eutrofizáció következményeként megjelentek a nádasok tárulásainak szórványos képviselõi, a
gyékény és a káka. A parti sáv folyamatos és változatos elárasztása következtében viszont egyre tömegesebben jelentkeznek az aprókákás társulások, olyan
ritkaságokkal, mint a közönséges iszapkáka, a pocsolyalátonya, az apró iszapfû, a sziki boglárka stb.

Állatvilág
A község határának nyugati kétharmada  mivel szinte teljesen fátlan és bokormentes  kevés lehetõséget kínál a változatos állatvilág megtelepedéséhez. Ennek szerencsés ellentéte a nyugati harmad, a Tisza folyó hullámtere, ahol is elsõsorban a nyílt vizek és ezek környéke képvisel jelentõs és fontos biotópust.
32

A halfauna jellegzetesen alföldi, tehát zömmel a ponty-harcsa tartomány
képviselõivel találkozhatunk, azaz olyan fajokkal, amelyek jól alkalmazkodnak az
átmelegedõ vizekhez és az ezzel járó szegényesebb oxigéntartamhoz. A ritkaságszámba menõ és fogyó állományú lápi póc kivételével különleges, a környéktõl eltérõ halak itt nem fordulnak elõ.
A kétéltûek képviselete sem tér el az Északkelet-Alföldre jellemzõ fajállománytól, de az egyedek számát tekintve értékesnek mondható.
Legérdekesebb a vízi madárvilág, mivel a Tisza folyó és a lecsatolt holtága
kedvezõ pihenési, táplálkozási és részben megtelepedési lehetõséget kínál számos fajnak. Az évtizedek óta visszaszoruló és szûkülõ vízi élettér egyik utolsó
menedéke-szigete a nagytárkányi tiszai ártér, amely 2005-ben méltán került a
nemzetközileg is elismert védett vizes élõhelyek ramsari listájára.

Prírodné pomery obce Ve¾ké Trakany
(Zhrnutie)
Táto sta sa zaoberá naèrtnutím prírodných pomerov obce Ve¾ké Trakany. Najsamprv sa
charakterizuje lokalizácia obce v Hornom Medzibodroí, na tátnej hranici s Maïarskom,
na brehu bývalého koryta rieka Tisa, s podrobným popisom povrchových útvarov. Po
struènom popise geologických a pôdnych pomerov, ako aj klímy sa podrobne zaoberá
s niekdajou (pôvodnou) flórou obce, s postupom antropogénnych javov, ktoré viedli
k vzniku dnených floristických pomerov a zoologických hodnôt, s osobitným zrete¾om na
biotop zachovalého a cenného màtveho ramena rieky Tisa v chotári. Z osobitných hodnôt
autor vyzdvihuje spoloèenstvá trste a najmä porastov obnaených brehov (drobné ostrice); zo ivoèínej ríe poukazuje na bohaté zastúpenie vodného vtáctva, rýb a obojivelníkov.

Naturkunde der Gemeinde Nagytárkány
(Zusammenfassung)
Das Ziel dieser Abhandlung ist es, die Naturkunde von Nagytárkány kurz darzulegen.
Vorgestellt wird die geographische Lage im Oberen Zwischenraum Bodrog, an der ungarischen Staatsgrenze am Theißufer: die Oberfläche wird ausführlich beschrieben, geographische und Klimagegebenheiten werden präsentiert, jene menschliche Einflüsse
miteinbezogen, die zu der Herausbildung des gegenwärtigen Landschaftsbildes geführt
haben. Der Autor befasst sich mit der einzigartigen charakteristischen Pflanzenwelt und
Tierwelt, die für den Biotop Toten-Theiß charakteristisch sind. Von den herausragenden
Werten erwähnt der Autor Rohrgebüsch, Binsen-Pflanzenvereine; aus der Tierwelt wird
auf reiche Wassergeflügel-Schar, Fische und Beidleber hingewiesen.
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1-2.kép: A nagytárkányi Tisza-ág (Bogoly János felv. 2004)
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NÉMETH PÉTER
A falu és a Nagytárkányi család
a középkorban
A falu kezdeteirõl
Minden bizonnyal a vármegye egykor volt székhelyén, Zemplén vára alatt jöttek
össze a Tisza és a Bodrog köze egyházi kerületének (archidiaconatus) papjai,
hogy egymást követve, bevallott jövedelmük tizedét a római egyház javára Péterfillér gyanánt befizessék a kiküldött pénzbeszedõknek. Az 13321337 közötti
évekbõl ránk maradt pápai számadáskönyvekben szereplõ plébániák sorrendje
 legalábbis esetünkben  nem engedi meg feltételezni, hogy a tizedszedés faluról falura járva történt volna. Ugyanis nincs ráció abban, hogy a Bacska utáni
Vékérõl Tárkányba, majd onnan Bolyba utazzanak az egyik évben, vagy Bolyból
Agárdra, majd ismét északnak fordulva Vékére térjenek egy másik évben. Községünk, Nagytárkány négy ízben szerepel a tizedjegyzék lapjain: 1332-ben a
Szûz Mária tiszteletére szentelt egyházának P. rövidítéssel  minden bizonnyal
a két év múlva feltûnõ Péter nevét rejti e betû  szereplõ papja 9, 1334-ben kétszer; ekkor Péter papja az elsõ részlet fejében 6, a második részlet fejében 5
garas, s végül 1335-ben, amikor az elsõ részlet fejében ismeretlen összegû tizedet fizetett.1 Az összeg nagyságának jelentõségérõl még szólunk ebben a fejezetben, most azonban arra fordítsuk figyelmünket, hogy a jegyzékben feltûnik
Kistárkány is Kustarkan alakban, s ez arra vall, hogy a nem magyar anyanyelvû
tizedszedõ (collector) igyekezett visszaadni a falu nevének magyar hangzású
alakját. Nagytárkány esetében ez nem sikerült: a Nagy szó jelentését el kellett
valamilyen nyelven magyarázni neki, s az adórovó azt egy esetben latinra fordította le, így: Torkan Maiori. Tehát a két szomszédos falu Tárkány~Nagytárkány,
Tárkány~Kistárkány formában szerepel e becses jegyzékben, mindkettõ önálló
plébániával, ami egyúttal arra utal, hogy nem a közelmúltban váltak ketté, hanem legalább egy jó évszázaddal korábban, már a 13. század folyamán.
Maga a Tárkány helynév a magyar névkutatók szerint több értelmezéssel bír:
a török eredetû név visszavezethetõ az ótörök tarqan fõnévre, jelentése fõember, magas méltóság viselõje, alkirály. A csagatáj tar÷an kiváltságos rend, adózásra nem kötelezett népesség értelmû. Így arra lehetne gondolni, hogy a falu

1 Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia. I/1. Bp. 1885, 251, 331, 345, 361.
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egykori lakói az adózás szempontjából kiváltságos helyzetûek voltak. Más feltevés szerint a törökbõl átvett *tárkány a keresztség felvétele elõtt a kovácsokat,
régi magyar nevükön a vasverõket jelölte, a Tárkány helynév tehát a Kovácsi
helynév megfelelõje. Végül a Tárkány név személynévként is felbukkan a régi magyar nyelvben, azaz felmerül annak a lehetõsége is, hogy a birtokot a környezete a birtokos személyérõl nevezte el.2 A Tárkány név e négy származtatási és értelmezési lehetõségébõl nehéz választani; e fejezet írója szerint a harmadik tûnik a legkézenfekvõbbnek, azaz az államalapítás (Szent István király) körüli évtizedekben itt élt vasverõknek a zempléni vár alá tartozó települését jelenthette a Tárkány név. Igaz, régészeti lelet még nem került elõ sem a község területén, sem a határában e feltételezés bizonyítására.

A birtokosok elsõ generációi
Ha a település nevét nem, de egykor volt birtokosait egy évszázaddal korábbra
vissza tudjuk vezetni az eddig ismertnél. Történt ugyanis 1233-ban, hogy II. András király ítéletet hirdetett egy perben, amelynek tárgya az örökös nélkül elhunyt
Ányos zempléni várjobbágy Zétény földjének tulajdonjoga volt. A király a földet
hívének, (Szentesi) Weythe (fia) Péternek adta, ám jogot formáltak rá rokonság
címén András, Simon (Symia) és Csama fia: Csépán zempléni várjobbágyok is,
akiknek igényét Farkas (sáros)pataki királyi poroszló képviselte. A király nemcsak az õ jogosultságukat utasította el, hanem Adolf (Adulf) fia Martonosét és
Andornak ispán fia Jánosét is, az utóbbiét azzal a kitétellel, hogy ha késõbb oklevelet mutatna fel, akkor az érvénytelennek tekintendõ.3 Nos, számunkra Adolf
személye különösen fontos. Mert ha igaz, hogy õ a faluról nevet felvett
Nagytárkányi család elsõ ismert tagja, akkor ez a tény fontos következtetések
levonására alkalmas. Az Árpád-korban ritka keresztnév alapján megkockáztat-

2 Összefoglalóan: Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest 1978, 631.
3 1233>446: DL 80870, Zichy IX, 130; RA I/1, 521. A szereplõk sorrendjében: Péter származásáról egy 1228. évi oklevél tudósít: Petrum filium Wethe de villa Zentes (DL 80870, Zichy IX,
146). Fiát, Martonost 1265-ben említik (Martonos filius Petri, super terre Veyke /Véke/ quam
quondam Vethe avus eiusdem Martonos possedisset. Uo., Zichy IX, 137). Martonos fiairól, Gergelyrõl és Jánosról, illetve unokáiról, Katusról, Istvánról és Péterrõl 1349-ben szólnak: nobilem
dominam Kathws vocatam, filiam Gregori f-i Martonos quondam bani, Stephanum et Petrum filios Johannis eiusdem Martonos (Uo., Zichy IX, 134). Ez a Martonos tehát nem vonható a
Nagytárkányiak körébe. Még egy Martonost ismerünk Zemplén megyébõl, Zochud fia Martonost
(é. n. [1290 e.]: Károlyi I, 19; AZT 21 /1915/ 102; RA II/23, 3596), a Pelejtei család õsét.
Vö. Szûcs Jenõ: Sárospatak kezdetei és a pataki erdõuradalom. Történelmi Szemle XXXV. (1993)
12: 55, 280. jegyzet (a továbbiakban: jz.). Az Adolf fia Martonossal együtt elutasított másik kérelmezõ, Andornak ispán fia: János, mint erre már mások rámutattak, Kaplony nembeli volt
(1236: H. VI, 30; 1251: H. VII, 42; F. IX/7, 666), fia: Andornak mester 1300-ban Terebesen
(Trebiov) lakott (magistro Andornico filio Johannis de Terebes DL 40267, H. VI, 455). Andornak
két fia: Miklós és András (1301>446: Zichy IX, 145; AOkl. I, 99). Az utóbbi 1339-ben Ráti nemesként kijelölt királyi ember (AOkl. XXIII, 414). Ld. még: Karácsonyi 19001901, 290292.
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hatjuk annak kimondását, hogy a Nagytárkányi (s a vele egy tõbõl fakadó Agárdi) család idegen eredetû, német nyelvterületrõl származik. Ha ez a megállapítás helytálló, akkor az is bizonyos, hogy az eredetileg királyi Tárkány föld nagyobb részét a család õse adományba kapta. Amikor már írásos feljegyzéseink
vannak, tûnik fel Adolf fia: Martonos fia: Benedek kezén az egyik Tárkány  a
mai Nagytárkány , míg a királyi birtok kisebb részén  a mai Kistárkányban 
Boda fia: Konrád, a Kistárkányi család õse a másik adománybirtokos.3a A kérdés már most az: mikor történt a zempléni várhoz tartozó királyi birtok, Tárkány
eladományozása? Német ajkúak betelepedése Északkelet-Magyarországra a
12. század közepétõl volt folyamatos (a Szepesség, Abaúj megyében a vizsolyi
német ispánság). Ám mégsem ez a köznépi hullám hozhatta Zemplénbe az említett Adolfot. Talán nem merész kísérlet, ha a Nagytárkányiak õsének zempléni
birtoklását összefüggésbe hozzuk egy kevésbé közismert eseménnyel. 1213ben a Halicsba tartó II. András király éppen a közeli Leleszen tartózkodott, amikor utolérték feleségének, Gertrúd királynénak meggyilkolása hírével, s az ezt
tanúsító testrésszel (pars corporis) - a hagyomány szerint a szívével. A király ekkor elrendelte, hogy Leleszen temessék el a királyné idehozott földi maradványát, amely fölött két szerzetes imádkozzék az elhunyt lelki üdvéért. Ezt a kívánságát a király a monostor egy évvel késõbb történt felszentelésekor írásba is
foglaltatta.4 Zemplén ismert vidék volt Gertrúd királyné életében, mert a hagyomány szerint a közeli (Sáros)Patakon, az ottani királyi udvarházban hozta világra
leányát, Erzsébetet  a késõbb szentté avatottat ,5 ami arra utalhat, hogy házasságkötése (1200 körül) után, de leánya születése (1207) elõtt többször is
megfordulhatott e tájon. Így az is elképzelhetõ, hogy a királyné kíséretének tagjaként jutott magyar földre, s kapott éppen Zemplénben birtokot a feltehetõen
isztriai, krajnai vagy meráni származású Adolf.
A Nagytárkányiak harmadik generációjához tartozó Benedek  Martonos fia
 neve 1284 körül merül fel, amikor az örökös nélkül elhunyt János fia: András
két Tisza-bal parti birtokának, a Szabolcs megyében fekvõ Öszödnek és Tölgyesnek az iktatására kérik fel a Gutkeled nembeli Keled fiak javára.6 A Tárkányiak
negyedik generációját Benedek két fia: László és Doncs képviselik, akik az õsök
addigi szerzeményein megosztoznak. Életkorukról s szüleik rokoni kapcsolatai-

3a Ha a Kistárkányiak birtokainak (Bodoló, Gerepse, Maráza, Õrös, Rozvágy, Kistárkány, vö. 1320:
RegSlov II, 252, AOkl. V, 783; 1321: AOkl. VI, 93) a fekvését tekintjük, akkor azok szinte körbeveszik az AgárdiNagytárkányi család összefüggõ birtokait. Amibõl arra következtethetünk, hogy
a két rész eredetileg egységes egész volt, s csak késõbb vált ketté. Azaz a Nagytárkányiak elsõ
generációja a király (II. András?) által a Kistárkányiaktól elvett birtoktestet kaphatott. Talán ezért
figyelemre méltó, hogy a két család között a középkorban nem ismert házassági kapcsolat!
4 A szakirodalom eddigi álláspontját összefoglalta és az oklevelet kiadta: Érszegi Géza: A leleszi
monostor alapítólevelérõl (1214). Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv XVI. (2003)
1328.
5 Sz. Jónás Ilona: Árpád-házi Szent Erzsébet. Akadémiai Kiadó, Bp. 1986. 31. a forrás megjelölése nélkül.
6 DL 82845, Zichy I, 71.
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ról neveik árulkodnak. Ugyanis nem tévedünk, ha feltételezzük, hogy a két fiú,
László és Doncs (amely a Domonkos becézése) keresztelésénél a Baksa nemzetségbeli Eszenyi Tamás és fiai játszottak szerepet, ez utóbbiak ugyanis szintén a László és Doncs nevet viselték. Az õ színre lépésük IV. (Kun) László király
uralkodásának utolsó évében, 1290-ben történt, amikor a király hûtlenségük
miatt tõlük és rokonaiktól elveszi a leleszi monostor kegyuraságát,7 amibõl következik, hogy ekkor már mindketten felnõtt férfiak, akik 1265 táján vagy még
azelõtt születhettek. Ebbõl következõen Benedek fiai 127080 között láthatták
meg a napvilágot. Elsõ nyilvános szereplésük 1311-bõl ismert, amikor azzal vádolják õket, hogy a Borsa nembeli Beke szerviensét, Komorói (Szabolcs megye)
Lóránd fia Sándort öt hónapig  sebesülten  fogságban tartották. Sándor három szerviensét szintén megsebesítették, és õt is csak úgy engedték szabadon,
hogy a leleszi konvent elõtt meg nem esettnek tekintette a vele történteket. Azaz menlevelet adott Benedek fiainak.8 Eszerint László és Doncs a térség nagyhatalmú ura, Aba Amadé nádor famíliájába tartozott.9 Kérdés viszont, hogy ki
rejtõzik az Amadé halála után, 1311. október 3-án készült úgynevezett kassai
túszlista 47 neve közül a harmadikként feltüntetett Donch mester neve alatt,
akinek rokonai közül kell egy embert a kassaiak kezére adni?10 Ezután jó évtizedig hallgatnak róla forrásaink, amikor is 1322-ben Zemplén megye fogott bírájaként említik.11 Utolsó híradásunk 1326-ból való, amikor Doncsot László báty-

7

DF 285752, F. V/3, 487; AZT 22 (1916) magyar fordítással; RA II/23, 3553. Ugyanebben az
ügyben a király parancsa a leleszi konventhez: DL 56468, W. IX, 558; Kállay I, 33; RA II/23,
3554. Átírás 1355: DF 233687; másolatok: DF 258541, 258545, 283074.
8 DL 76217, Zichy I, 130; AOkl. III, 19.
9 Így ítéli meg a komorói pusztítást Zsoldos Attila (1997: 3501, 354).
10 A közmegegyezés szerint õ Csorba Domonkos fia: Doncs mester, zólyomi, turóci és liptói ispán (Engel 1996: II, 264) személyével azonos, vö. Zsoldos 1997: 347. Azonban mindössze egy
oklevelünk van, amely Sáros (ari) vár 1312. áprilisi ostromakor a várat a királlyal szemben
védelmezõ Miklós fia: Demeter helyett unokaöccsének, a fenti Doncs mesternek az embereit
nevezi meg (1314: AOkl. III, 728). Erre az egy adatra építve nehéz kimondani, hogy kapcsolata az Abákkal
közismert. Zólyomi Doncs kassai ingázását Kristó Gyula hozta be a köztudatba, aki szerint Doncs távollétét kihasználva Csák Máté rátelepedett famíliájára, hûbéri piramisára (Vö. Kristó Gyula: Csák Máté tartományúri hatalma. Akadémiai Kiadó, Bp., 1973. 80).
A helyzet ellentmondásosságáról külön dolgozatban kellene értekezni. Magam a túszadó Doncs
mestert a Baksa nembeli Tamás már említett fiával azonosítanám. Ugyanis László testvérének
a felesége az Aba nembeli Györkei Bodon leánya, apósa az Amadé fiak elkötelezettje (az utóbbira ld. Zsoldos 1997: 350). Az Amadé fiak Lászlót 1311 tél végén fogságba ejtették,
(Sáros)Patak királyi birtokot (amelynek uradalma élén állt, mint ispán) kifosztották (ld. Engel
Pál: Az ország újraegyesítése. I. Károly küzdelmei az oligarchák ellen (13101323). Századok
122. /1988/ 100., 45. jz.). A két testvért ez a fordulat állította I. Károly király oldalára. Ha állításunk igaz, akkor mást kell látnunk a 4.-ként említett Demeter személyében is (tehát nem
Miklós fia Demetert, Zólyomi Doncs nagybátyját), aki nõvérének fiai közül ad egy túszt. Az Aba
nembeli Debrõi Makján nádor fia Demeter (130218) mesterre gondolok ez esetben, akinek valóban volt férjezett nõvére (1302: AOkl. I, 243).
11 DL 57263, RegSlov. II, 364; AOkl. VI, 664.

38

jával együtt említik, a Szabolcs megyei (Nyír)Gyulaj birtokosaiként Ófehértó
szomszédait.12 Míg mások a Kassa melletti rozgonyi csata (1312. június 15.)
után futnak be nagy karriert, vagy buknak el aszerint, hogy a király, vagy az Amadé fiak oldalára álltak-e, feltûnõ az a hallgatás, ami Doncs és bátyja, László körül halálukig kialakult. Igaz, van egy árulkodó momentum: 1323-ban Szabolcs
megye hatósága azért folytat vizsgálatot, hogy megállapítsa: vajon kilenc évvel
korábban, tehát 1314-ben Komorói Lóránt fia: Tamás a Borsa nembeli Beke
mesterrel rátört-e Benedek fia: László Esztrágy (elpusztult település a Tisza jobb
partján) birtokára?13 A megye elõtt Tamás eskü alatt vallotta, hogy nem volt részese a hatalmaskodásnak, pedig biztosan nem mondott igazat. A rozgonyi csata után a vesztesek oldalára került László és Doncs birtokain vettek elégtételt
korábban elszenvedett sérelmeikért az ekkor még királypárti Borsák és
szervienseik, s kilenc évvel az események után csak a megye színe elõtt élhetett panasszal a sértett fél. Ám közben a két testvér megosztotta birtokait, ez
azért is fontos számunkra, mert László utódai, az Agárdiak története már túlmutat e könyv célkitûzésein, számunkra az öccse, Doncs leszármazottainak, a
Nagytárkányiaknak a jövõje az érdekes.

A Nagytárkányiak és Agárdiak birtokai
Nincs olyan forrásunk, amely az osztozás elõtti vagy közvetlen utáni birtokfelsorolást tartalmazná, ezért különbözõ korú és minõségû adatokból kell az egységes birtoktestet, majd az 1323 után történt megosztás eredményét bemutatni.
A család két törzsbirtoka a nevet adó (Zemplén)Agárd és Nagytárkány volt, az
elõbbit László, az utóbbit Doncs kapta. A (Király)Helmec 1323-as határjárásában szereplõ Dobra birtokot (Kisdobra), Kisfalut (elpusztult falu Cséke határában) és Perbenyik falukat Benedek fiainak birtokaként említik, ezekbõl a két
utóbbi jutott a Nagytárkányiaknak, míg Kisdobra s a mellette fekvõ Bély az Agárdiaké lett. A tõlük délre fekvõ Dámóc az utóbbiaké, Láca az elõbbieké. Hasonlóképp az Agárd és Dámóc közötti Sárkány (elpusztult falu Dámóc határában) a
Doncs leszármazottaké, míg Esztrágy a László fiaké lett. Ezenfelül a két család
közösen törekedett egy új tiszai átkelõ, a leányvári révhely kialakítására. Ám a
legnagyobb homály a család Szabolcs megyei birtoklásához fûzõdik. Itt  mint
már olvashattuk  (Nyír)Gyulaj, továbbá az elpusztult, Gyulaj határába olvadt
Ábrány és a hozzájuk tartozó Gyulavölgye, Nádastelek, Tiborcuta és Pazarnyír

12 DF 243724, F. VIII/5, 156164; AOkl. X, 194. a másolatok felsorolásával.
13 DL 76320, Zichy I, 2378; AOkl. VII, 4145; Piti Ferenc: Szabolcs megye hatóságának oklevelei I. (12841386). SzegedNyíregyháza, 2004. 84. (hibás névvel)
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puszták voltak az övéik.14 Ha összeszámoljuk a fenti birtokok összterületét, akkor Zemplénben körülbelül 135, Szabolcsban 50 négyzetkilométernyi területet
birtokoltak Engel Pál számításai szerint.15 Ez mindkét családnak a középnemesinél magasabb életszínvonalat biztosíthatott. Ezenfelül a 14. század végén jutottak hozzá egy Bereg megyei birtoktömbhöz is, de errõl majd késõbb esik szó.
Dél-Zemplén s azon belül a Bodrogköz, valamint Szabolcs megye kapcsolatai a középkorban közismertek. A Bodrogközbõl három falu (Viss, Kenézlõ,
Zalkod) Szabolcs megye részét képezte majd ezer éven át. Továbbá  mint látni fogjuk  házassági kapcsolatok szövedéke fûzte egybe a két vidék nemességét. Még ezeknél is fontosabb volt minden szabolcsi vagy szatmári nemes és
megbízottjaik számára a Zemplénben fekvõ hiteles hely (közjegyzõség), a leleszi
konvent felkeresése, ahol peres ügyeiket intézték a 13. századtól a 19. század
közepéig.16 Ehhez azonban át kellett kelni a Tiszán. Amikor 1406-ban Tuzséri
Miklós fia: Miklós deák és László fia: György panaszt emel a tuzséri birtokukon
volt révük lerontása miatt, Szabolcs megye nemessége egyhangúan bizonyítja,
hogy ez az (Agárdra vezetõ) rév volt a legrégibb az itteni Tisza-szakaszon.17 E rév
tönkretételéhez ugyanis két csoportnak fûzõdött érdeke: az egyikbe a Nagytárkányiak, pontosabban képviselõjük, Doncs unokája, Higgyed János és a Kisvárdaiak, János fia: Domonkos tartoztak. Nekik Zsigmond, akkor még csak Magyarország ura és kapitánya szolgálataik jutalmául adományozta 1387-ben a Leányvár és Rozsály közötti tiszai révet.18 Az elõbbi birtok az AgárdiakéNagy-

14 A települések sorrendjében: Agárd: 1329: Zichy I, 3268, AOkl. XIII, 378; 1398: ZsO I, 5440;
1417: ZsO VI, 423, 580; Nagytárkány: 1324: A. II, 1634; AOkl. VII, 442; 1357: A. VI, 525;
1364: Zichy III, 25770; 1369: DL 5724; 1372: Zichy III, 473; 1387: DL 58662; 1388: Zs. I,
571; 1417: ZsO VI, 423, 580; Kisdobra: 1323: A. II, 1002, AOkl. VII, 586; 1411: ZsO III,
1153; 1417: ZsO VI, 423, 580; Kisfalu: 1323: A. II, 1002, AOkl. VII, 586; 1417: ZsO VI, 423;
Perbenyik: 1323: A. II, 1002, AOkl. VII, 586; 1364: Zichy III, 257; 1417: ZsO VI, 423, 580;
Bély: 1382: DL 96578; 1387: Valter 1974: 46; 1401: ZsO II/1, 1159; 1411: ZsO III, 1153;
1417: ZsO VI, 423, 580; Dámóc: 1364: Zichy III, 257; 1411: ZsO III, 1153; 1417: ZsO VI, 423,
580; Láca: 1364: Zichy III, 262; 1399: C. Tóth 2005: 269; 1417: ZsO VI, 423, 580; Sárkány:
1363: Valter 1974: 46; 1399: C. Tóth 2005: 269; 1413: ZsO IV, 317; 1417: ZsO VI, 423, 580;
Esztrágy: 1323 [1312-re]: Zichy I, 2378; AOkl. VII, 414; 1415: ZsO V, 2148; 1417: ZsO VI,
423, 580; Karád: 1411: ZsO III, 1153; 1417: ZsO VI, 423, 580; Cséke: 1417: ZsO VI, 423;
Gyulaj: 1326: F. VIII/5, 1623; AOkl. X, 194; 1417: ZsO VI, 423, 580; Ábrány: 1364: Zichy III,
261; 1417: ZsO VI, 423, 580; Gyulavölgye, Nádastelek, Tiborcuta, Pazarnyír: mindre 1417:
ZsO VI, 423, 580. A szabolcsi birtokokra ld. még Németh 1997: megfelelõ címszavait. Az elpusztult bodrogközi birtokok azonosításához ld. Valter 1974: passim.
15 Engel Pál: Magyarország a középkor végén (Digitális térkép és adatbázis a középkori Magyar Királyság településeirõl). Térinfo Bt., Bp. 2001. PC-CD-ROM.
16 Kumorovitz L. Bernát: A leleszi konvent oklevéladói mûködése 1569-ig. Turul 42 (1928) passim,
továbbá: C. Tóth Norbert: Adatok a megyék és hiteleshelyek közötti viszonyra a 1415. században. Századok 136. /2002/ 361.
17 DL 9276, ZsO II/1, 4843.
18 1387-01-27: DL 77942 (eredeti), Zichy IV, 324; 1387-01-27/387-05-09: DL 87569, ZsO I, 82;
1387/504: DL 88917. Az eredeti oklevélben is, továbbá a másolatokban is tévesen szerepel
Higgyed János neve Várdaiként.
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tárkányiaké volt, az utóbbi (a mai Szabolcsveresmart határába olvadt Rozsály)
a Várdaiaké. Közös megegyezésük hozta létre a tiszai révet, amit azután maguknak adományoztattak, a befolyó vámjövedelmen kölcsönösen osztozkodva.19 Az
újonnan létesített rév azonban nemcsak a Tuzsériak érdekeit sértette, hanem a
Tuzsértól kissé északabbra fekvõ, még Zemplén megyébe esõ salamoni révét is
(az utóbbi emlékét a nagytárkányi határban fekvõ Salamon puszta õrizte meg).
Ezt a révet az egykor nagyhatalmú Druget család két ága, a Gerényiek és a
Homonnaiak birtokolták közösen, akiknek a leányvári révengedély után négy hónappal az a panaszuk, hogy a Nagytárkányiak és a Kisvárdaiak az õ õsi révüket
elfoglalták és elpusztították.20 Persze ez nem akadályozta meg Zsigmond királyt
abban, hogy a Druget-leszármazottakat ne figyelmeztesse az új rév akadályoztatása miatt,21 de már elkésve, mert a király levele még meg sem érkezett a címzettekhez, amikor a Nagytárkányiak már panaszt tettek. Eszerint 1387. május
2-án Homonnai János fia: László mester (familiárisaival), Csicseri Domonkos
fia: Jánossal és Betleni Beke fia: Lászlóval, Simon fia: Lászlóval és Demeter fia:
Andrással meg románjaikkal (specialiter cum volachiis ipsorum) a Nagytárkányiak és az Agárdiak Nagytárkány és Bély birtokára rontva, András falubírót és Antal fia Jánost súlyosan megsebesítették, a náluk talált holmijukat és javaikat elvitték, a mondott birtokokon a vetést három napig a lovakkal legeltették, ezzel
100 forint kárt okozva nekik.22 A leányvári rév mindenesetre hamarosan közkedveltségnek örvendett. Szabolcs megyébõl és távolabbról ezen a réven átkelve
keresték fel a peres felek a leleszi konventet, amit az alábbi hatalmaskodás is
bizonyít: a Kemecseiek panasza szerint 1392-ben familiáriusukat, Miklós fia: Jánost ügyeik intézése végett a konventhez küldték, de Leányváron Kállói István
fia: István (valami fennálló vitás ügyük miatt) elfogta, Agárd birtokra hurcolta és
ott átadta Agárdi Lõrinc feleségének.23

A Nagytárkányiak a megyei közéletben
A Nagytárkányiak  szemben a szomszédban lakó Kistárkányiakkal  alig vettek
részt Zemplén megye közéletében. Csak akkor szerepelnek, ha velük egyenrangú vagy annak vélt családok tagjaival kell együtt mutatkozni, akkor is leginkább

19 1420: DL 79595, Zichy VI, 5845; ZsO VII, 1376. A Várdaiak pert indítanak Agárdi Tõke Péter és Tárkányi Péter, Miklós és János ellen, mert a leányvári rév jövedelmének nem a felét, hanem csak a harmadát engedik át a Várdaiaknak.
20 DF 220040, C. Tóth 2005: 9.
21 DL 77945, Zichy IV, 327; ZsO I, 80.
22 DF 220048, C. Tóth 2005: 11.
23 1402-06-15: DL 53169, ZsO II/1, 1711. A Kemecseiek ugyanis tíz évvel késõbb éltek panaszszal! Itt jegyezzük meg, hogy 1705-ben Zemplén megye bodrogközi szakaszán három átkelõhely
volt a Tiszán: Nagytárkány és az Ung megyei Gyõröcske (a volt salamoni átkelõ helyén), továbbá Leányvár és Rozsály (puszta), valamint a Szabolcs megyei Kenézlõ és Balsa között. Ez utóbbi említése 1426-ból ismert (C. Tóth: 2003. 384.).
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tanúként. (Ez is idegen eredetükre utalhat!) Így 1374-ben Tárkányi László fia:
(Nagy) Márton az elsõ tanú Bodon (elpusztult falu Komoró határában) határperében, mert birtoka (Leányvár vagy Sárkány)  a Tisza közbeiktatásával  határos volt vele. De apja, Doncs fia: László ekkor mint Szabolcs megyei, Szentábrányból való nemes szerepel!24 Nagytárkányi Nagy Márton fia: Miklós
1416-ban Kiseszeny (elpusztult falu Zétény határában) és Szentmária,25 1417ben a Szabolcs megyei Bács (ma: Aranyosapáti) határperében tanú.26 Ezen Miklós fiát, Lászlót is vallja ügyvédjéül Eszenyi Csapi László (1479).27 Nagy Márton másik két fia: Péter és Miklós kijelölt királyi emberek (1421)28 közül Péter
az, aki 1444-ben Pálóci László királyi udvarmestert bevezeti Bereg, Zemplén,
Abaúj és Borsod megyei birtokaiba.29 A családból ketten futnak be Zemplén megye határán túlmutató karrier t. Elõzményeként azonban a szomszédos
Kistárkányban lakó Boda család Miklós fia: Benedek pályafutására kell odafigyelnünk, aki a Gömör megyei Bebek családnak köszönheti kiemelkedését. Benedek  Bebek Imre országbíró familiárisa, amikor az egyúttal 138688 között
Bars megye ispánja is  lévai várnagyként volt az ura képe a megyében. Amikor 1388-ban Bebek Imrét Bars megye után Bereg élére helyezik, magával viszi
Benedeket, akit Munkács várnagyának nevez ki.30 E bizalmi posztokra pedig
nem azonnal került abban az idõben sem az emberfia: Benedeknek hosszabb
idõt kellett urával együtt töltenie ahhoz, hogy kiérdemelje a magas állásokat. Talán õ járta ki  vagy fordítva történt? , hogy a szomszéd faluból Nagytárkányi
Higgyed János a másik Bebek-testvér, Detre szolgálatába álljon. Amikor
Bebek Detre másodszor, 139497 között nyeri el Zsigmond királytól a szlavón
báni méltóságot, követi õt az ország másik szegletébe a már bizonyosan 1387
elõtt is a famíliájába tartózó János, akit túrmezei ispánnak és az egyik legfontosabb erõsség, a Zágráb szomszédságában álló Medve vára várnagyának tesz
meg.31 A másik Nagytárkányi, aki feljebb lép, Higgyed János unokaöccse,
Nagy Márton fia: Péter volt. Õ élete végén Pálóci László királyi ajtónállómester (143946), ungi (143946) és beregi (143644) ispán familiárisaként volt
1444-ben Bereg megye alispánja:32 a tisztség elérésében bizonyosan szerepet
játszott az is, hogy a család nemcsak Zemplénben, Szabolcsban, hanem Bereg
megyében is birtokos volt. Péter mint Zemplén vármegye követe kétszer (1445,

24
25
26
27
28
29

DL 77583, Zichy III, 565.
DL 43334, ZsO V, 2180.
ZsO VI, 1067.
DL 81833, Zichy XI, 266.
ZsO VIII, 605.
DL 13803. Nem dönthetõ el, hogy Tárkányi János királyi ember (1415: DL 85648, ZsO V, 267)
a kistárkányi Boda, vagy a Nagytárkányi családba tartozott-e; Tárkányi Miklós (1420: DF
221217, ZsO VII, 1801; 1422: DF 221330, 221269, ZsO IX, 7 és 15) inkább az utóbbiba.
30 DL 58662. Engel 1996: I, 107. A munkácsi várnagyságra ld. ZsO I, 571.
31 DF 230781, 230744, ZsO I, 3720, 4493 a kiadások feltüntetésével. Engel 1996: I, 366.
32 DL 13768. Engel 1996: I, 111. Bár alispánságára csak egy adatunk van, nincs okunk kételkedni benne, hogy Pálóci beregi ispánsága második felében, tehát 1444 elõtt is õ volt az alispán.
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1447) vesz részt az országgyûlés munkájában, egy ízben (1445) testvérével,
Miklóssal együtt.33

A Nagytárkányiak beregi birtoklása
Nem ismerünk írásos emléket a Nagytárkányiak beregi birtoklásának kezdeteirõl. Az 1417. évi királyi új adomány Benedeki, Zsukó, Kalnik, Újfalu és Orlyava
falvakat, a benedeki uradalom akkor fennálló településeit sorolja fel.34 De még
ugyanebben az évben egy hatalmaskodásból kifolyóan tudjuk, hogy Nagy- és Kislucskán is az Agárdiakkal együtt birtokoltak.35 I. Ferdinánd 1548. évi új adománya a fentieken túl megemlíti Balázsvágása (elpusztult falu Benedeki és Kalnik
között), Bisztra (elpusztult falu Nagymogyoróstól északnyugatra), Csapolcka falvakat és egy Gajdos nevû pusztát is a Nagytárkányi birtokok között, ezek új településként a 15. század elsõ felében jöttek létre a régiek határai között.36 Az
Ungvár és Munkács közötti birtoktest megszerzésében bizonyára szerepe volt
Doncs unokája, a kortársak által Nagy-nak is becézett Márton Császlóci Annával kötött házasságának (a birtokok ugyanis Császlóctól keletre, délkeletre
találhatók). Az adomány vagy örökség nem sokkal elõzhette meg az 1390-es
éveket, mert ekkor fordul Mária királynõhöz a magukat Benedekinek is nevezõ
(Nagytárkányi) Márton valamint (Agárdi) Lõrinc és István, hogy határjáró oklevelük elveszvén, birtokukat a munkácsi vár Iványi, Rákos (Beregrákos), Kajdanó
és Oroszfalu (Ruszkóc) birtokai felõl határolják meg. A királynõ a határjárás mellett 10 ekényi (kb. 1600 hold), a várhoz tartozó földterület átengedését is elrendeli.37 Eme Bereg megyei birtokokat a család a 16. század elején folytonosan

33 DF 270275, Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon. Pest, 1852. X, 168; Radvánszky
BélaZávodszky Levente: A Héderváry család oklevéltára. Bp. 1909. I, 251; Engel 1996: II,
240. Itt kell megemlítenünk, hogy Péter és Miklós bátyját, Istvánt egy 1405. évi királyi oklevél
hûtlennek nyilvánítja  bizonyára részt vett a DebrõiLudányi-féle Zsigmond-ellenes felkelésben
, és az Agócsiakkal együtt birtokelkobzásra ítélik (ZsO II/1, 3925). Ám ez utóbbira mégsem
került sor, bizonyára a befolyásos rokonság közbenjárására!
34 DF 212038, ZsO VI, 580. Az oklevél 19. századi romlott névalakokat tartalmazó átírásai: DL
54003, 53935, ZsO VI, 423. Orlyava (Ung megye) azonban nem maradt a Nagytárkányiak kezén, ezt a falut azonnal átadták Perényi Miklós királyi lovászmesternek, aki kijárta nekik a királyi új adományt. Újfalu alatt valamelyik késõbb feltûnõ település (Balázsvágás, Bisztra, Gajdos)
értendõ.
35 DF 221007, ZsO VI, 703. Kislucska nem azonos a Munkácstól délkeletre fekvõ mai Íîâîñåëèöàval. Egy 1447-es oklevél ugyanis Felsõ- és Alsólucskáról beszél (LO Proth. II, 22; Lehoczky
1881: 73), tehát az eredetileg egységes falu szakadt két részre már a 14. században. Ugyanez az 1447-es oklevél említi a birtokok sorában Mogyoróst (Êoïèíüèâöû), amely Lucska felével
együtt a század második felében a munkácsi uradalom része lett.
36 1548 október 20: I. Ferdinánd király új adománya Nagytárkányi Gáspár, Miklós, Farkas és István részére: Királyi könyvek (Libri regii) 2. kötet, 298. és Libri donationum 1. kötet 445.
37 DF 209515. A határjárás, benne a királyi paranccsal: DF 209514. Lehoczky 1881: 73.

43

elzálogosítja, aminek következményeként a század közepére elszegényedve e
falvakban már csak részbirtokosokká válnak.38

A Nagytárkányiak családi kapcsolatai
A középkorban a családi kapcsolatokat nem a szerelem, hanem a vagyon nagysága határozta meg. Elõfordult ugyan, hogy nemes lány jobbágyfiúhoz ment férjhez, de e ritka esetekben sem ismerjük a házasság létrejöttének az okát. A népi bölcsesség szerint suba a subához, guba a gubához tartozik, az ettõl való eltérés beszédtéma volt még a közelmúltban is. Azt tartották igazán szerencsének, ha a fiú vagyonosabb lányt vezethetett az oltárhoz, vagy a lány rokonságán
keresztül tehetõsebb és rangosabb családok vendégszeretetére, támogatására
s nem utolsó sorban gazdag örökségre lehetett szert tenni. S ez természetesen
fordítva, a leányok részérõl is igaz volt. A rendelkezésünkre álló adatok szerint
így történt ez a Nagytárkányi családban is. Az elsõ ismert kapcsolat Doncs fia:
László házassága a Kaplony nembeli Imregi Katalinnal,39 akinek személyén keresztül a Perényiek rihnói (karászi) ága és a Bereg megyében birtokos Lónyaiak
lettek a rokonaik. Doncs mester ismeretlen keresztnevû leányának házassága
a Balogsemjén nembeli Kállói (Szabolcs m.) Lengyel Lõkössel szinte példaértékû, mert tõle született három fia és egy leánya után a Nagytárkányiak rokonságba kerültek a Gutkeled nembeli Bátoriakkal, a Hontpázmány nembeli Álmosdi (Bihar m.) Csirékkel, a Kaplony nembeli Károlyiakkal.40 Doncs László-ági unokája, Nagy Márton révén a szomszédos Ung megye nemesi társadalmának
nagybirtokosaival erõsödtek a kapcsolatok Mártonnak Császlóci Annával kötött
házassága nyomán.41 E családban az egyházi rend felsõ-középrétegébe tartozó
fõespereseken42 túl rokonok lettek a Gutkeled nembeli Rozsályi (Szatmár m.)
Kunokkal, a Szentemágócs nembeli Kölcseiekkel. Azaz úgy utazhattak a két
püspöki székhelyre, nyugatra Egerbe, délnek Nagyváradra, hogy útjuk során mindenütt a tágabb rokonság fogadta õket, nemcsak a 14. század közepétõl kezd-

38 1501: DF 224284, Lehoczky 1881: 811. Néhai Tárkányi István valamennyi Zemplén, Bereg és
Szabolcs megyei birtokrészeinek elzálogosítása a beházasodott vasziliói Vassa Istvánnak 3000
arany forintért. 1503: DF 224345, Lehoczky 1881: 73. Nagytárkányi László fiai: István és Miklós összes Bereg megyei részeinek elzálogosítása 100 arany forintért [Nagyvarsányi] Kenderesi Péternek. 1507-ben Kerecsenyi (Bereg m.) István vette ugyanezeket a részeket zálogba
(Lehoczky 1881: 73). 1511-ben Nagytárkányi László és Ferenc zálogosítja beregi részeiket 40
ft-ért Szürtei (Sztritei) Lászlónak (Lehoczky 1881: 311). A családon belül is zálogosítanak, így
Nagytárkányi Miklós és Péter 25 ft-ért Nagytárkányi Péternek (Lehoczky 1881: 311).
39 1361: DF 219481.
40 A házasság említése 1414-ben (ZsO IV, 1665); a három fiú közül István felesége Bátori Potenciana, Miklósé (ZSO II/1. 4778) Álmosdi Csire Margit, Margit leány pedig Károlyi Andráshoz
ment férjhez.
41 1381: DL 52391=Kállay II, 1887; özvegy: 1423: DL 54292.
42 Ld. Engel Pál: A nemesi társadalom a középkori Ung megyében. Bp. 1998. 142., 7. tábla. (Társadalom- és mûvelõdéstörténeti tanulmányok 25)
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ve, hanem a 15. század folyamán szinte végig. Talán éppen a Császlóciak példája nyomán többen választották az egyházi karriert: Benedek fia: Pál elõbb fehérvári, majd egri kanonok lett,43 Higgyed János mester unokái között Imre
személyében egri kanonokot,44 Andráséban tarcafõi esperest45 találunk a családfán. Ez utóbbiak anyja, Potenciana a Kaplony nembeli Nagymihályi Ödönfi János felesége,46 míg anyjuk nõvére, Katalin a Rátót nembeli Kazai (Borsod m.)
Kakas Miklóshoz ment férjhez.47 Csupa úri nemzetséghez tartozó család, akik
szívesen adták leányaikat a Nagytárkányiakhoz. Nagynénjüknek köszönhetõen
Nagy Márton fiai sûrûn megfordultak a mezõvárosi rangú nyírségi Kállóban.
Nem véletlen, hogy innen hozott feleséget a két testvér, Miklós és Péter.48 A 15.
század második felében sem adták alább: László a Káta nembeli Csarnavodai
(ma: Csaroda, egykor Bereg m.) Annával kötött házasságot;49 húga, Anna a
Hontpázmány nembeli Pányi (Abaúj m.) Lászlóhoz ment férjhez.50 Unokatestvérük, István a közeli Bacskáról hozott magának feleséget,51 aki szintén a Gutkeled
nemzetségbe tartozott! A kapcsolat létrejöttében bizonyosan szerepet játszott
az a tény, hogy István nagynénje, Anna, Bacskai Zsigmond felesége volt.52 A folyamat a 16. század elején is kimutatható, hiszen László fiai közül Miklós a Káta
nembeli Csaholyi Annát vezette oltárhoz, a frigybõl két felnõtt gyermek ismert.53
Hat féltestvérük már apjuk (Anarcsi?) Hedviggel kötött házasságából született.54
Öccse, László a Perényiek szerényebb vagyonú, úgynevezett karászi (Szabolcs
m.) ágából nõsült.55 Csak Péter adta alább, õ az ungi Felsõnémeti Annát mondhatta feleségének, igaz, a helyi kisbirtokos család a megyének korábban alispánt
adott.56 Nõvérüket, Zsófiát szintén egy Ung megyei család tagja, Csicseri Ormos Domonkos vezette az oltárhoz,57 ahol volt mit aprítani a tejbe, lévén azok
Szabolcsban és Beregben is birtokosok voltak. Mindebbõl következik, hogy a
középkor közel két évszázadán keresztül egy-egy születés- vagy névnapon, há-
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1420: ZsO VII, 2083.
1445: DL 85800=Sztáray II, 3723; 1449: DL 85850, 14306, Sztáray II, 432, 433.
Ld. a 44. jz-t.
1399: C. Tóth 2005: 269; 1413: ZsO IV, 150; 1415: ZsO V, 362.
1399: C. Tóth 2005: 269; 1412: ZsO III, 1781; 1415: ZsO V, 362.
Kállói Katalin: 1426: DL 80050=Zichy VIII, 283; 1438: LO AA. nro. 7 (nincs DF száma!). Megygyesi (Kállói) Anna: 1431: DL 54759; 1431/434: DL 54892; 1434: DL 54853, 548634; özvegy: 1471: DF 223420.
Csarnavodai Anna: 1499: DF 224205; 1501: DF 224254, 224276; 1509: LO Proth. parvum
162.
1438: LO AA. nro. 7; 1452: LO AA. nro. 26 (nincs DF számuk!).
Bacskai Margit: 1498: DF 278882, Herpay 1916: 245; özvegy: 1501: DF 224281, 224276;
1520: DF 225065.
1452: LO AA. nro. 26 (nincs DF száma!).
Csaholyi Anna: 1517: LO Proth. parvum 284.
Hedvig: 1513: LO Proth. parvum 217; DF 224831.
1521: DF 284544.
LO AA. 1549, fasc. 2. nro. 11.
Bay Ilona: A Ludányi család genealógiájához. Turul 7. (1889) 4. sz.
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zasságkötéskor vagy temetésen  Nagytárkányban  Északkelet-Magyarország
elõkelõ közönsége adhatott egymásnak találkozót. Ám a Jagelló királyok ideje
(14901526) már a család lecsúszásának az évtizedei, ezt a zálogosítások is
alátámasztják.

A Nagytárkányi család mindennapi életébõl
A család hétköznapjai azonban a vagyon gyarapításán vagy legalábbis megtartásán túl a birtokok jobbágynépességének megvédésével, a leánynegyedek, a hozományok és jegyajándékok kiadásával és beszedésével, zálogosítással, mások
hatalmaskodásainak visszaverésével és visszaadásával teltek. Nem beszélve
arról, hogy a Nagytárkánytól távol esõ beregi és szabolcsi birtokok irányítása
tiszttartók nélkül elképzelhetetlen volt, ami természetesen kiadással is járt. A
hatalmaskodások tömkelege közül csak azokat emeljük ki, amelyek a faluhoz
kötõdnek, mert a Tárkányi-birtokokat ért atrocitások felsorolása nem fér e dolgozat kereteibe  hozzátehetjük, egyébként is a mindennapok tartozéka, mivel
a hatalmaskodás egyik fajtája volt a vélt vagy valós jogérvényesítésnek. Az események sorát Tárkányi Doncs fia: László nyitja meg, aki megölte Eszenyi Jánost,
s ezért át kellett adnia Láca faluját János testvéreinek, illetve az elhunyt gyermekeinek.58 A már idõs László 1370-ben saját fiával, Mártonnal keveredik perbe, mert az õt a javaiból kizárva több más jogtalanságot is elkövetett.59 1399
elõtt Higgyed János özvegye és hajadon leányai álltak perben Mártonnal és fiaival birtokjoguk miatt. Ebben az utóbbiakat 120 aranyforint bírsággal is sújtották. Megegyezésük értelmében az özvegy és leányai megkapták Nagytárkány és
Sárkány birtokok felét, valamint a leányvári révjövedelem negyedét mindaddig,
amíg a lányok férjhez nem mennek.60 1412-ben Márton négy fia elérkezettnek
látta az idõt, hogy pénzen és méltó becsûvel visszaszerezzék a javaikat, ám Katalin, Kazai Kakas Miklós felesége nem akart a birtokrészekbõl kimenni. Erre a másik leány, Potenciana férje, Nagymihályi Ödönfi János zempléni alispán
is perbe fogta a négy Tárkányi fiút, hogy fizessék ki fiainak az anyjuk után járó
jegyajándékot, s adjanak át birtokrészeket. A Nagymihályiaknak a Kazaiak elleni pere fogott bírák közbenjárásával azzal zárult, hogy az utóbbiak Higgyed János ménesébõl 9 kisebb-nagyobb lovat átadnak.61 Márton özvegye, Császlóci
Anna 1422-ben állt elõ rokonai felé követelésével, ami szerint neki 10 nyerges
ló, 68 disznó, 8 ökör, kilenc edény bor, 32 hold vetett gabona, 3 öltözet ruha,
50 forint új pénzben és három emberre szükséges fegyverzet illetné meg a
Császlóciak javaiból.62 Arról, hogy valóban így egyenlítették-e ki a számlát, nem
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DL 77339, Zichy III, 25770.
DF 219661.
C. Tóth 2005: 269. A birtok visszaszerzésének kísérlete: 1412: ZsO III, 1781.
ZsO IV, 150. 1415: ZsO V, 362.
ZsO IX, 137.

tudunk, de a peres felek már a következõ évben egymást kölcsönösen nyugtatják Anna leánynegyede, hozománya és nászajándéka megfizetése felõl.63
1426-tól hosszú évekre elnyúló perek sora veszi a kezdetét. Az évben Megygyesi (Kállói) István fia: László öt leánya (Katalin, Tárkányi Miklós felesége; nõvére, Dorottya, Kaszonyi Pogány Domonokos felesége és a másik Dorottya,
Atyai László felesége, továbbá Erzsébet és Potenciana hajadonok) kérik részüket nagybátyjuktól, Zsigmondtól minden birtokból.64 A kállói Lõkös-ágnak, Miklósnak és fiainak a birtokaik megvédésére indított viszontkeresete még 1432ben is döntésre várt a király és az országbíró elõtt.65 1427-ben ugyancsak az öt
leány kéri a Csarnavodaiaktól apai nagynénjük, Anna, Csarodai Tamás fia: Mihály felesége hozományát és nászajándékát.66 Az öt leány unokatestvérét, Annát, Meggyesi Zsigmond leányát szintén Tárkányi fiú, Miklós testvére Péter, a
késõbbi beregi alispán vette feleségül. Õ ugyancsak Kállói Lõkös fia Miklóstól
és fiaitól kéri jussát 1434-ben, mégpedig méltányossági alapon 11 márka ezüstöt, 50 ménesbeli lovat, gabonát, 12 ekét, 2 kocsit, disznókat, aprójószágokat,
ruhákat és ékszereket. Öt plébánost is mozgósítottak az ügyben, akik a jobbágyok között tanúvallatás segítségével próbálták kideríteni, hogy Zsigmond és felesége (Anna mostohája) szóbeli végrendelete valóban tartalmazta-e a ménes,
az ingóságok és az ékszerek hagyományozását. Az alperes Kállói Miklós az egyházjogilag illetékes érsek, a kalocsai székhelyén közjegyzõ elõtt egészen a bázeli zsinatig fellebbezett ez ügyben, kár, hogy ennek eredményét nem ismerjük.67
A beregi alispán, Péter nagyobbik fia: István tanult ember lehetett, ugyanis
1471-bõl öccséhez, Mihályhoz intézett levelét ismerjük. Ebben beszámol a beregi alispánok erõszakosságáról (egy falujukban 3 ökröt lefoglaltak s még 20-at
követelnek), levele végén pedig arra kéri testvérét, hogy szerezzen anyjuknak
közönségesen harnacz(hernác)-nak nevezett (bársony) ruhaanyagot.68
A 16. század fordulóján reményen felüli gyarapodással járt a Pányiakkal való rokonság. Ugyanis Pányi Bernát halála elõtt Abaúj, Bars, Esztergom, Hont,
Közép-Szolnok, Pest, Szabolcs, Ung és Zemplén megyei birtokait királyi jóváhagyással rokonainak, Csaholyi (Szatmár m.) Pál feleségének, Pányi Margit aszszonynak és fiának, Csaholyi Bernátnak, továbbá Kristóf testvére leányának, Pányi Zsófiának, és Nagytárkányi Miklós gyermekeinek, Pálnak és Erzsébetnek adta. Ez utóbbiak anyja ugyanis Csaholyi Pál leánya, Anna volt. A tényleges birtokba lépés azonban még 1518-ban sem következett be, amikor megszületett az
egyezség Zsófia férje, Magyi (Szabolcs m.) György és a fiatalkorú Gáspár apja

63 1423: DL 54292.
64 1426: DL 80050, Zichy VIII, 283.
65 1430: DL 54703, 54718. 1431: 54736, 54752, 54795 (az egyik per); 1431: DL 54737,
54751, 54759, 54771, 54775. 1432: DL 54785 (a másik per); 1431: DL 54738, 54760,
547723. 1432: 54787 (a harmadik per).
66 1427: LO AA. nro. 30 (nincsen DF száma!).
67 DL 54853, 548634, 54890, említi: Bónis 1997: 2378, 2384, 2389, 2401. A zsinati fellebbezés: DL 54891.
68 DF 223420, említi: Lehoczky 1881: 73.
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között.69 Ugyanis szomszédság jogán Csebi Pogány Zsigmond is igényt tartott
a zempléni Ráskára.70 A következõ évben született megegyezés szerint Zemplénben Ráska egésze, Battyán birtok fele egy nemesi kúriával, Abaújban Szõlös(ke)
és Pány fele, az utóbbiban szintén egy nemesi kúriával jutott Gáspár birtokába,71 aki azokat késõbb elcserélte nagybátyjának, Tárkányi Ferenc papnak
az õsi birtokokból bírt részeivel, a ráadásul kapott 3000 arany forintért, amit az
részben tiszta aranyban, részben öreg borban és régi pénzben fizetett.72 Korábban a Pányiak Abaúj megyei birtokait Gáspár apja és Magyi György Szatmári György esztergomi érseknek kívánta eladni, aki levélben kereste meg Kassa
város tanácsát, hogy tudakolják meg: merre fekszenek a fenti falvak, nem áll-e
per alatt a birtok, kik azok szomszédai.73 Hasonlóképp hosszú procedúra elõzte meg a Tárkányiak öröklését a szintén fiú utód nélküli Csarnavodaiak birtokaiból, ahol õket Anna révén illette meg a juss.74 Az Agárdiak sem tûntek el mohácsi vészig, ám azok nõrokonaival az õsi birtokok megõrzéséért szintén pereskedni kellett a 16. század elején.75
Egészen kivételes hely illeti meg Tárkányi Istvánnak Bacskai Margittól született leánya, Anna férjét a család történetében. Vassa Istvánt kétféleképpen nevezik okleveleink: Vidi-nek vagy gyakrabban Vasilioi-nak. A két helynév alapján
Krassó megyébõl, annak is egyik román kerületébõl kerülhetett fel a család a
Szabolcs megyei Vid faluba. Ha feltételezésünk megállja a helyét, akkor az apa
állt Hunyadi János országnagy szolgálatába, s egyik tiszttartója lehetett a debreceni uradalomban. Fia, István bizonyára marhakereskedéssel alapozta meg a
vagyonát, ugyanis 1501-ben azzal tûnik fel, hogy leendõ apósa összes beregi,
szabolcsi és zempléni birtokrészeit, köztük a nagytárkányit is 3000 aranyforintért zálogba veszi.76 Tárkányi István ezt követõ halála után a házasságot gyorsan
nyélbe ütötték, ezzel megindult az ellenségeskedés az özvegy, leánya és annak
férje, Vassa István ellen  Anna unokatestvérei , a hat Tárkányi fiú részérõl. A
megegyezésre jó évtizedet kellett várni, amíg az ellenérdekû felek kibékültek,
mert csak 1512-bõl ismerünk a két fél között létrejött zálogról levelet.77 Még további négy évbe került, hogy a zálogolt karádi, gyulaji és szentábrányi részek
végleg átkerüljenek egy csere révén a Dámócon lakó özvegy Tárkányi Istvánné
(meg a lánya, veje) tulajdonába, aki viszont nagytárkányi és sárkányi részeit adja cserébe a Tárkányi fiúknak.78 Anna és Vassa István házasságából nem szüle69 1513: DL 47039. 1518: DL 65646. Gáspárt ugyanis 1516-ban 9 év körülinek mondják (LO
Proth. parvum 255).
70 1519: DF 225037.
71 1519: DF 225059.
72 1524: DL 65654. 1525: DL 71195.
73 1520: DF 271072.
74 1509: LO Proth. parvum 160. 1513: DL 71186. 1523: LO AA. nro. 38 (nincsen DF száma!).
1525: DL 26332, 82695, 71193. 1526: DL 82725.
75 1510: LO Proth. parvum 200. 1517: DF 224929; LO Proth. parvum 284.
76 1501: DF 224284.
77 1512: Herpay 1916: 302. reg. LO Proth. parvum 230.
78 1517: LO Proth. parvum 281.
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tett (fiú)gyermek, Istvánt 1524-ben említik utoljára oklevélben,79 az általuk birtokolt falvak haláluk után visszaszálltak a Tárkányiakra.

Amit a középkori Nagytárkány faluról tudunk
A 14. század eleji falu nagyságára a már említett pápai tizedjegyzék adatai világítanak rá. A pápai tizedszedõk a plébános éves jövedelmének a tizedét szedték be Péter-fillér gyanánt, eszerint 1332-ben annak összjövedelme 90, 1334ben 130 garas lehetett. Ha összevetjük a TiszaBodrog közi plébániák hasonló
adataival (1332: Bacska 80, Battyán 100, Boly 80, Eszeny: 60, Helmec 120,
Rozvágy 40, Semjén 70, Szentmária 60 garas; 1334: Agárd 90, Boly 60, Bacska 80, Eszeny 90, Helmec 120, Semjén 90, Szentmária 90 garas), megállapíthatjuk, hogy a falu Helmecnél ugyan kisebb lehetett, a többi közül viszont kiemelkedett. Talán már ekkor is piacos hely volt, a 15. század elején pedig biztosan az. A három vásáron történõ kikiáltások színhelyei ekkor ugyanis szombati napon Zemplén, a volt megyeszékhely, hétfõn a mezõvárosi rangú Lelesz és
a keddi napon Nagytárkány falu (villa).80 Az itteni hetipiac súlyát jelzi, hogy amikor Zemplén kiesik e körbõl, s helyét Ungvár, majd Perbenyik veszi át, Lelesz és
Nagytárkány változatlanul megmarad a heti sokadalom helyszínének.81 Ebben a
tiszai révek közelsége (Salamon, Tuzsér, majd Leányvár) is szerepet játszott.
Egy szerencsésen fennmaradt osztozásból tudjuk, hogy 1399-ben a falu fele 25
lakott és 3 lakatlan telekbõl állt, melyhez hozzátartozott Higgyed János nemesi udvarháza és telke.82 Eszerint a falu közösségét 250300 lélek alkotta, ami
a középkori viszonyok között nem alacsony szám. Mégsem lett Nagytárkányból
mezõváros! Az ok kettõs: maguk a birtokosok sem törekedtek (vagy nincs rá
adatunk), hogy királyi engedéllyel országos vásárt kapjon a falu. A másik ok Lelesz közelsége, amely település premontrei monostorának hiteles helyi (közjegyzõi) tevékenysége mágnesként vonzotta a környezõ megyék nemességét vagy a
nevükben eljárókat, ezért tõle a mezõvárosi funkciókat elvitatni nem lehetett.
A középkorban a szomszédos falvak között  különösen ha más-más család
birtokolta õket  örökös vitára adott okot a falu határának megállapítása. 1365ben Kistárkány és Nagytárkány közötti földdarab elszántásával indult meg egy
per, melyben a Kistárkányiak vádolják Doncs fia: László mester jobbágyait
tettesként.83 1367-ben szintén a nagytárkányi jobbágyok kártevése a per tárgya.84 A vita általános határperré fajult, megjárva a királyi udvart is, s 1369-ben
elrendelik a két falu határjeleinek a megújítását. Ennek eredményét azonban
László nem fogadta el, ezért Szécsi Miklós országbíró újabb bejárásra utalta a
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C. Tóth 2003: 800.
1414: Zichy VI, 293. 1415: ZsO V, 1342. 1416: ZsO V, 1639.
1415: Sztáray II, 163. 1425: Sztáray II, 251. 1429: Sztáray II, 276.
C. Tóth 2005: 269.
1365: DF 219533.
1367: DF 219570.

49

feleket.85 1361-ben a Tuzsériakat azért kötelezik eskütételre, mert Eszenyi Tamás azt állította, hogy õk hajtották el Tárkányi Doncs fia: László jobbágyainak 6
ökrét.86 Csapi Imrét 1384-ben azzal vádolják, hogy a falu rétjét és erdejét jogtalanul használja.87 1389-ben Battyáni Péter fia: János szántotta fel Tárkányban 2
holdnyi õszi vetésüket.88 1400-ban Lublói Jánost, az egri püspök helynökét,
zempléni fõesperest, testvérét, Miklóst, az õ helmeci és géresi tiszttartójukat,
Gergelyt, továbbá Kistárkányi Mátyus deák fiát, Miklóst és Máté diák fiait perlik
a nagytárkányi, lácai és perbenyiki szántóföldek mezõk, erdõk elfoglalása és
használata miatt.89 A másik vitára okot adó alkalom a jobbágyok szabad költözésének a megakadályozása volt: akitõl vitték, az erõszakoskodással vádolta a
másik felet, míg az utóbbi a jobbágy szabad akaratára hivatkozott. Elõször
1379-ben fordul elõ, hogy Tárkányi Márton vizsgálatot kér Szécsi Demeter fia:
László tiszttartója ellen, mert az tárkányi jobbágyát erõszakkal (Ág)Csernõre
vitette át, a földbér és adóssága kifizetése nélkül.90 Késõbb is perben álltak
amiatt, hogy Szécsi Péter a nagytárkányi jobbágyokat szántóföldjükrõl elkergette.91 Máskor éppen õk hatalmaskodnak, mint az alábbi esetben. Rokonuk,
Agárdi György csékei jobbágyát, Délceg Gergelyt vétkei miatt lefogatta.
Tárkányi Márton fia: Miklós az anyja ösztönzésére a jobbágyot kiszabadította, s
2 ökrével, valamint Agárdi csékei familiárisának, Kelemennek a tulajdonát képezõ 6 köböl sörrel elhurcolta, minden bizonnyal Nagytárkányba.92 Egy esetben
Márton három fia azért emelt panaszt, mert a Csebi Orosz család tagjai familiárisaikkal és jobbágyaikkal rárontva Tárkányra, egy a Tiszán ringó hajójukat vitték magukkal.93 Ám a hatalmaskodás gyakorlása tõlük sem volt idegen: 1418ban rokonaikkal, Agárdi Györggyel és Tõke Péterrel szövetkezve Márton két
fia: Miklós és János más rokonaikkal és familiárisaikkal 1418. július 1-jén az éj
leple alatt Csicser falura rátörve Orosz Pétert lakásában félholtra verték s minden holmiját elvitték.94 Tárkányi Péter özvegye Szürtei (Sztritei) Lászlóval szövetkezve familiárisaikat és jobbágyaikat a Tisza túlsó partjára, Tuzsérra küldték,
azok Tuzséri Tamás és jobbágyai házait kirabolták, 500 állatot, 5 bíborvörös ruhát és más öltönyöket vittek el magukkal.95
Egy 16. század eleji határjárás a Battyán-nagytárkányi út mentén a szántóföld mellett a Tice-patakot (rivulus Thytcze), a Külgát (ad loco Kulgath), Kökényszád (ad locum Kwkenzad) és Füzesmocsár (ad loco Fyzesmochar) helyeket em-
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1369: DL 5724; DF 219611.
1361: DF 219485, 219483, említi: Századok 5 /1871/ 612.
1385: DF 219995.
C. Tóth 2005: 45.
1400: DF 220298, 220301.
1379: DF 219872.
1429: DF 221771.
ZsO IV, 1950.
ZsO V, 2019.
ZsO VI, 2168.
1452: DL 68066.

líti, s a vidékre jellemzõ fákat, a (mocsári) tölgyet, szilfát és az égert, eszerint
Nagytárkány és környéke pangó vizekben gazdag, erdõsült táj volt a középkorban.96 1513-ban a települést még kiterjedt makkos erdõ vette körül, erre utal
egy perbeli egyezség, amely az Alsóerdõ használatát szabályozta.97 A falu határának még egy jeles pontjáról szerzünk tudomást 1491-ben. Történt ugyanis,
hogy a Kassa várost ostromló Albert lengyel herceg ellen felvonuló s azt megfutamító királyi seregbõl hazatérõ Várdai Lászlóra és kíséretére  gazdáik szerint
egy félreértés következtében  Tárkányi Mihály és István agárdi és sárkányi jobbágyai Remete kápolna határainál fegyveresen rátörtek, Várdait és néhány familiárisát elfogták, s tõlük mintegy 300 forintot erõszakkal kicsikartak.98 Az
összecsapás helyét egy 1574. évi irat alapján Kistárkánynak Nagytárkány felé
esõ részére lokalizálhatjuk, s egyben kiigazíthatjuk azt a hamis közvélekedést,
miszerint Nagytárkányban valamely szerzetesrend megtelepedett volna. Egy
rendnek sem állt itt kolostora, csak egy magányos remete kicsiny imaháza.
A falu plébánosai közül a pápai tizedet fizetõ Pétert már említettük, õ még
1340-ben is az egyház rektora, aki Eszenyi László fia: Tamással áll perben egy
meg nem nevezett ügyben.99 Antal plébánosa  aki alesperes is  1434-bõl ismert, aki társaival, István battyáni és Benedek kistárkányi plébánosokkal együtt
a záhonyi és salamoni telepeseknek Agócsi Péter felesége, Dorottya asszony
makkos erdejében tett pusztításait vizsgálja.100 Balázs leleszi prépost elõtt  bírótársai: László nagytárkányi és Demeter helmeci plébánosok, ez utóbbi alesperes is  1464-ben az Agárdi István és Kisvárdai László között végrendelet
ügyében születik döntés.101
A középkori Tárkányról, a Nagytárkányiakról szóló fejezetet nem zárhatnánk
szebben, mint a mohácsi csatában való részvétel szép meséjével. A Zemplén
megyérõl készült millenniumi monográfia történeti fejezetében olvasható, hogy
1526-ban a megye hadereje a sárospataki mezõn gyûlt össze, a hadbavonultak
353-an voltak. Az egyes csapatrészek élére választott vezetõk: a páncélos lovasoknál (56 fõ) Ráskai György alispán, a lovas kopjásoknál (52 fõ) Nagymihályi
István, Nagytárkányi Albert és Rákóczi György, a huszároknál (104 fõ) Nátafalvi
Bence és Eszenyi Csapi Ferenc, a gyalogosoknál (105 fõ) Deregnyõi Mihály és
Alagi János, a gyalogos lándzsásoknál (36 fõ) Bocskai Ferenc, helyettese Morvai György. A zempléni hadfiakat elkísérte Mihály atya, sárospataki plébános is,
a fõurak: Pálóci Antal fõispán, Druget Ferenc, Perényi Péter és Gábor saját kísérettel vonultak a királyi táborba, Tolna városa alá. A gyászos emlékû mohácsi
csatatéren maradt a fõ- és az alispán, Druget Ferenc, Perényi Ferenc váradi püs-
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15001520 között: DL 97779.
LO Metales H. Proth. 2., fasc. 150.
C. Tóth 2003: 687. Egy 1574-es irat szerint a monticulus Remetehomoka Kistárkány határain belül, de annak Nagytárkány felöli részén található (LO AA. 1574, lit. 82. nro. 4). A MVV
Zemplén szerint viszont a nagytárkányi határ egyik dûlõje a Remete-pázsit.
99 AOkl. XXIV, 62.
100 1433: DF 221860. 1434: DF 221895.
101 1464: DF 223048.
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pök, Perényi Gábor és Csicseri Zsigmond. Az ütközetbõl hazatért Tárkányi Albert
három évvel késõbb szintén áldozattá vált: zétényi Németi György sérelmei megtorlása végett embereivel Tárkányira és családjára gyújtotta házukat, s a szülõk
a gyermekeikkel együtt abban bennégtek. Ám ebbõl a Szirmay Antal által a 19.
század elején koholt történetbõl102 csak a két Perényi halála igazolható, bár számunkra az a feltûnõ, hogy két Nagytárkányit, Miklóst és Lászlót 1526 nyarán
említik utoljára.*
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Dedina a Nagytárkányiovci v stredoveku
(Zhrnutie)
Pôvodný názov obce je Tárkány, ktorého pôvodný maïarský jazykový význam bol
´ten kto kuje elezo´, èie oznaèoval bydlisko kováèov. Z toho vyplýva, e v dobe
zaloenia uhorského tátu u existovala, bola pravdepodobne krá¾ovským statkom. K jeho darovaniu dolo pod¾a domnienky autora zaèiatkom 13. stor.,
v dobe panovania krá¾a Ondreja II. Usadlos sa vtedy rozdelila: na Ve¾ké a Malé
Trakany (maï. Nagytárkány a Kistárkány). Ve¾ké Trakany dostal pravdepodobne
Adolf, pochádzajúci z Istrie, Krajny alebo Merana, ktorý bol èlenom sprievodu
manelky krá¾a Ondreja II. Gertrúdy, a bol predpokladaným predkom rodu, ktorý
prijal meno pod¾a názvu usadlosti. Autor vo svojej túdii poskytuje preh¾ad
o prvých generáciách vlastníkov, o statkoch rodiny, ktorá sa zaèiatkom 14. stor.
rozdelila na Nagytárkányiovskú a Agárdiovskú vetvu, ako aj o úèasti
Nagytárkányiovcov vo verejnom ivote Zemplínskej upy. Samostatnú podkapitolu venuje Beregovskej upe, ktorú vlastnila rodina a jej manelským zväzkom.
V súvislosti s tým kontatuje, e Nagytárkányiovci patrili a do zaèiatku 16. stor.
k elite severovýchodného Uhorska, t.j. prienili sa do jej najbohatích rodín a aj
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svoje dcéry vydávali za prísluníkov tejto elity, èo tie dokazuje ich cudzí pôvod.
Nakoniec poskytuje preh¾ad o stredovekých (do bitky pri Moháèi roku 1526) prameòoch, vzahujúcich sa na túto usadlos, poukazujúc na príèiny, ktoré zabránili,
aby sa Ve¾ké Trakany mohli zaradi medzi mesteèká (oppidum).

Das Dorf und die Familie Nagytárkányi im Mittelalter
(Zusammenfassung)
Der ursprüngliche Name der Siedlung war Tárkány; in der alten ungarischen
Sprache bedeutete es vasverö (Eisenschläger), bezeichnete den Wohnort von
Eisenschmiedern. Daraus folgt, dass die Siedlung zur Zeit der Gründung des
ungarischen Staates, zu Beginn des 11. Jhs, bereits existierte; es war
wahrscheinlich ein königlicher Besitz. Der Autor meint, eine Verschenkung der
Siedlung erfolgte zu Beginn des 13. Jhs, während der Herrschaft des Königs
András II. Die Siedlung wurde zu dieser Zeit in zwei Teile geteilt: es entstanden
Nagytárkány und Kistárkány. Nagytárkány bekam höchstwahrscheinlich Adolf
(ein Mitglied der Begleitung Gertruds, der Frau des Königs András II.); Adolf war
vermutlich Istrier, Krain oder Meraner, der vermutliche Vorahne der Familie, die
sich nach dem Dorfnamen nannte.
Der Autor gibt in seiner Abhandlung eine Übersicht über die ersten Generationen der Besitzer, über die Besitze der Familien in Nagytárkány im 14. Jh. als
auch über die Teilnahme der Familie Nagytárkányi am öffentlichen Leben des
Komitats Zemplén. Einen selbständigen Unterabschnitt widmet der Autor dem
Familienbesitz im Komitat Bereg und den Heiratsverhältnissen der Familie
Nagytárkányi. Er stellt fest, dass die Familie Nagytárkányi bis zum Beginn des
16. Jhs zur Elite Nordost-Ungarns gehörte, also sie heireteten sich in die reichsten Familien, ihre Töchter verheirateten sie mit der Elite; ihre fremde Herkunft
könnte auch dadurch belegt werden. Anschließend gibt der Autor eine Übersicht
über die Quellen, die sich auf die mittelalterliche Zeit vor 1526, also vor der
Niederlage bei Mohács, beziehen. Er weist auf die Ursachen hin, die verhinderten, dass Nagytárkán zu den Marktflecken gehörte.
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GYULAI ÉVA
Nagytárkány birtokosai és adózói
a 1617. században
Bevezetés  Középkori örökség
A Bodrogköz félreesõ táján, a Tisza kanyarulatában megbújó falu neve alig ismert a politikatörténet, köztörténet lapjairól, urainak és adózó lakosainak históriája mégis része a nemzeti történelemnek, sõt a rendi társadalom általános
gazdasági és társadalmi ismérvein túl sok sajátos jellemzõt is hordoz. Ezek a
sajátosságok jórészt a falu középkori történetébe nyúlnak vissza, az Árpád-korral és a rendiség elsõ századaival kötik össze a törökkornak is nevezett 1617.
századot. A kora újkor néven is ismert történeti idõszakot Magyarországon a
Mohácstól (1526) és Buda török kézre kerülésétõl (1541) számítják, s a középkor Nagytárkány lokális történetében is a 16. század elsõ harmadával ért véget, bár itt sem a török hódoltatás, sem a birtokosok változása nem következett be. A falu történetének egyik sajátossága éppen a kontinuitás, hiszen mind
nevében, mind a középkori birtokos család uraságának folytatásában a törökkor folyamán is középkori örökségét õrzi. Bár a Nagytárkányi/Tárkányi családot,
amely a középkorban a településrõl kapta a nevét, a 17. század közepétõl egy
másik nagy hatalmú família, a Sennyeyek1 követték a birtoklásban, tekintve
azonban, hogy a birtokjog házasság folytán szállt rájuk, a folyamat nem szakadt
meg, s Nagytárkány egyike azoknak a kevés magyarországi falvaknak, amelyek
a középkortól a polgári korszakig ugyanazon család leszármazóinak tulajdonában voltak. Középkori elõzményeket folytattak urai akkor is, amikor a faluban rezidenciát tartottak fent, sõt udvarházukat éppen a 16. században építik át a kor
kívánalmainak megfelelõ kastéllyá. Számtalan falu volt a korban, ahol csak paraszti rendûek, jobbágyság és zsellérség élt, s ahol a földesúr alig, leginkább
csak tisztviselõi, szolgálattevõi révén jelent meg, Nagytárkányt azonban a földesurak is alkalmas lakóhelynek ítélték, még ha nem is mindegyikük és nem is
állandó jelleggel tartotta rezidenciáját a kastélyban. A kastély mint erõdített hely
és az országos politikában, rendi küzdelmekben is részt vett birtokosok, fõurak
lakóhelye katonák által védett, tûzfegyverekkel is felszerelt objektum volt, ha a
végvárak hadászati jelentõségével, várõrségének nagyságával nem vehette is
1

A család nevének írásmódja a 19. századtól ebben a formában rögzült, bár korábban, a családnevek állandósulását megelõzõen többféleképpen is írták, a 17. században még Segnyei-nek
is, amennyiben nem forrást idézünk, ezt az írásmódot követjük, de ejtése mindig: Zsennyei.
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fel a versenyt. A falu a nagytárkányi kastély okán a régió had- és köztörténetébe is bekerült, s ez szintén kiemeli a korabeli települések sorából.
A 1617. század sok magyarországi helység birtoktörténetében hozott jelentõs változást, akár a király, illetve a kincstár, akár egyházi földesúr, akár nemesi család földesúri joghatósága alatt volt a középkor végén, ráadásul a hódoltság állandóan változó területén az államhatalom is a törökre szállt, mind az állami adót, mind a földesúri járadékokat a mohamedán urak szedték be a keresztény lakosságtól. A törökkor azonban a legnagyobb változást a népesség pusztulásában, egyes helységek, vidékek elnéptelenedésében, a gazdasági környezet átalakulásában jelentette. Nagytárkány és vidéke ellenben, ha a török portyáktól nem menekült is meg, kívül esett a hódoltságon; annak peremvidékével,
a kettõs, törökmagyar adóztatás alá esõ területtel szomszédos volt ugyan, de
soha nem adózott a töröknek. Minden bizonnyal ez is hozzájárult, hogy nemcsak
birtokjogilag, hanem népességét tekintve is kontinuus település volt, még a török háborúk legpusztítóbb idõszakában, a tizenöt éves háborúnak nevezett
közel két évtizedes hadjáratsorozat idején sem pusztult el, sõt még adózásra is
képes volt. Az adózó népesség, a jobbágycsaládok folyamatosságához feltétlenül hozzájárult a vidék természetföldrajzi sajátossága, védettsége és viszonylagos elzártsága, akárcsak birtoklásának folytonossága.
A birtoklást és településföldrajzot érintõ legfontosabb középkori örökség
Nagytárkány és Kistárkány különválásának megszilárdulása. A két szomszédos
település és birtokosok kapcsolatát a közös név is jelzi, esetleg éppen birtokosztály, illetve egyéb birtokjogi okok miatt vált ketté a település a középkorban,
s talán nem véletlen, hogy a Nagy elõtagot éppen ez a falu kapta, hiszen a
birtokos családot is illették Nagytárkányi névvel a 15. században. A két szomszédos falu népessége, társadalma és gazdasága sokban kapcsolódott egymáshoz, de mindkét település határjelek által kijelölt és a feudális birtokjogban
önálló egységnek, birtoknak, falunak minõsült, saját területtel és népességgel
rendelkezvén, sõt a kései középkorban és az újkorban birtokosaik is különbözõek voltak. A 16. században a két szomszédos falut nemcsak a birtokjog választotta el, hanem az adózás adminisztrációja is, Nagytárkány és Kistárkány ugyanis többször külön járásba tartozott.
A táji-természeti adottságok mellett Nagytárkány közigazgatási illetékessége
is középkori örökség, hiszen a vármegye kialakulásától kezdve Zemplén vármegye joghatósága alá tartozott, birtokosai a nemesi vármegye tagjai, sõt tisztségviselõi voltak. Zemplén mint geográfiai egység s mint közigazgatási határokkal
rendelkezõ vármegye Magyarország északkeleti részéhez, a Felföldnek is nevezett tájhoz tartozik, amely a 15. századtól kezdve a katonai igazgatásban is egyre inkább külön szerepet kap. A huszita háborúk idején nevez ki elõször az uralkodó katonai vezetõt Magyarország Felsõ Részeinek (Partes Superiores Hungariae) élére, a török berendezkedéssel pedig szintén a katonai igazgatás, a fõkapitánysági beosztás miatt válik a Királyi Magyarország Alsó- és Felsõ-Magyarországra, ez utóbbihoz tartozik Zemplén vármegye is. Felsõ-Magyarország mint
a kassai fõkapitány irányítása alatt álló országrész, illetve a 16. század közepé56

tõl mint a Szepesi Kamarához tartozó és az Erdélyi Fejedelemségig nyúló vidék
bizonyos különösségre tett szert a köztörténetben is, hiszen 7 vármegyéje, köztük Zemplén, a 17. században többször az erdélyi fejedelem kormányzása alá
került. Zemplén mint a felsõ-Tisza-vidéki vármegyék egyike már a 16. század közepén is hol I. Ferdinánd, hol Szapolyai János uralma alatt állt, nemessége, hadai, fõurai egyszer az egyik, másszor a másik uralkodó pártján álltak és hadakoztak. A vármegye, és így Nagytárkány adózó népe, azonban nem választhatott, urai határozták meg, hogy az államhatalmat megilletõ adót éppen kinek fizeti a falu. A 16. század második felétõl Zemplén legdélibb részének adójára
egy harmadik, a másik kettõnél sokkal hatalmasabb hatalom, a török is igényt
tartott, Nagytárkányt azonban földrajzi fekvése, a Tisza mint természetes határvonal is megvédte a török adószedõktõl.
Nagytárkány és környéke a Felföldnek, a Tisza felsõ folyásának, illetve Zemplénnek egy olyan  a Bodrog és a Tisza mint természetes határok közé esõ 
sík vidéki jellegû, a Tisza és a Bodrog folyásai által feltöltött és a folyók áradásaitól gyakran fenyegetett, homokdombos kistájához tartozott, amelyet már a
16. századi források is Bodrogköznek neveznek.
Nagytárkány földrajzi környezetének legjellemzõbb eleme a Tisza, amelyet a
II. József által 1788-ban elrendelt I. katonai felmérésben így jellemeznek a felmérést készítõ hadmérnökök: Nagytárkány közvetlenül a Tisza mellett fekszik,
a mély és erõs folyó szélessége itt 50-60 lépés, meredek partja van, s nem lehet átkelni rajta. A folyó erõs sodrású, gyakran kiönt, fõként õsszel a nagy és
hosszantartó esõzések idején, valamint tavasszal, amikor a hegyekben olvad a
hó, ekkor teljesen elönti a Tisza és Bodrog közötti síkságot, úgyhogy az alacsonyabb vidékeken megáll a víz, rengeteg kisebb-nagyobb mocsarat, morotvát alkotva. A Bodrog és Latorca közötti terület áradáskor tengerhez hasonlít, a terület falvait víz veszi körül. Nagytárkány az áradások miatt az ártér egyik homokdombjára települt.2
A 16. század közepétõl fennmaradt dézsmalajstromok azonban nem természetföldrajzi minõségében, hanem közigazgatási területként nevezik meg ezt
a területet, a Bodrogközi járás ugyanis egyike volt Zemplén megye dézsmakerületeinek, igaz, ezek a járások idõrõl-idõre mind területi beosztásukat, mind nevüket illetõen változhattak. 1567-ben a királynak fizetendõ adó jegyzékében, az
ún. portális összeírásban Zuthi István zempléni szolgabíró járását (processus)
Bodrogköz (Bodrogkez) néven említik.3 Még a Tisza itteni szakaszának is nevet
2

3

Nagy Tárkány (Col. XXVI. Sect. 10). Liegt an der Theis, welches ein tiefer und starker Fluss ist
meist 50 bis 60 Schritte, hat steile Ufer und gehet keine Fahrt durch selben, diesen Fluss
macht starke Stromungen schwelt oft an meist aber im Herbst bey grossen und anhaltenden
Regen auch in Früh Jahr bei Schmelzung des Schnee im Gebürg, dann überschwemet solche
die ganze Ebene zwischen ihm und den Bodrog, bleibt sodann in denen niedrigen Gegend das
Gewässer sitzen und formiert eine Menge grosse und kleine Sumpfe und Moräste. Die Insel
zwischen der Theis, Bodrog und Latorcza wird zu Zeiten ausser ordentlich überschwemet so das
die meisten Dörfer ganz im Wasser zu stehen und der ganze Terrain wie ein See an zu sehen
kommen Nur eine Sandhügel worauf das Dorf stehet. I. katonai felmérés DVD-ROM
MOL E 159 Zemplén 1567
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adott a táj, hiszen amikor 1650-ben a birtokosok a falu területén elnyerik a
sóvám felállításának jogát, a latin nyelvû adománylevélben a folyót így nevezik
Tisza-Bodrogköz, vagyis Bodrogközi Tisza.4 A Tisza és a Bodrog folyása közötti
vidéket és járást TiszaBodrog-köznek is nevezték a zempléniek. 1678-ban így
nevezik a dézsmajárást,5 1684-ben pedig a szolgabírói járást, ekkor ugyanis
Zemplén vármegye tanúvallatásra küldte ki szolgabíráját a TiszaBodrog-közben
fekvõ Nagytárkányba.6 A Bodrogközi járást vagy dézsmakerületet (Districtus
Bodrogkõz) kisebb aljárásokra is felosztották a 17. században, 1662-ben az
alábbi járások tartoztak hozzá: szerdahelyi, helmeci és kistárkányi.7 A Bodrogköz megnevezésének igen különös módját találjuk egy 1631-bõl való forrásban:
amikor az 1631. január 2526-án Királyhelmecen tartott zempléni református
egyházmegyei zsinatot bejegyezték az egyházmegye protocollumába, a latin szövegben a Bodrogközt görög szóval Mezopotámiának, vagyis Folyóköznek nevezték.8
A dézsma szedésének joga az egyházmegye püspökét illette, s ÉszakkeletMagyarország a korai középkortól kezdve az egri püspök joghatósága alá tartozott, a hatalmas területre kiterjedõ egri egyházmegye ugyanis több vármegyét,
köztük Zemplént is magában foglalta. Az egri egyházmegye óriási területe ugyan
a 18. század második feléig nem változott, így az Árpád-kortól a zempléni falvak
plébániái is folyamatosan az egri püspök irányítása alatt voltak, a reformáció
16. század közepén kezdõdött térhódításával azonban a népesség jó része saját akaratából kikerült a katolikus egyház fennhatósága alól, s vallását megváltoztatva részben az evangélikus, részben a református egyházhoz csatlakozott.
Bár az egri püspök továbbra is egyházmegyéje élén maradt, igaz, az egri vár török kézre kerülése már nem Egerbõl, hanem a Nagytárkányhoz közeli Leleszrõl,
majd Kassáról igazgatta egyházát, a katolikus egyházmegye területén mind az
evangélikus, mind a református egyházszervezet megjelent, s a tárkányi református gyülekezet a 16. század végétõl bizonyosan a Zempléni Református Egyházmegye része lett. Az esperesi (és nem püspöki) kormányzat alatt álló Zempléni Református Traktus vagy Dioecesis egyébként jórészt követte a vármegye
igazgatási határait, s csak néhány falura terjedt ki Abaúj és Szabolcs vármegyében,9 így a bodrogközi, illetve a nagytárkányi református hívek az egyház és
az igazgatás vonatkozásában is Zemplénhez tartoztak.

4
5
6
7
8
9
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I. Birtok és birtokosok
1. A Nagytárkányi család a 16. század második felében
Nagytárkány birtoklástörténetének a középkorból az újkorba átnyúló folyamatossága és ennek emléke még a dualizmus idõszakában is élénken élt a falu közvéleményében, hiszen az 1880-as évek elején, amikor Tasnádi Nagy Gyula egy
majdani  és soha el nem készült  Zemplén-monográfiához gyûjtötte az anyagot,10 a nagytárkányiak így vallottak régi uraikról: Földesurai a Tárkányiak voltak. Az utolsó Tárkányi 1667-ben elhalván, s ennek egyetlen leánya, Borbála
b(áró) Sennyey Istvánhoz menvén nõül, b(áró) Sennyeyeknek jutott birtokába,
kik máig is bírják.11
A Tárkányi család kora újkori birtoklására, ellentétben sok más család középkori eredetû uradalmával, nem voltak döntõ hatással a török háborúkkal, az oszmán birodalom berendezkedésével, a kettõs királyválasztással és a belháborúkkal terhes kül- és belpolitikai viszonyok, a családnak sikerült átmentenie gazdasági hatalmát a Mohács utáni idõkre is. Igaz, a középkor és a törökkor, kora újkor jelképes fordulópontja, a mohácsi vereség a Tárkányi/Nagytárkányi családtól is követelt áldozatot, hiszen a hagyomány szerint Nagytárkányi Albert Mohácsnál esett el.12 A család azonban már a Buda elfoglalását mint a kora újkor
másik jelképes kezdetét követõ idõben siet biztosítani és megerõsíteni birtokai
feletti joghatóságát. 1548. november 28-án Tárkányi Gáspár, Miklós és Farkas,
valamint unokatestvérük, Tárkányi István I. Ferdinándtól ún. új adományt, vagyis
korábbi birtokvagyonának újabb adománnyal való megerõsítését nyeri el. A birtokok, középkori örökségként, jól körülhatárolhatóan három területre terjednek
ki, a Zemplén vármegyei Bodrogközre: Nagytárkány, Leányvár, Perbenyik, Láca,
Karád, Céke és Kisfalud, a Tisza szabolcsi vidékeire: Gyulaj, Ábrány és a tuzséri
rév, valamint szintén a Tiszához közeli Bereg megyei falvakra: Benediki,
Balázsvágása, Kálnik, Sukov, Bisztra, Csapocka, Újfalu, Gajdos puszta. Tárkányi
László és Csarnavoday Anna gyermeke volt László, Péter, legidõsebb István és
idõsebb Miklós, ez utóbbi fiai: Gáspár (felesége Szepessy Petronella), ifjabb
Miklós és Farkas unokatestvérükkel, László fia idõsebb Istvánnal (1554-ben özvegye, Possay Klára már Ramocha István neje)13 a 16. század közepén condominiumban birtokolták a Tárkányi-javakat.14 1559-ben már Tárkányi Gáspár fiát,
Tárkányi Ferencet is említik (apja talán már nem él), ekkor nagybátyjaival, Miklóssal és Farkassal követelik vissza Perényi Gábortól berceli birtokrészüket.15
10 1881. okt. 11-én Matolai Elek zempléni alispán felhívja a megye tisztviselõit, hogy Tasnádi Nagy
Gyulai levéltári tiszt, a Magyar Történelmi Társulat igazgatója és választmányi tagja adatlapját
töltessék ki a lakosokkal. Tasnádi Nagy 1881 (OSZK Fol. Hung. 1932) IV. köt. 7. p.
11 Tasnádi Nagy 1881 (OSZK Fol. Hung. 1932) I. köt. 497. p.
12 AZT 1926. 86. p.
13 MOL P 599 Elenchus 370. p. (Másolata: HOM NA 6989)
14 Nagy 18571868 XI. köt. 52-52. pp.
15 Tóth 1990. 650. sz.

59

Tárkányi Ferenc testvére volt Tárkányi János (felesége Paczoth Borbála) és
Tárkányi Erzsébet, többi testvérük fiatalon elhalt.16
A Tárkányi-örökség történetében jellemzõ volt a birtokok lányági öröklése,
Tárkányi László unokái között sok volt a nõi örökös, s úgy tûnik, a lányági örökösök erõteljesen felléptek birtokjoguk védelmében. Tárkányi László négy fia közül Péternek egy lánya volt: Fruzsina (akiben a késõbbi Vékey- és Sennyeyörökösök õsanyjukat tisztelték), a legidõsebb Istvánnak is volt egy lánya, Anna,
Vassa/Vaszilio István felesége,17 a legtöbb lányutód azonban idõsebb Tárkányi
Miklósnak jutott. Az õ lánya volt Zsófia, Ormos Farkas, majd Bácsmegyey Péter
özvegye is, aki 1575-ben Szabolcs vármegyéhez fordul fivére, ifjabb Miklós és
unokaöccsei, Tárkányi János (Gáspár fia) és ifjabb István (Farkas fia) ellen, mert
egyenlõ részt kér a szabolcsi birtokokból.18 Idõsebb Miklósnak és feleségének,
Matuznay Annának ifjabb Miklóson, Gáspáron, Farkason és Zsófián kívül még
két lánya volt, Fruzsina (Makray Istvánné) és Anna (Farkas Vitusné, 1585-ben
már Fejér Györgyné19), akik 1577-ben anyjukkal és nõvérükkel, Zsófiával együtt,
aki ekkor már harmadik férje, Dachó László hitveseként szerepel, visszaadják
unokaöccseiknek, Istvánnak és Jánosnak idõsebb Tárkányi Miklóstól örökölt
bodrogközi és szabolcsi jószágaikat, köztük a nagytárkányi birtokrészt is, melyeket korábban elfoglaltak.20
A Tárkányi-örökség birtokain az 1560-as években a család más nõtagjai is
osztozkodnak, így Bacskay (Bocskay) Miklós neje, az említett Tárkányi Erzsébet
(Tárkányi Gáspár leánya), aki fivérével, Tárkányi Jánossal 1569-ben egyezségre
jut a zempléni és beregi birtokok ügyében, illetve Vassa Istvánné Tárkányi Anna,
aki nagynénje volt a Tárkányi-örökösöknek,21 s 1553-ban már néhaiként említik
mint Gyulaj és Karád birtokosát.22 1587-ben Tárkányi János sem él már, gyermekei, Ferenc és István gyámja anyjuk, Paczoth Borbála lett, ugyanakkor ifjabb
Tárkányi István (Farkas fia) feleségét, Zétényi Annát is özvegyként említik, akinek szülei, Zétényi Ferenc és Soklyóssy Magdolna visszaadják a lányuk özvegyi
tartására szolgált birtokrészt a Tárkányi-örökösöknek, Jánosnak és Péternek, illetve Tárkányi Péter dédunokájának, Palugyay Erzsébetnek, miközben visszaveszik tõlük özveggyé lett gyermekük 180 Ft-nyi hozományát.23
A premodern kor társadalmában az alacsony átlagéletkor miatt, amelyet egyrészt a nõk igen gyakori szülés közben bekövetkezett halála okozott, miközben
a férfiakat a háborúk és egyéb erõszakos cselekmények tizedelték, nem volt ritka az újraházasodás. Mint láttuk, Tárkányi Zsófiának három férje volt, de
Tárkányi Erzsébet is özvegyként lett Bocskay/Bacskay Miklós felesége, hiszen
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elsõ férje Proxyth János volt, s mindkét férjétõl születtek gyermekei: Proxyth István, illetve Bocskay György és Bocskay Borbála (késõbb Bakos Mihályné). A
Tárkányi család sem volt mentes a kora újkori nemesi attitûdre oly jellemzõ erõszaktól, a családi ellentétek féltestvéreket fordítottak egymás ellen. Tárkányi Erzsébet egyik fia, Proxyth István 1581-ben részese volt másik fia, Bocskay György
megöletésének. A büntetõperben feltehetõen a család egyik szolgálattevõje,
szervitora képviselte Proxyth Istvánt, Tárkányi Erzsébet és lánya, Bocskay Borbála ugyanis lácai birtokrészükön három jobbágytelket zálogosít el 200 Ft értékben Döbröközy Jánosnak a per folytatására. Nem sokkal késõbb Nagytárkányban is birtokot szerez ugyanez a személy, 1578-ban ugyanis Debreközy-Szõr Jánosnak ifjabb Tárkányi István (Farkas fia) egy nagytárkányi kúriát, vagyis nemes
telket ad szolgálataiért, ez a telek korábban egyébként nagybátyja, az 1554
elõtt meghalt idõsebb Tárkányi Istváné volt. A szervitor azonban kiesik a birtokosok kegyeibõl, 1580-ban ugyanis Paczoth Ferenc, Tárkányi Fruzsina unokájának férje a vármegyétõl kér vizsgálatot Döbröközy János ellen paráznasága és
rossz élete miatt. 24
1549-ben az állami adójegyzékben, az ún. dicalis vagy portális adó lajstromában a királyi donáció négy adományosa helyett azonban 5 birtokos osztozik
Nagytárkány falu birtokán: Tárkányi István, Miklós, Gáspár és Farkas, valamint
Vékey Ferenc.25 Ez utóbbi ugyanis feleségült vette Tárkányi Péter (László és idõsebb Miklós, valamint legidõsebb István testvére) említett leányát, Fruzsinát,26
aki a feudális birtokjog alapján jogosult volt a leánynegyedre, így a birtokrészén
élõ adózók férje jobbágyaiként szerepelhettek. Vékeyné Tárkányi Fruzsina nemes anyja, Némethy Miklós lánya, Anna révén egy másik leánynegyed örököse
is volt, ezért 1549-ben nagybátyjától, Némethy Lászlótól követeli a quartalitiumot, a leánynegyedet, ugyanakkor pert indít a Tárkányi család férfitagjai ellen,
mert elfoglalták az õt illetõ birtokrészt.27
A Tárkányiak Zemplén tekintélyes nemesei voltak, a megyei közéletben is
szerepet vittek, tehetségükre és tanultságukra vall, hogy gyakran vállaltak ügyvédséget a zempléni nemesek pereiben. 1558-ban más nemesekkel együtt
Tárkányi Miklós és Farkas vállalt prókátorságot néhai vitézlõ Bacskay Gergely özvegye, Csontos Dorottya képviseletében.28 A Bacskay-nemesekkel egyébként,
mint láttuk, rokonságban álltak, hiszen Bacskay Miklós Tárkányi Erzsébet férje
volt, Bacskay ugyanakkor Vékey Ferenc szervitora, vagyis az elõkelõ nemesnek
különféle szolgálatokat végzõ nemes kísérõje, katonája.29 Tárkányi Miklós a megye legnagyobb hatalmú fõúri családjával, a Serédyekkel is kapcsolatban állt,
1558-ban Serédy Gáspárt képviseli Zemplén vármegye elõtt, amikor a fõúr
Vékey Ferenchez szökött jobbágyát követeli vissza. Tárkányi Miklós máskor is
24
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vállalt prókátorságot a kövesdi vár kapitányának, a magnificus (nagyságos) megszólításra jogosult Serédy Gáspárnak, aki minden bizonnyal szervitorának tekintette a rangban alatta álló nemest.30 Tárkányi Miklós 1559-ben meghalt, árvákat hagyva maga után, 1561-ben özvegyét, Matuznay Annát említi a vármegyei
jegyzõkönyv, 1563-ban már az özvegy gyakorolja a földesúri joghatóságot, amikor Horváth Gergely zempléni nemes kéri vissza Tárkányba szökött jobbágyát,
Kovács Mártont.31 Kovács Márton azonban megmarad az özvegy jobbágytelkén,
hiszen 1568-ban gabonadézsmát ad Nagytárkányban.32
Tárkányi Miklós fivére, Farkas hivatalt is viselt a vármegyében, 1558-ban a
négy zempléni szolgabíró egyike volt, továbbá esküdt, a vármegyei univerzitás
törvényszékének tagja.33 Feltehetõen a bodrogközi járás szolgabíróságát bízzák
rá, hiszen általában bodrogközi birtokokra szökött jobbágyok visszakövetelését
intézi.
A középkori eredetû birtokos családot és a birtokok igazgatását a 16. század közepén a korra jellemzõ tehetséges, ugyanakkor agresszív birtokszerzõ politikát folytató Vékey Ferenc frissítette fel és újította meg. Családja a Bodrogközhöz, közelebbrõl Vékéhez és Helmechez kötõdik, hiszen a 15. század második
felében a fiúsított (vagyis a fiág kihaltával a családi vagyonban az uralkodó engedélyével örökössé tett) Vékei-lányok hozományával a szintén bodrogközi birtokos Helmeczi családból származó testvérek, Gábor és András megszerezték a
középkori Vékeiek örökségét, sõt a család nevét is átvették. Helmeczi Gábor és
Vékei Klára utódai Vékén maradtak, s az õ leszármazottjuk az 15001505 táján született Vékey Ferenc (Vékei Adorján és Nenki-Bajoni Erzsébet fia), aki
Nagytárkány egyik legnagyobb hírû birtokosa lett, miután az 1540-es évek végén elvette Tárkányi Fruzsinát.
Vékey Ferenc kora ifjúságában familiárisként, kisnemesi szolgálattevõként
kezdte pályafutását a nagy hatalmú fõúr, Pálóczi Antal szolgálatában. A mohácsi
csata elõtt ura Vékeyre bízta a Pálócziak levéltárának az ajnácskõi várba való
menekítését, s azután indultak a csatatérre, ahogyan errõl maga Vékey Ferenc
vall egy késõbbi tanúkihallgatáson: Pálóczi Antal szolgája voltam akkoron, amikor Pálóczi Antal a mohácsi hadba ment volt, az elõtt harmadnappal hívata engemet, és mondá nekem, hogy sem éjjel, se napval le ne szálljak az levels ládárul, míg Ajnácskõben nem jutok onnan úgy indultunk urammal, Pálóczi Antallal az mohácsi hadban, és Pálóczi Antal ott vesze az mohácsi hadban. [ ] és
hogy onnét haza jöttünk az Mohácson való veszedelembõl, énnekem úgy adták az újhelyi dézsmásságot.34 A tanúvallomásból kiderül, hogy familiáris szolgálatával, a mohácsi csatában való részvételével, illetve tizedszedõi hivatalával
indult Vékey magasra ívelõ karrierje. A mûvelt, ügyes Vékey elõdei, a Helmecziek
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házassági politikáját folytatva, a nagy vagyonú és elõkelõ Nagytárkányi családba nõsült be Fruzsina férjeként, s házassága folytán felvette a Nagytárkányi nevet, illetve praedicatumot, nemesi elõnevet is.35
Vékey Ferenc halála után, 1578 körül összeírják õsi és szerzett jószágait. A bodrogközi birtokok között két egész falu van: Véke, Rad, a többi részjószág: Szentes, Ladmóc, Zétény, Kences, Kisrozvány, Nagycigánd, Karád, Kohán, Céke,
Agárd, Bély, Perbenyik, Dámóc, Dobra, Egres, Kis- és Nagykapos, Záhony, de
van Ung megyei birtokvagyona is: Hubka-Helmecke, Komoróc, Denklász,
Komoró, Berkesz, Bai. Szõlõje a Báthori István birtokában levõ Királyhelmec mezõváros szõlõhegyén van. Az összeírás a Tárkányi Fruzsina révén nyert birtokait összefüggõ birtoknak, vagyis uradalomnak írja le, amelynek központja a nagytárkányi kastély, s a többi birtok ennek tartozéka. Az Nagy Tarkanj házhoz
avagy kastélyhoz való jószágot nem Vekey Ferenc találta szolgálatjával, sem
pénzen nem vette azt a jószágot, hanem az elsõ feleségétõl maradt jószág,
mely feleségérõl Vékey Ferencnek unokája maradott, és azt illeti az jószág, azaz a tárkányi jószág.36 Ettõl kezdve ezt a birtokvagyont Tárkányi Fruzsina örökségeként említik, s még a 17. század elsõ felében is, amikor a Tárkányiak férfiága mellett a Sennyeyek lesznek birtokosok, birtoklásuk jogcíme Vékeyné
Tárkányi Fruzsina öröksége. Vékey Ferencet és családját az 1567. évi dicalis
adóösszeírásban radi vagy Radra való nemeseknek (Nagy Tarkani  Nobilium de Rad) is nevezték,37 ami arra vall, hogy birtokai közül (Véke mellett) Rad
volt a legfontosabb, hiszen az egész falunak Vékey Ferenc volt a földesura. A
Tárkányi-örökségre  Nagytárkány, Sárkány, Leányvár, Perbenyik, Láca  Vékey
felesége, Tárkányi Fruzsina már 1550-ben új adományt szerez I. Ferdinándtól,
nem sokkal azután, hogy a férfiág birtoklását is megerõsítette az uralkodó,38 így
Vékey Ferenc Zemplén egyik legvagyonosabb örökségébe nõsül be. Tárkányi Fruzsinától négy gyermeke született, István, György (akik 1561-ben már éltek), Mihály, Erzsébet, közülük a felnõtt kort talán csak Erzsébet érte meg, de õ is igen
fiatalon halt meg, hiszen szülei az 1540-es években házasodtak, s ha 1550 körül született, akkor is csak 20 éves volt, amikor férjét, Palugyay Ferencet és kislányát, Erzsébetet árván hagyta. 1565-ben, amikor Vékey Ferenc összeíratja ingóságainak lajstromát, István már nem él, ekkor György, Mihály, Erzsébet és Ilona szerepel örökösként, az utóbbi már második feleségétõl született leánya.39
Nagytárkányi Vékey Ferenc, aki elsõ feleségének 1564 elõtt bekövetkezett
halála után még kétszer nõsült (második felesége, akitõl Vékey Ilona nevû gyermeke született, Farkasits Anna volt,40 harmadik felesége: Hotykai Borbála41),
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Zemplén megye legelõkelõbb és leggazdagabb nemesei közé verekedte magát,
de voltak birtokai a szomszédos vármegyékben, Ungban, Szabolcsban és
Beregben is. Fiatal korában Szapolyai János király pártján állt a Habsburg uralkodóval szemben, Homonnay Drugeth György, majd Perényi Gábor, a vidék leghatalmasabb fõurainak szolgálatába szegõdvén, részt vett az I. Ferdinánd király
(15271564) pártján álló Dobók elleni hadjáratban, részese volt a Dobók Ung
vármegyei birtokai feldúlásának és pálóci várkastélyuk megostromlásának is.
Amikor azonban I. Ferdinánd a Szapolyai-ellenes harcokban felülkerekedett és
elfoglalta a Bodrogközt, nagytárkányi Vékey Ferenc gyorsan a Habsburg király oldalára állt, sõt nagytárkányi kastélyába befogadta a Szapolyai ellen vezényelt
Habsburg-párti hadvezér, Telekessy Imre katonáit is.42 Ferdinánd király már
1557-ben megbocsátott a rebellisnek és visszafogadta hûségére, melyrõl oklevelet is kiállított. Az uralkodó 1560-ban azt is megígéri újdonsült hívének, hogy
mihelyt a Szapolyai-pártiakkal folytatott háborúskodás befejezõdik, a tárkányi
kastélyból kivonja katonáit és a kastélyt Vékeynek és örököseinek adja.43 Vékey
Ferenc 1558-ban tekintélyes birtokadományhoz jut, sõt elvesztett jószágait is
visszanyeri Ferdinándtól, aki 1562-ben katonai ranggal is megjutalmazza, hiszen tárkányi várában kinevezi kapitánnyá, vagyis a császári katonák parancsnokává.44
Vékey Zemplén vármegyében is vállal tisztséget, 1559-ben Zemplén vármegye esküdtje.45 A tekintélyes kort, közel 7080 évet megélt, s 1578-ban elhalálozott nagytárkányi Vékey Ferenc képviselte Zemplént a pozsonyi országgyûléseken, de gyakran vállalt jól jövedelmezõ ügyvédi megbízásokat is, nem kevés díjazásért nemes társait képviselte a vármegye törvényszéke elõtt. Karrierje csúcsán a Királyi Magyarország fontos hivatalaiba is bekerül, alországbíró, majd a
Magyarország felsõ részeinek hadbírája lesz. 1566-ban részt vesz az országba
betört tatárok elleni hadjáratban is.46
Vékey presztízsére vall, hogy szervitorai is voltak. Birtokosként és várkastélya, a nagytárkányi kastély királyi kapitányaként mind uradalma tisztviselõi, kisnemesei, mind katonái közül szolgálattevõket fogadhatott maga mellé, akik a
középkori familiaritáshoz hasonlóan teljesítették uruk megbízatásait, akár a birtokok, akár a katonaság és a vár ügyeiben. Nemcsak a szervitornak voltak azonban kötelezettségei, hanem urának is, aki a jutalmazáson, fizetésen kívül egyéb
módon is védelmébe vette szolgálattevõjét. Vékey egyik szervitora (és felesége
révén rokona) az említett bodrogközi kisnemes, a Bacskán birtokos Bacskay
Miklós volt, akit 1562-ben védelmébe vesz a vármegye elõtt.47 Nem Bacskay
volt az egyetlen katona és nemes a szolgálatában, hiszen 1561-ben a kassai
fõkapitány veszi védelmébe azokat a zempléni nemeseket, akik jobbágyainak
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Vékey Ferenc szervitorai és gyalogos katonái kárt okoztak.48 A szervitorok gyakran léptek fel erõszakkal uruk jogait érvényesítendõ, így a Nagytárkánnyal szomszédos falu, Kistárkány egyik birtokosa, Móré Gáspár három hatalmaskodásban
idézteti a vármegye törvényszéke elé Vékey Ferencet 1561-ben, elõször, mert
Vékey szervitora Móré földjeirõl elhajtotta a juhait, majd Vékey szervitorai Móré
és Vékey közös földjérõl elhajtották Móré disznait, és csak váltságdíjért adták
vissza, sõt Vékey saját földjeihez csatolta Móré földjét.49 Vékey a Tárkányiaktól
szervitort is örökölt, hiszen az említett Szõr-Debreközy Jánosnak hû szolgálataiért 1575-ben Cékén egy házat és egy jobbágytelket ad örökbe.50
Az úr és szervitora közötti bonyolult, mindkét felet kötelezõ viszony általában
kisnemes vagy katona és középbirtokos vagy fõúr között jön létre, de a jobbágyi felemelkedés egyik lehetséges útja, hogy az ügyes, tehetséges parasztból
földesurának szervitora lesz. Vékeynek is volt jobbágyi szolgálattevõje, különös
történetét a vármegyei jegyzõkönyv õrizte meg. 1561-ben a Ráskayak, Zemplén
vármegye birtokos famíliájának tagjai a vármegyéhez fordulnak, mert 1561. január 29-én éjjel Vékey Ferenc egyik szervitora, Somogyi György rátört a nagyráskai malomra, amely a Laborc folyón épült, s késsel és baltával megölte a birtokosok molnárát, Bojthy Bálintot (aki egyébként szintén szervitora volt a
Ráskay-uraknak). A bûn elkövetõjének ura, Vékey Ferenc azonban megvédte emberét, mondván, önvédelem volt. Somogyi György az eset után elõbb a nagytárkányi várkastélyba ment, majd onnan haza, Kisráskára, ahol a Ráskayak elfogatták. A peres ügybõl kiderül, hogy bár Somogyi György Kisráskán lakott, Vékey
Ferenc szervitora volt, sõt még a király szolgálattevõje is, vagyis a nagytárkányi
katonaság szolgálatában állt.51 Hogy Vékey sikerrel védte meg a gyilkosság bûnébe esett szervitorát, sõt birtokán le is telepítette, Nagytárkány 1568. évi
dézsmalistája tanúsítja, hiszen ekkor Somogyi György nagytárkányi jobbágy gabonatizedet fizet.52 A ritka név még a 17. században is feltûnik a tárkányi adózók között, sõt a 17. század végén az egyik Tisza-parti majorsági kertet is
Somodi-kertnek nevezik.53
Vékey Ferenc a vármegye egyik legtekintélyesebb nemeseként többször öszszeütközésbe került a régió legnagyobb hatalmú fõpapjával és birtokosával, a
leleszi préposttal. 1562-ben Vékey a prépost hatalmaskodásait, vagyis hatalmi
igényeinek erõszakkal való érvényesítését megelégelve, megfenyegette a fõpapot.54 1569-ben Lazarus von Schwendi, aki ekkor a leleszi rendház mint erõdítmény és a hozzá tartozó birtok parancsnoka volt, a háború költségeire a leleszi
prépost uradalmának néhány faluját és Nagykapos mezõvárost zálogba vette
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Vékey Ferencnek és Kálnási Ferencnek.55 Vékey 4000 Ft zálogösszeget fizetett
a leleszi prépostnak Nagy- és Kiskapus birtokokért, 1573-ban azonban a birtok
felét ingyen visszabocsátotta azzal a feltétellel, hogy amikor a prépostság végleg visszaváltja a teljes jószágot, az összeget egyben ki kell fizetnie.56
Vékey igyekezett bodrogközi birtokait minden módon gyarapítani, így kísérletet tett, hogy Agárdy Miklósnak a bodrogközi falvakban (Bély, Dámóc, Dobra, Leányvár) levõ részbirtokait is megszerezze, s ez a törekvése sikerrel is járt,
1562-ben már õ és sógorai, a Tárkányiak birtokolják az Agárdyak és Bábonyiak
örökségét.57 A birtok azonban önmagában, mûveletlenül még nem jövedelmezett a földesúrnak, csak ha parasztok is éltek rajta. A jobbágy nagy érték volt,
a földesurak versengtek értük, Vékey Ferenc is igyekezett birtokán jobbágyokat
letelepíteni. 1559-ben Agárdy Miklós jobbágyát próbálja megszerezni azzal az
ürüggyel, hogy a jobbágy elõzõ uránál nagy elnyomatásban élt, a vármegyei vizsgálatból azonban kiderül, hogy fogva tartja ezt az embert, s így vissza kell bocsátania elõzõ urához. Egy másik birtokos, Ujfalussy Miklós telkét és annak gazdáját azonban a vármegye Vékeynek ítéli.58 Vékey mint várkapitány és az uralkodó híve királyi adományban is részesült, 1559-ben a király Ladmócon adományoz egy birtokrészt (Kassuhy-rész) és egy szõlõt neki.59
A Tárkányiak és sógoruk, Vékey Ferenc közös birtoklása nem volt minden
súrlódás nélküli. 1559-ben Tárkányi Miklós, Farkas és Ferenc pereskedik két
jobbágytelek miatt, az egyik a Sárkány nevû faluban, a másik Tárkányban van,
ezen egy Kovács Gáspár nevû jobbágy lakik, aki csak zálogban van Vékey Ferencnél, ezért földesurai, a Tárkányiak visszakövetelik.60 1559-ben Vékey birtokostársától, Tárkányi Farkastól vette el egyik perbenyiki jobbágytelkét, és saját
embereit költöztette a telekre.61 Vékeyhez többször elszöktek Tárkányi Miklós
jobbágyai, Tárkányi egy ízben sógora leányvári birtokáról követeli vissza két jobbágyát, Révész Antalt és Mátyást, akik feltehetõen tiszai révészként szolgálták
uraikat.62 A rokonok azonban megbékültek, Tárkányi Miklós 1559-ben bekövetkezett halála után Vékey visszavonta minden perét a vármegyénél, és megígérte, hogy gondoskodik az árvákról.63 Vékeynek elsõ feleségével, Tárkányi Fruzsinával kötött házassága sem volt mentes a konfliktusoktól, még azzal is megvádolták az asszonyt, hogy leselkedik férjére. Vékey erõszakosságára vall, hogy
1551-ben büntetõper folyik ellene, egy Nagy Ágota nevû asszonynak ugyanis el55 Nomina oppidi ac possessionum ad praeposituram pertinentium (Nagh Kapos, Kys Kapos,
Wyzoka et Syslocz, Lakarth, Thrask), quas spectabilis et magnificus dominus Lazarus Swendy
propter necessitatem belli egregiis Francisco Wekey et alteri Francisco Kalnassy impignorauit.
Lelesz, 1569. júl. 1. MOL UeC 18/17
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vágta az orrát. A király helytartója kegyelembe részesíti ugyan, de az ítélet szerint ki kell egyeznie áldozatával.64
Vékey Ferenc elõször 1570-ben végrendelkezik, ekkor második házasságából származó lányának, Csapy Gergelynének 1000 aranyat és 3000 Ft-ot hagy,
igaz, nem készpénzben, mert az összeg a leleszi prépost zálogbirtokában fekszik. Ezenfelül az anyai ingóságokat és birtokokat megosztva hagyja édes- és
mostohalányának, ez utóbbi, Pohárnok Dorottya felesége, Farkasits Anna elsõ
házasságából született. A Vékey-jószágokból jut Vékey Ferenc testvérének, Lucának is. Unokájára, Palugyay Erzsébetre (a korán elhalt Vékey Erzsébet és
Palugyay Ferenc lányára) a tárkányi kastélyt és a hozzá tartozó bodrogközi uradalmat, illetve a beregi jószágokat hagyja (Leányvár, Sárkány, Láca, Perbenyik,
Dobra, Bély, Dámóc, Karád, Sukó, Bisztra, Kalnik, Balázsvágása, Csapos,
Benediki). A végrendelet leszögezi, hogy Vékey Erzsébet árvájának halála esetén a Tárkányi-birtokok is Csapyné Vékey Ilonát illetik. 1578-ban, illetve 1579ben készíti el újabb testamentumát, melyben örökösének szintén unokáját,
Palugyay Erzsébetet, ekkor már Paczoth Ferenc feleségét, illetve másik, Farkasits Annától származott lányát, Csapy Gergelyné Vékey Ilonát nevezi meg. de
nem feledkezik meg testvérérõl, Makó Zsigmondné Vékey Lucáról sem. Mivel leánya, Vékey Erzsébet 1570 körül igen fiatalon meghal, 1571-ben özvegye, Palugyay Ferenc és lányuk, Erzsébet kapja meg a leánynegyedet, melyet rögtön árendába is adnak az árva nagyapjának, Vékey Ferencnek, aki 1572-ben a Tárkányi-részjószágok (Nagytárkány, Láca, Perbenyik, Leányvár) és a felesége anyjától
származó Némethy-örökség fejében 50 Ft-ot, 2 hordó bort és 4 sertést fizet vejének és unokájának a birtokok hasznából.65
Vékey Ferenc birtoklása egybeesett Nagytárkány mint birtokközpont és földesúri rezidencia funkciójának módosulásával, a török háborúk miatt és a kassai fõkapitányság végvári rendszerének kiépülésével ugyanis a nagytárkányi udvarházból is erõdített hely, várkastély (latinul: castellum) lett. A császári katonák befogadása jelzi, hogy a 16. század közepére Vékey a középkori eredetû udvarházat a kor stílusának és hadászati követelményeinek megfelelõ várkastélylyá, vagyis elõkelõ nemesi rezidenciához méltó erõdített épületté alakította át.
Mivel ez a sarokbástyás, minden bizonnyal az olasz reneszánsz várépítészet stílusában és technikai újdonságaival felépült kastély a 18. században teljesen elpusztult, ábrázolás pedig mindmáig nem került elõ róla, sõt a módszeres várrégészeti feltárás is várat magára, csak feltételezzük, hogy a kor színvonalának
megfelelõ, elegáns, nagyméretû épületegyüttes lehetett. A várkastély minden bizonnyal része volt a magyar végvárrendszer mögött meghúzódó kisebb várkastélyövezetnek, s így a közeli erõdökkel  mint az erõdített leleszi prépostság, a
nagymihályi és a terebesi várkastély, a kövesdi vár  együtt alkothatták a végvári vonal mögötti hadászati vonalat. A kállói és kisvárdai várhoz, a kassai városerõdhöz és fõkapitánysághoz való közelségük miatt is szükség volt ezekre az
erõdökre, az ide vezényelt császári-királyi katonaságra.
64 MOL P 599 Elenchus 387., 382. pp. (Másolata: HOM NA 6989)
65 MOL P 599 Elenchus 382383. pp. (Másolata: HOM NA 6989)
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A nagytárkányi kastélyt egyébként többször nevezik várnak (latinul: castrum)
is, bár korántsem volt a várakhoz hasonló erõdítéssel ellátva, igaz, a végvárakhoz hasonlóan a nagytárkányi várhoz is rendel ingyenmunkát a vármegye. 1561ben Zemplén vármegye statútumot hoz, hogy minden zempléni jobbágy(porta) 1
Ft büntetés terhe mellett köteles a tárkányi várkastély (castellum) építésére és
erõdítésére 1 jobbágyot küldeni.66 A tárkányi várba is királyi katonaságot raktak
a 16. század második felében. 1562-ben például egy jobbágy, Orosz Mihály (feltehetõen ruszin származású, hiszen õket nevezték oroszoknak a korban) kíván
Bélybe, Vékey Ferenc földesúr falujába átköltözni, végül azonban a tárkányi vár
királyi puskás gyalogos katonái közé áll. Ugyanekkor Bély faluból Orosz Lõrinc
jobbágy Tárkányban van a királyi gyalogpuskás katonák között, s ezért a vármegye joghatósága és a földesúri hatalom sem vonatkozik rá.67 A várkastélyban
börtön is volt, melyet nemcsak katonai célokra vettek igénybe, Vékey Ferenc
például ide záratta elfogott jobbágyát.68
A várkapitány mint földesúr parancsnoksága alatti kisszámú katonaság és
tisztjei a katonai feladatokon túl a földesúri hatalom szolgálatát is ellátták.
1560-ban Bakay Bálint lovastiszt a tárkányi várból 5 gyalogpuskás katonát (Tóth
Ambrust, Gyüri János, Gácsos Gáspárt, Szabó Demetert és Kathy Pétert) küldött Agárdy Miklós és felesége, Bábonyi Katalin házára.69 1559-ben Szennyessy
Mátyás nemes szolgált a tárkányi várban, innen támadt Serédy Gáspár falvaira,
Szerdahelyre és Kiskövesdre, s ott katonáival elrabolta a jobbágyok értékeit
(élelmet, öltözetet, szövetet).70
2. A Tárkányiak birtoklása a 17. század elsõ felében
A 17. század legvégén, 1598-ban az állami adólistán csak két birtokost tüntetnek fel: Paczoth Ferencet (Tárkányi Fruzsina unokájának, Palugyay Erzsébetnek
özvegyét) és Tárkányi János (Tárkányi Gáspár fia, Bacskayné Tárkányi Erzsébet
fivére) özvegyét.71 A Tárkányi és a Paczoth család többszörösen összefonódik a
családfán: Tárkányi János Paczoth Borbálát vette nõül, aki 1584-ben már özvegy,72
s 1594-ben fiai, István és Ferenc nevében alkuszik a Tárkányi-örökségre.73 Paczoth Borbála és Ferenc testvérek voltak, szüleik Paczoth János és Pothurnyay
Borbála, akiknek örökségén 1583-ban osztoznak meg számos testvérükkel és
apjuk második feleségével, Bánffy Klárával.74 Tárkányi János és Paczoth Borbá-
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la fiai és nagybátyjuk, Paczoth Ferenc személyében a család két ága, a fiág és
nõág osztozik a bodrogközi falvakon, mégpedig közel egyenlõ részben.
Nagytárkány 17. század elején birtokosai, az 1584 körül meghalt Tárkányi
János és a férjét jóval túlélt Paczoth Borbála fiai: Ferenc és István továbbra is
a vármegyei elithez tartoztak, mindketten Zemplén megye legfontosabb hivatalait viselték, István még a tizenöt éves háború idõszakának zavaros erdélyi politikájában és harcaiban is részt vett. Nagytárkányi Tárkányi Ferencet 1609. november 9-én ungvári várában iktatta be alispáni hivatalába Homonnai Drugeth
Bálint zempléni fõispán. A nap ezért lett nevezetes a vármegye történetében,
mert a 32 éves Homonnai ezen napon halt meg váratlanul. Nemcsak az alispánságot nyerte el, hanem Zemplén nemesei országgyûlési követté is választották,
1613-ban vehéci Báncsy Ferenccel képviselte Zemplént az országgyûlésen. Még
tartott az országgyûlés, amikor a török hatalom tatár serege, megszegve a zsitvatoroki békét, megtámadta Zemplént, fõként a Hegyalját, óriási pusztítást
okozva a lakosságnak. A vármegye 1614-ben a török ellen saját hadat szerelt
fel, s a Sátoraljaújhelyen összegyûlt sereg lovas hadának vezérévé Tárkányi Ferencet nevezték ki.75
Ferenc fivére, Tárkányi István szintén bekerült a vármegye tisztikarába, de
elõbb katonaként több csatában és hadjáratban is részt vett. 1599-ben az erdélyi vajdaságra jutott Vitéz Mihály oldalán alparancsnokként harcol Báthori András bíborossal, késõbb pedig Giorgio Basta császári kormányzóval szemben. Az
1601. évi goroszlói csatában lovaskapitányként meg is sebesül, feltehetõen a
csatavesztést követõen tér vissza Zemplénbe, de itt is folytatja katonai karrierjét, 1614-ben a zempléni nemesi felkelõk kapitánya.76 1620-ban assessor, vagyis Zemplén vármegye törvényszéki ülnöke, amikor Buttykay István alispánnal
Zólyomba, a Bethlen Gábor által összehívott gyûlésre küldi a vármegye. Tárkányi
István presztízsére vall, hogy a Bethlen és II. Ferdinánd közötti béketárgyalásokra kiküldött vármegyei biztosok között a két fõúr, Alaghy Menyhért és Rákóczi
Pál mellett Tárkányi István a harmadik megbízott. 1621-ben már alispán, s ilyen
minõségében vesz részt a Bethlen által Eperjesre összehívott országgyûlésen,
de õ képviselte Zemplént Bethlen királlyá koronázásán is, ekkor még a vármegye pecsétjét is rábízták.77 Ezzel Tárkányi István vármegyei hivatalviselõként az
országos politika intézésébe is bekerült, hiszen részese volt azoknak a tárgyalásoknak és eseményeknek, amelyek következtében a nikolsburgi béke értelmében Zemplén s másik hat felsõ-magyarországi vármegye 1622-tõl élete végéig Bethlen Gábor erdélyi fejedelem uralma alá került.
A vármegye Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin Kassán, fényes külsõségek között tartott esküvõjére, amelyre Zemplén nemesei 216 magyar forintot, a
vármegye adózói pedig 40 ökröt, 400 tyúkot, 200 libát, 100 icce vajat, 25 icce
mézet, 500 tojást, 300 köböl zabot, 100 szekér szénát, 24 hordó bort és 100
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tallért ajánlottak fel, Tárkányi Istvánt és Barkóczy Lászlót küldte. Tárkányi Istvánt 1633-ban is alispánnak választják, s másodmagával õt küldik a soproni országgyûlésre is.78 A két férfi rokonságban volt, hiszen szalai Barkóczy László
(született 1601-ben), akit 1628-ban választanak zempléni alispánnak, fia volt
rosályi Kun Annának, aki másodszor Tárkányi Istvánhoz megy nõül.79 Kun Anna
második férje birtokos lett felesége vagyonában is, Tárkányi István halála után
Sáros vármegye összeírja azokat a Sáros megyei birtokokat, melyeket Tárkányi
és felesége közösen szerzett: puszta telek a rozsályi várban, Plavnica falu és
Darócon egy nemes kúria.80
Tárkányi István nevéhez fûzõdik az új battyáni rezidencia kiépítése is. Nem
tudjuk biztosan, mi késztethette arra, hogy a nagytárkányi várkastély helyett a
battyáni kastélyba tegye át székhelyét, mivel a család levéltára a Sennyey-levéltár jó részének pusztulása miatt nem maradt fent. Feltételezzük, hogy birtokosztály nyomán lett újabb központja és rezidenciája a családnak, míg a nagytárkányi vár Tárkányi Fruzsina és férje, Vékey Ferenc rezidenciája volt a 16. század
második felében, így a lányági örökösöknek jutott, az uradalom másik földesúri
udvarháza, a battyáni kastély a fiág rezidenciája lett még akkor is, ha a tárkányi kastélyban és a faluban nem mondtak le részjószágukról.
A Tárkányi család reprezentációjának központja egyre inkább a battyáni kastély lesz, talán modernebb, lakályosabb, elegánsabb épülete, biztonságosabb
volta miatt is tették meg fõ rezidenciájuknak a Tárkányiak. A kastély presztízst
közvetítõ funkcióját erõsítette, hogy kápolnája a birtokosok halotti reprezentációjának is helyszíne lett. A magyar mûvészet- és mûvelõdéstörténet kiemelkedõ
alkotása, a rozsályi Kun-epitáfium, amely Tárkányi-epitáfiumként is ismeretes
(1. kép), talán azonos azzal a halotti táblával, amelyet a battyáni kastély kápolnájának leltárában vettek fel.81 A leltár, melyet 1674. április 10-én készített
Pothurnyai Boldizsár, a Szepesi Kamara adószedõje és Pethõ János harmincados és kállói postamester, a kápolna falán említ egy epitáfiumot, valamint
Tárkányi István és neje arcképét, amely szintén lehet halotti emlék is. A Tárkányi
család két fekete temetési zászlaja azonban, amely a boltozatról függött le a
kastélykápolnában, nem hagy kétséget afelõl, hogy a 17. század elsõ felében
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ide temették a kastély urait, idõsebb és ifjabb Tárkányi Istvánt. A vitézi temetések elengedhetetlen kellékét, a halotti zászlót, melyre általában festéssel vitték
fel a nemes vitézek címerét, nevét, címét, rangját, halálának adatait tartalmazó feliratot, a temetésen a koporsó elõtt vitték, majd kiakasztották a templomba, hogy a sírkõvel együtt örök idõkig õrizze a halott emlékét.
1646 júliusában ide temették nagyrozsályi Kun Annát, Tárkányi István özvegyét is, akinek ugyan nem járt a vitézi halottakat illetõ halotti zászló, epitáfiumát viszont elhelyezték a kápolna falára ezzel a felirattal: Ez az epitáfium nemzetes nagyrozsályi Kún Anna úrnõ, elõbb nemzetes néhai szalai Barkóczy László özvegye, akitõl 8 fia és 3 lánya született, másodszor néhai nemzetes nagytárkányi Tárkányi István úr, akitõl legkisebb fia született, özvegye tiszteletére és
örök emlékezetére állítatott. Az Isten velünk együtt adjon [neki] boldog feltámadást és örök életet. Ámen.  Meghalt 61 éves korában 1646. június 5-én, eltemettetett július 8-án.82
A Magyar Nemzeti Galéria gyûjteményében levõ nagyméretû festett epitáfium
a halotton kívül nagyrozsályi Kun Anna elsõ férjének és a Barkóczy gyermekeknek, valamint nagytárkányi Tárkányi Istvánnak és fiának csoportos, nemek szerint elkülönülõ, térdeplõ portréját ábrázolja. Mivel az 1674. évi inventárium
Tárkányi István és felesége arcképe mellett említi az epitáfiumot, kérdés, hogy
a magyarországi mûvészet- és mûvelõdéstörténetben oly fontos emlék azonose az 1674-ben inventált halotti táblával. A rozsályi Kun-epitáfium ugyanis Nagyszekeresrõl, a Kun család birtokáról került a közgyûjteménybe. Mivel azonban
egy korabeli napló tanúsága szerint a késõbbi nagytárkányi István is a battyáni
kastély kápolnájába temette 1656-ban feleségét,83 kérdéses, hogy 1674-ben
melyik Tárkányi-házaspár arcképét és kinek az epitáfiumát látták a leltár készítõi. Nem zárhatjuk ki, hogy a battyáni kápolnába temetett Kun Anna epitáfiuma
eredetileg a férje által kiépített kastély kápolnájában függött a család többi tagjának halotti emlékei között, s késõbb innen került a nagyszekeresi templomba.
Az aulikus Tárkányiakat birtokokkal jutalmazta az uralkodó, mégpedig korábbi birtokaikban való megerõsítés, ún. új adomány (nova donatio) által. 1654ben III. Ferdinánd nagytárkányi Tárkányi Istvánnak adományozza õsi és szerzett
javait, mégpedig a battyáni kastélyt egészen és a falu felét, az ottani vámot, a
Latorcán mûködõ háromkerekû malmot, valamint Nagytárkány felét, a Tiszán levõ itteni sóvámot, nemkülönben Nagy- és Kisagárd, Leányvár falvakat. Az adomány kiterjedt a Leányvár melletti tiszai réven szedett jövedelem egy részére,
82 HOC EPITAPHIUM / Erectum est in honorem, memoriamque / perpetuam Generosae quondam
D(omi)nae Annae Kún de Nagy / Rosály, Relictae uiduae, primo Generosi quondam D(omi)ni
Ladislai / Barkóczy de Szala, de quo habebat Filios 8, et Filias 3, secundo / Generosi quondam
D(omi)ni Stephani Tarkany de Nagy Tarkanyi, de quo / habebat Filium Unum modernum Generosum D(omi)num Stephanum / Tarkany. Deus una nobiscum concedat laetam resurrectionem, et
vitam aeternam. Amen.  / Quae / obiit Aetatis suae 61. Anno / 1646 die 5 Juny, sepulta /
die 8 July. Szövegét hibásan közli: Nagy 18571868. 11. köt. 55. p.
83 1656. die 30 Aprilis. Nemzetes nagytárkányi Tárkányi István uram temettette el az feleségét,
néhai nemzetes mezõszegedi Szegedi Sophia asszonyt ugyan magoktól kastélyokban építtetett
kápolnájában Bottjánban. Szopori Nagy (szerk.) 1881. 1656. ápr. 30.
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valamint Láca, Bély, Dobra, Karád és Szentes falvakban levõ birtokrészekre is.
A bodrogközi járásban szõlei is voltak, melyeket pénzen szerzett, Szentes falu
szõlõhegyén a Falu felett való szõlõ és az Istenes szõlõ, Királyhelmec mezõváros szõlõhegyén a Barát, Köves és Béres-szõlõ nevû birtokok, hiszen
a Bodrogközben már csak ezeken a helyeken folyt szõlõmûvelés a 17. század
közepén. Szentesen egyébként volt egy nemesi házhelye is a Tárkányi családnak, de ezt nem õk, hanem zselléreik lakták. A bodrogközi jószágok mellett
Tárkányi István birtokolt egy Németh-szõlõ nevû ültetvényt a tokaji Mézesmálon
is, de egyéb Szabolcs, Bereg és Ung vármegyei birtokokkal is rendelkezett.84 Az
adomány jelzi, hogy a battyáni kastély teljesen a Tárkányiaké, míg a nagytárkányi kastélyt nem is említi az oklevél, hiszen azt a többi rokon birtokos kapta
meg a birtokosztálynál.
A nagytárkányi és a battyáni kastélyban lakó földesurak életét nem könnyû
rekonstruálni, ebben segíthet azonban a család fõ rezidenciájává vált battyáni
kastély említett összeírása.85 A leltár felvételére kiküldött kamarai biztosok
1674-ben írt jelentésében a battyáni kastély négytornyú épületét a Tice folyó vizével feltöltött árok veszi körbe, láncon felhúzható kapujában (portam atractoriam) hét muskétát és egy dobot találtak, valamint foglyoknak való láb- és egyéb
bilincseket. A börtönhelyiség szintén a kapu közelében, a pékség mellett volt,
amelyhez egy edénytartó kamra és a lisztraktárnak szolgáló boltozott helyiség
is csatlakozott, amelyben a pálinkát is fõzték, valamint egy másik szoba a faedények õrzésére. A kapu másik oldalán következett a várnagy szobája kályhával, asztallal, padokkal és székekkel, mellette boltozott raktárak: són, lencsén
és kenderen kívül még egy régi katonai rézdobot is õriznek itt. Az emeleti fûthetõ helyiséget (feltehetõen az úrnõ szobája) fakazettákkal fedték, az itteni ülõbútorokat kék és vörös posztóval kárpitozták, az ágy és hosszú láda mellett falikárpit és a faliszekrény s üvegedények képviselik a luxust. Nem messze található a szolgálók (szobalányok?) szobája sütõkemencével és fiókos asztallal,
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hosszú élelmiszerládával, ággyal, valamint egy másik kályhás helyiség ággyal,
ebben a család külön étkezésére való zab- és kenyérkásával teli hordók és
egyéb faedények. A kastély nagyterme, korabeli szóval a palota (palatium magnum) is az emeleten volt, benne fehér kályha, hosszabb és rövidebb kanapék,
valamint hat darab faliszõnyeg (peripetasmata parieti affixa). A nagyteremhez
közel volt az aranyozott deszkamennyezetû sarokterem szintén fehér kályhával,
festett mennyezetes ággyal (valószínûleg a kastély urának háló- és lakószobája), üveges faliszekrénnyel és szintén faliszõnyegekkel. A család aulikus, császárhû voltát mutatja az is, hogy a battyáni kastély sarokszobájának falára a
császár és császárné képmását is kiakasztották.86 Az úr szobáját bõr karosszékek és vörös selyemkárpittal borított székek tették kényelmessé. Az úr hálótermébõl egy kis, félig fából ácsolt oldalszobába lehetett jutni.
A battyáni kastély keleti oldalán állt az említett kápolna, amelyet Tárkányi István családi temetkezõhelynek építtetett, valamint a konyha, mellette egy sütõkemencével felszerelt helyiség. A konyha melletti lépcsõn lehetett az emeletre
jutni, ahol egy boltozott helyiségben 100 köböl lisztet õriztek, itt szintén volt egy
lakószoba, mellette egy helyiség, amelyben tiszta és kevert búzát tartottak. Innen egy másik nagyterem következett, amelyben 1644-ben szintén gabonát tároltak. A díszterem mellett imaháznak használt helyiség állt, feltehetõen a kastély protestáns szolgáinak és katonáinak használatára, a szobában szekrények
iratokkal. Az imateremben tizenhárom régi falikárpitot is összeírtak. A kastélyt
övezõ kõfal közepére építették fel a tornyot, amelynek földszinti helyiségében
tárolták a fegyvereket: szakállas puskákat, muskétákat, sisakokat, lõport, az
emeleti helyiségekben az élelmet. A toronyban állt két nagyobb bronzból és négy
kisebb vasból öntött ágyú, egy kisebb és egy nagyobb rézharang, valamint óraszerkezet is.
A kastély említett kápolnája minden bizonnyal a Szent Keresztnek volt szentelve, hiszen oltárát is ennek tiszteletére állították. A Szent Kereszt-tiszteletet a
hasonló titulust viselõ leleszi prépostság, Bodrogköz és a tágabb régió legfontosabb egyházi intézménye terjesztette a vidéken, talán a Tárkányiak is emiatt
emeltettek éppen Szent Kereszt-oltárt. A kápolnát különféle szentképekkel és
festményekkel díszítették, a Szent Kereszt-oltár is aranyozott és festett volt, vászonra vagy fára festett oltárképpel. Az antependium, az oltár elejét borító terítõ arannyal és ezüsttel szõtt zöld színû textilbõl készült, az oltárterítõ fehér színû volt, erre két aranyozott réz gyertyatartót helyeztek. A feketére festett szószéket faragott  feltehetõen az evangélistákat ábrázoló  faszobrok díszítették
(cathedra nigra inaurata cum imaginibus sculptis sanctorum). A kórust is feketére festették és angyalszobrokat erõsítette rá. A Tárkányiak igényességét jelzi,

86 Ex palatio semper eandem plagam Septemtrionalem versus itur ad cubiculum angulare tabulaturam inauratam habentem Duae imagines pictae. una Imperatoris, altera Imperatricis parieti
affixa. No 2. [A nagyterembõl déli irányban jutunk egy aranyozott kazettás sarokszobába Két
festett képmás van a falra erõsítve, az egyik a császáré, a másik a császárnéé.] 1644. MOL
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hogy a kápolna kórusán még egy ún. pozitívot, vagyis pedál nélküli, a középkor
végén gyakran használt orgonácskát is elhelyeztek, szintén feketére festve és
aranyozva (Positivum in choro nigrum inauratum). A kápolna szentélyében helyezték el a faragott feszületet is Szûz Mária és Keresztelõ Szent János szobraival. A kápolna szentélyében két karszék állt, feltehetõen a kegyuraknak, az
egyik aranyozott és festett, a másik fehér színû. A kastély lakóinak 12 feketére
festett padot állítottak fel a kápolna hajójának két falánál.87
A nagytárkányi Tárkányi család, amelynek neve évszázadokra összeforrt a Tisza menti faluéval, a 17. század második felében megszûnik a falu birtokosa
lenni. Rosályi Kun Anna és Tárkányi István fia az utolsó fiági sarj, aki a birtokosok között szerepel. Pedig házasságai jobb sorsra érdemesítették, hiszen
Tárkányi István elsõ felesége, az 1656-ban a battyáni kápolnába temetett
Szegedy Zsófia halála88 után egy kétszeres özvegyet vett el, név szerint Semsey
Katalint, akit elõbb Pribék Ferenc, majd Becsky György hagyott özvegységben, s
korábbi házasságaiból egy fia maradt, Pribék Ádám.89 A kora újkori genealógia
és társadalomtörténet jól ismeri a vagyonos özvegyek szerepét a feltörekvõ férjek társadalmi és anyagi emelkedésében, Semsey Katalin pedig feltétlenül ilyen
özvegy volt, hiszen a Felföld egyik legnevesebb és legelõkelõbb városában,
Eperjesen háza volt a Piacon, három istállóval, konyhakerttel, gyümölcsfákkal.90
Tárkányi Istvánnak azonban nem született gyermeke, így a Tárkányi-örökség fiági része leányára, a Szegedy Zsófiától született Tárkányi Borbálára szállt, akihez hozzáadták apja második feleségének fiát, Pribék Ádámot.91
3. Paczoth Ferenc és a Sennyeyek
A Nagytárkányi családba nõsült a Sáros és Szepes megyei birtokos családból
származó böki Paczoth Ferenc, Paczoth János korábbi sárospataki udvarbíró, a
Szepesi Kamara prefektusa és tanácsosa és Pothurnyay Borbála fia is,92 aki a
16. század végétõl szintén a tárkányi uradalom birtokosait gyarapította, sõt a
várkastély ura lesz, míg a Tárkányiak Bottyánban építik ki új rezidenciájukat. Paczoth Ferencet apja eredetileg papnak szánta, s ezért 1568-ban a mislei prépost
prépostságának egy részét átadja neki, hogy a tudományokban tökéletesedjen,
késõbb azonban változott a szándéka, s 1579-ben Paczoth János kamarai tanácsos megállapodott Palugyay Ferenccel, hogy fia, Ferenc elveszi Tárkányi Péter
dédunokáját, Palugyay Erzsébetet. A szülõk úgy határoztak, hogy a fiatalok esküdjenek meg, de az ünnepélyes lakodalmat csak 1583-ban tartsák meg, addig

87 MOL UeC 7/31
88 Anno 1656. Die 30. aprilis, Nemzetes nagy-tárkányi Tárkányi István uram temettette el az feleségét, néhai nemzetes mezõszegedi Szegedy Sophia asszonyt, ugyan magoktól kastélyokban
építtetett kápolnájában Bottjánban. Szopory Nagy (szerk.) 1881. 1656. ápr. 30.
89 Nagy 18571868. XI. köt. 55. p.
90 (1674) MOL UeC 64/6. UetC CD-ROM
91 Nagy 18571868. XI. köt. 55. p.
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a tárkányi kastély Palugyay Ferencé legyen, aki így lánya birtokaira is gondot viselhet. Az újdonsült férj azonban nem tartja be az egyezséget, hálátlannak bizonyul apósával szemben, alig keltek egybe ugyanis a fiatalok, Paczoth Ferenc
már 1580-ban perbe idézteti felesége apját, hogy számoljon el a gyámsága alá
helyezett lánya örökségével, mert 9 esztendeig bitangolta a nagytárkányi
kastályhoz tarozandó minden jószágot.93
Paczoth Ferenc már 1579-ben feltûnik a bodrogközi birtokosok között mint
Bély földesura, Vékey Ferenc ugyanis bélyi birtokrészét még 1570 elõtt unokájára, Palugyay Erzsébetre íratja át.94 Késõbb az egész Vékey-örökség és a
Tárkányi-vagyon leányági része is Paczoth Ferencnek jut felesége révén. Láttuk,
hogy a Tárkányiak és Paczothok már korábban is rokonságba kerültek, hiszen
Tárkányi János Paczoth Borbálát, Ferenc testvérét vette nõül, aki 1584-ben már
özvegyen él fiaival, az említett Istvánnal és Ferenccel.95
Vékey Ferenc 1578. évi testamentumában Paczoth Ferenc már Palugyay Erzsébet férjeként szerepel, feltehetõen ekkortájban veszi el a Tárkányi-örökösnõt. A házaspár a Tárkányi-birtokok központját, a várkastélyt és allódiumot is
igyekszik megszerezni, s pár évvel egybekelésük után, 1582-ben a Tárkányiak
(Farkas Vitus és felesége, Tárkányi Anna gyermekükkel: Farkas Katával, Dachó
Lászlóné Tárkányi Zsófia, Makray Istvánné Tárkányi Fruzsina gyermekeivel,
Makray Zsigmonddal és Dorottyával) a nagytárkányi kúriát teljesen átadják nekik, cserébe pedig 2-2 nagytárkányi kertecskét kapnak. Paczoth folytatta Vékey
birtokpolitikáját is, hiszen amikor 1588-ban a leleszi prépost tõle és feleségétõl, valamint Vékey Ilona örököseitõl visszavette Nagy- és Kiskapos zálogbirtokokat, nem vették fel a 3400 Ft zálogösszeget, hanem ennek fejében újabb birtokokat (Viszoka, Kanyar, Nagy- és Kisagárd) vettek át a leleszi préposttól. Paczoth, a nagytárkányi kastély ura felesége rokonaitól is igyekszik jószágokat szerezni. 1580-ban Csapy Gergely és felesége, Vékey Ilona, Palugyay Erzsébet
nagynénje és Vékey Ferenc özvegye, Hotykay Borbála panaszolja a vármegyénél,
hogy Paczoth Ferenc és felesége német katonák segítségével elfoglalta a bélyi
részbirtokot és azt a bélyi kúriát, melyet Csapy Gergely építtetett a feleségének,
s egyéb birtokokat is Dámócon, Dobrán, Leányváron, Perbenyiken és Karádon,
ezeket azonban vissza kell adniuk.96 Palugyay Erzsébet anyjához, Vékey Erzsébethez hasonlóan rövid életet élt, 1591-ben még az élõk sorában van,97 nem
sokkal késõbb azonban meghal, gyermek nem marad utána, így a Tárkányi-örökség is férjére száll.
Paczoth Ferenc, aki elsõ felesége, a Vékey-unoka révén nyerte a tárkányi uradalmat, második feleségnek még elõkelõbb asszonyt választott, a fõúri családból származó Balassa Annát, a költõ, Balassi Bálint fiatalon megözvegyült hú-
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ga, Forgách Miklós özvegye ugyanis másodszor Paczoth Ferenc zempléni alispánhoz ment férjhez. Balassa Anna 1596-ban már bizonyosan Paczoth Ferenc
felesége, egyébként Balassi másik húgát, Máriát Paczoth András, Ferenc bátyja már korábban nõül vette, feltehetõen az õ házasságuk segítette Paczoth Ferenc és Balassa Anna egybekelését. A költõ többször meglátogatta õket nagytárkányi kastélyukban, sõt egy ideig fia, János is itt nevelkedett.98
Paczoth Ferenc, Vékeyhez hasonlóan, a feltörekvõ középnemesség tipikus
képviselõje, aki a mezõgazdasági termelés felfutásának és a birtokok átrendezõdésének korszakában, a 16. század második felében kihasználta a változások nyújtotta elõnyöket, melyeket házassági stratégiájával még növelt is. Paczoth Ferenc, akinek a családjából a 16. század közepén még egyetlen birtokos
sem szerepel a zempléni földesurak között, 1598-ban az állami adó jegyzéke
szerint 37 (!) zempléni helységben volt birtokos, a legtöbb jobbágyot Bélyben
(23 ház), Dámócon (25 ház), Dobrán (16 ház), Nagytárkányban (22 ház), Perbenyiken (21 ház) és Szentesen (19 ház) bírta.99 1601-ben 101 háza volt Zemplén vármegyében, s a házak szerint kivetett dicalis adó fejében, melyet a Kamarától bérelt, 50 Ft-ot és 50 dénár árendát fizetett a kincstárnak.100
Paczoth Ferencnek, aki 1601-ben még nem engedi a dézsmaszedõknek,
hogy szabadosaitól a tizedet behajtsák,101 s akinek 1602-ben már özvegyét említik,102 Balassa Annától két gyermeke született, az 1623-ban meghalt ifjabb Ferenc,103 valamint Paczoth Judit, aki nagylucsei Dóczy András kassai fõkapitány
felesége lett. Férjének temetésére, akit Erdélyben, a fogarasi várban méreggel
végeztek ki, mert az erdélyi csapatokat nem engedte be Kassára,104 1623. március 5-én hívja meg Zemplén vármegye nemeseit Nagytárkányba, ahonnan
Leleszre vitték és a prépostság templomába temették Dóczy András maradványait.105 Paczoth Judit elsõ férjének második hitvesével, Sennyey Sándorral
közösen emeltet vörös márvány síremléket Leleszen 1631-ben.
Mivel Zemplén egykori alispánjának, Paczoth Ferencnek nem maradt fiú örököse, lánya, Judit révén egy másik feltörekvõ családhoz, a Sennyeykhez került
öröksége. A dunántúli származású Sennyeyek a 16. század végén még alig tûnnek fel Zemplén megye birtokos társadalmában, csupán Sennyey Mihálynak van
Szerdahelyen kisebb részbirtoka.106 A hatalmas karriert befutott Sennyey Pongrác, Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem fõudvarmestere, lengyelországi követ a
Bocskai-szabadságharcban már II. (I.) Rudolf császár és király oldalán harcol,
aki 1606-ban báróságra emeli. A fõrenddé vált apa fia, Sennyey Sándor fõúri
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nevelést kap a bécsi és az ingolstadti jezsuita iskolában.107 A katolikus fiúból
császárhû férfit neveltek, királyi tanácsos, szatmári kapitány, sõt kamarás lesz
belõle, s így tör be a középkori Tárkányi-jószágba, mégpedig házasodás révén,
az 1620-as évek közepén elveszi ugyanis a Leleszre temetett nagylucsei Dóczy
András özvegyét, Paczoth Juditot, aki a Tárkányi-vagyon lányági részének örököse. Míg az alispánságig emelkedett Tárkányiak megmaradtak a középnemesi
státusban, címük végig egregius, vagyis vitézlõ maradt, a Sennyeyekkel a
nagyságos (magnificus) címmel illetett s a 17. századtól már örökös fõrendiséggel bíró arisztokrata család került a tárkányi birtok uraságába. Sennyey Sándor,
Paczoth Judit férje császári és királyi kamarásként a Habsburg uralkodó követe
volt Bethlen udvarában. Amikor a fejedelem özvegyét és utódját, Brandenburgi
Katalint megfosztották uralmától, kincseit a nagytárkányi vár birtokosának õrizetére bízták, s a hazájába visszatérõ brandenburgi hercegnõ 1630-ban a tárkányi kastélyban vette át ingóságait Sennyey Sándortól.108 A házaspárt nem
sokkal egybekelésük után az uralkodó is megerõsíti a tárkányi uradalomban,
Kissennyei Sennyey Sándor aranysarkantyús vitéz, kamarás, királyi tanácsos
és felesége, böki Paczoth Judit, gyarmati Balassa Anna lánya ugyanis 1629-ben
adományt szerez a nagytárkányi kastély és a hozzá tartozó részjószágok 
Nagytárkány, Leányvár, Sárkány, Láca, Perbenyik, Dobra, Bély és a bélyi kúria,
Dámóc, Karád, Kaponya, Nagy- és Kisagárd, Szentes, Zétény, Véke, Kisrozvágy,
Ladmóc, Szomotor, Helmec, Abaháza, Kerektó, Kisráska, Besenyõ, Eszenke a
Latorcán puszta kõmalmával, a szõlõskei Bodrog-rév, Hupka-Helmec/Helmecke
Zemplén megyében, Szaláncka, Nádaska Abaúj megyében, Komoróc Szabolcsban, Sukó, Kalnik, Bisztra, Patkanóc, Medvefalva, Gajdos, Balasóc vagy
Balázsvágása, Csopocka, Újfalu Ung vármegyében, Benediki, Dávidháza Bereg
megyében és a Hont megyei Zétény  birtoklására. A királyi donáció szerint a
birtokok néhai ifjabb Paczoth Ferenc magszakadása miatt sem háramlanak az
uralkodóra, hanem azokat is nõvére s ennek férje, Sennyey Sándor örökli.109 A
házaspárt 1630-ban be is iktatják a tetemes birtokvagyonba.110
Míg a Tárkányi fiúörökösök Battyánban rendezik be központjukat,
Nagytárkány egyre inkább a PaczothSennyey rezidencia helyszíne lesz. A két
birtokközpont és rezidencia, a battyáni és tárkányi kastély kiépítése is minden
bizonnyal összefüggött a Tárkányiak és Paczoth Ferenc, majd a Sennyeyek birtokosztályával. Amikor Tárkányi István 1654-ben adományt szerez birtokaira az
uralkodótól, a nagytárkányi kastélyt nem is említi az adomány, feltehetõen
azért, mert az a Sennyeyeké, míg Battyán és Nagytárkány falvakon fele-fele
arányban osztoztak.111

107 Lojda 1915. 90. p.
108 Siska 2005.
109 II. Ferdinánd, Bécs, 1629. márc. 24. MOL A 57 7. köt. 836837. pp., Királyi Könyvek CDROM. I. 7.483. sz., MOL P 599 Elenchus 348. p. (Másolata: HOM NA 6989)
110 MOL P 599 Elenchus 348. p. (Másolata: HOM NA 6989)
111 II. Ferdinánd, 1654. nov. 14. MOL A 57 11. köt. 122-124. pp., Királyi Könyvek CD-ROM. I.
11.56. sz.

77

A császárhû Sennyey Sándor jószágainak egy részét a Bethlen-korszak végén az erdélyi fejedelem katonái elfoglalták, II. Ferdinánd azonban megígéri,
hogy a felsõ-magyarországi vármegyék visszakerülése után visszaadja birtokait.
A birtokokat azonban még Bethlen Gábor utóda, Bethlen István visszautalja azzal, hogy õ nem volt részese a jószágok elfoglalásának, azt emberei és katonái
önkényesen cselekedték, így akartak fejedelmüknek úgymond kedveskedni.112
Sennyey Sándort, aki Paczoth Judit révén II. Ferdinándtól királyi adományt
nyert Paczoth Ferenc bodrogközi birtokaira, sõt Alaghy Menyhért halála után
még a pácini uradalmat is megszerezte, fiai, Ferenc és Albert követték a tárkányi birtokban, két másik fia ugyanis egyházi pályát választott, István veszprémi
püspök lett, László pedig belépett a jezsuita rendbe.113 A négy Sennyey fiút apjukhoz hasonlóan a jezsuiták nevelik a bécsi kollégiumban.114 A Sennyey lányok
is megérték a felnõttkort, Krisztina Czobor Bálinthoz, Erzsébet Károlyi Lászlóhoz ment nõül.115 1638-ban apját, Sennyey Sándort már fia, Ferenc képviseli a
pozsonyi káptalan elõtt, Paczoth Juditot 1642-ben már özvegynek írják, 1641ben pedig a négy fiú, feltehetõen apjuk halála után, együttesen követel bizonyos
szabolcsi birtokrészeket Aratsy Györgytõl.116
A nagyságos (magnificus) címmel rendelkezõ fõúri testvérpár, az 1630-ban
született kissennyei Sennyey Ferenc és testvére, Albert apjuk halála után már
férfikorba értek, 1650-ben (húszéves koruk körül) kapták meg a királyi jogot a
bodrogközi Nagytárkányban levõ sóvámra rokonukkal, vitézlõ nagytárkányi
Tárkányi Istvánnal együtt.117 Az adomány szerint a két család együttesen részesül a nagytárkányi sókikötõben szedett vámból, melyet a sókereskedõktõl s
mindazoktól szedtek, akik a Tiszán sót úsztattak lefelé. 1651-ben Zemplén megye jegyzõkönyvébe is bevezették, hogy a Sennyey bárói család kapta meg a jogot II. Ferdinánd királytól, hogy Nagytárkányban vámot és révet létesítsen.118 A
Tisza ugyanis mint vízi út és a tájegységeket elválasztó természetes határ a birtokosoknak a feudális birtokjog alapján nem kevés jövedelmet szerzett. A forrásokból nem derül ki, hogy a Máramarosból az Alföld vidékeire szállított sóból vajon már a 16. században is részesedtek-e a birtokosok, nagy a valószínûsége
azonban, hogy már korábban is volt sójövedelme a Tárkányiaknak. A vámszedés
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118 A. 1651 priuilegium exigendi in possessione Nagy-Tárkány telonii et nauli familiae baronum
Sennyey per Ferdinandum Imp. collatum publicatum. Prot. A. 7. p. 19. Szirmay 1804. 183. p.
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jogának adományozása egyébként uralkodói privilégium volt, melyet feltehetõen
már korábban is elnyertek a földesurak. Lehetetlen, hogy amikor a tárkányi várkastélyban császári katonaságot telepítettek, a sótutajokat haszon nélkül engedték volna tovább a Tiszán. A másik említett haszonvétel, a rév is bizonyosan
korábbi eredetû, hiszen a Tisza Nagytárkány környékén alkalmas volt az átkelésre. Az itteni kompot már 1559-ben említik, ekkor Vékey Ferenc, Bacskay Miklós és a többi nagytárkányi nemes visszaadta eszenyi Csapy Ferencnek azt a hajóhidat (kompot), melyet korábban elvettek tõle, ehhez ugyanis nem volt
joguk.119
Az 1630-ban született Sennyey Ferenc 1649-ben már házas, sõt már fia, István is megszületett, felesége Széchy Mária Margit, (a Murányi Vénusz nagynénje), akinek révén nemcsak rang és presztízs, hanem óriási (Sopron megyei)
örökségek is várnak rá és fiára. A nagyapjától, Széchy Dénestõl maradt kõszegi uradalomba már a csecsemõ Sennyey Istvánt (Rákóczi késõbbi generálisát
és kancellárját) beiktatják 1649-ben. Apja, Sándor 1657-ben, 27 éves korában
testvérével, Alberttel osztályt tesz az örökségben úgy, hogy Albert osztályrészét
20 000 magyar Ft-ért zálogba veszi feleségével együtt. A két fivér közül tehetsége és házassága révén Ferenc volt a sikeresebb, Albert 1655-ben lakodalmára Ferenctõl kér 2000 rhénes Ft kölcsönt, cserébe kis- és nagycigándi birtokrészét zálogosítja el testvérének, s késõbb is többször vesz fel kölcsönt tõle vagy
anyjuktól.120 Sennyey Albert másodszor Amadé Évát veszi el, s pácini kastélyából Vas megyei birtokaira költözik, ott is hal meg.121 A földesúri jogokat Sennyey
Ferenc gyakorolja nagytárkányi kastélyából, 1654-ben úriszékén nagytárkányi
tolvajokat ítél halálra. A halálbüntetés jogát (ius gladii) egyébként még ifjabb
Paczoth Ferenc nyeri el 1610-ben II. Mátyástól, s a kiváltság értelmében birtokain fõbenjáró bûnökben is eljárhat.122 Sennyey Ferencnek Széchy Mária Margaréta grófnõtõl (aki 1698-ban még él, sõt 1695-ben meghívják a pozsonyi
országgyûlésre123) négy fia született, az említett István, Pongrác, Ferenc és Sándor, akik nevükben is a hatalmas Sennyey-örökséget viselték, s akárcsak õseik, õk is a bécsi jezsuita kollégiumba kerülnek.124
A nagytárkányi kastély, amely Ferenc és Széchy Mária Margit lakóhelye lesz,
a Sennyeyek alatt is megõrizte hadászati funkcióját és jelentõségét, erre a 17.
század második felében különösen nagy szükség volt a rendi küzdelmek és háborúk miatt. A király hívét, Sennyey Ferencet, aki kállói kapitány volt, éppen
nagytárkányi kastélyában ölték meg a rendi felkelõk, akkori nevükön a kurucok.125 A báró, aki a kállói végvár fõkapitányi tisztét is elnyerte II. Ferdinándtól,
éppen nagytárkányi kastélyában tartózkodott, amikor a protestáns felkelõk a Ti119
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szán átkelve megtámadták és számos halálos sebet okozva neki lemészárolták.
Egy korabeli nemes család, a pálóci Horváthok naplójába is feljegyezték az eseményt: 1674. die 28 Julii nagy alkalmatlan csalárdsággal menvén be az nagytárkányi kastélyban egynéhány talpas alsó hadakozó magyarok-féle, és rettenetes kínzással ölték meg az tekintetes és nagyságos Sennyey Ferenc uramot,
elpraedálván minden javait is, magáét és másokét is, kit 7-ed magával öltenek
meg, szolgáival együtt.126 A 45 éves Sennyey Ferenc kállói kapitány halálának
és végsõ tisztességének körülményeirõl Szirmay Antal, Zemplén vármegye monográfusa is megemlékezik. Sennyey özvegye, Széchy Mária grófnõ a vármegye
egész nemességét meghívta a temetésre. Sennyey Ferenc bárót a leleszi kolostor templomába temették el címeres sírkõ alá, a halotti menet élén vörös selyem gyászlobogót vittek ezzel a felirattal: Tekintetes és nagyságos kissennyei
Sennyey Ferenc úr, õ császári és királyi felsége, I. Lipót kállói végvárának fõkapitánya, aki 1675. július 30-án 45 éves korában esett el, miután Istenbe vetett
vallásos hite, a császár iránti hûsége és hazája iránti szeretete miatt a protestáns felkelõk megölték.127
Míg a Tárkányiak a 17. században a battyáni kastély kápolnáját tették meg
temetkezõhelyül, a Sennyeyek a vidék legfontosabb egyházi intézményét, a jóval nagyobb presztízsû leleszi prépostságot választották erre a célra, láttuk,
hogy már Dóczy Andrásnak is itt állítottak  máig fennmaradt  vitézi síremléket.
A leleszi konvent, amely hiteleshely is volt egyben, a Sennyey család levéltárát
is tárolta, Sennyey István, Rákóczi fõembere jószágainak összeírásakor említik,
hogy van egy levelekkel teli ládája a leleszi káptalannál.128
Jól emlékeztek a 19. század végén a nagytárkányiak, a Sennyeyek valóban
a Tárkányi család magszakadásának és Tárkányi Borbálának köszönhették a
Tárkányi-vagyont, hiszen Tárkányi István ( 1667) elsõ feleségétõl, Szegedy Zsófiától származó lánya, Tárkányi Borbála  ahogy korábban említettük  feleségül
ment István második felesége, Pribék Ferenc és Becsky György özvegye, Semsey Katalin fiához, villei Pribék Ádámhoz. Pribék Ádám így feleségével (és mostohatestvérével) az õsi tárkányi jószág birtokosa lett. Leányuk és örökösük, Pribék Éva ( 1684)129 elõször Keczer Miklós felesége lett, majd a gyermektelenül

126 Szopori Nagy (szerk.) 1881. 1674. júl. 28.
127 § 606 rebelles in maiores turmas conglobati traiecto ratibus fluuio Tybisco castellum NagyTárkány aggressi, primarium Zempléniensium virorum baronem Franciscum Sennyey Kállóviensem capitaneum, ibidem commorantem multis concisum vulneribus crudelem in modum
trucidarunt. Per viduam eius Máriam comitem Széchy pro funere devocata comitatus universitas, cadaver eximii huius viri in coenobio Lelesziensi tumulavit cum hac inscriptione vexillo
sericeo rubro funeri eius praelato apposita: Spectabilis ac Magnificus Dominus Franciscus
Sennyey de KisSennye, S. C. E. Maiestatis Leopoldi I. et Praesidii Kálloviensis Supremus
Capitaneus, quem pro religione in DEVM, fide in Caesarem, amore in patriam tumultuaria
Acatholicorum rebellio concisum occidit die 30 Iulii anno salutis 1675. aetatis suae 45. annorum. Infra sunt familiae insignia in templo Lelesziensi. Szirmay 1804. 421. p.
128 Magnificus dominus Stephanus Senyei reliquisse unam cistam plenam literis in Capitulo
Lelesiensi. MOL UeC 30/17
129 Függelék II.
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megözvegyült asszony Sennyey Ferenc és Széchy Mária Margit fiához, a Rákóczi-szabadságharc generálisához és kancellárjához, Sennyey Istvánhoz (
Nagytárkány, 1724) ment nõül.130 Sennyey Istvánnak, a késõbbi kancellárnak a
nagytárkányi kastélyhoz tartozó jószágok mellett Battyánt is sikerült megszereznie. Miután a battyáni kastélyt Bocskay Istvántól elkobozták és a kincstárra szállt, az uralkodó Sennyeynek adományozta, s ehhez járult az említett Tárkányirész, mely házasság útján, ifjabb Tárkányi István unokája, özvegy Keczer Miklósné Pribék Éva révén 1688-ban szintén a birtokába kerül.131 Ezzel beteljesedett
a Tárkányi-birtokok sorsa, s a leányági maradék, Vékey Ferencné Tárkányi Fruzsina öröksége és a fiági jószág (a 16. század második felében élt Tárkányi Miklós és Farkas, valamint unokatestvérük, Tárkányi István egykori condominiuma)
a Tárkányiak magszakadásával teljesen a Sennyey család joghatósága alá került, s a jelenkorig birtokában is maradt.
4. Kastély és majorság
A nagytárkányi kastély leltárai ez ideig lappanganak, illetve a Sennyey-levéltárral pusztultak el, de egy 1670-ben készült kisebb ingóságleltár, melyet Ispán Ferenc (feltehetõen az uradalom ispánja) neve alatt vettek fel Zemplén vármegye
képviselõinek a jelenlétében, sejteti a reneszánsz várkastélyban élt Tárkányiak
és Sennyeyek gazdagságát. Az inventáriumban szerepelnek réz gyertyatartók,
köztük egy különleges címeres ötvöstárgy is: nagy öreg réz gyertyatartó, palotára való, közepén pellikan madár vagy rézbûl, de összeírtak egy asztalra való
órát, puskaportartó ónpalackot, lószerszámokat is, ugyanakkor volt a ládában:
lóra való skófiummal varrott veres angliai lemesz és egy veres bársony nyomtatott cafrang is. Külön ládában õrizték a viseleti darabokat és öltözetekhez való anyagokat: kék bársony béleletlen süveg, dolmány alá való fehér baraszlai
posztó sárga szattyánnal együtt, rókamál és feir nyúl bélés, zöld atlasz, aszszonynak való fekete bársony, bélés nélküli csipkés-virágos süveg, kis leánkának való király színû szoknya elõkötõvel együtt, veres nadrág, veres fajlondis
posztó, hat sing kisnicer kék posztó, két gyermeknek való aranyprémes (aranynyal díszített) kis subához való gallér, egyik veres bársony, másik vont arany, valamint egy darab hajszín (barna) tabit nevû posztó. Minden bizonnyal a katolikus
várkápolnából származott az a veres aranyszínû tarka matéria, melyrõl megjegyezték: oltárra való. A textíliák között volt ágyra és asztalra való terítõ, lepedõ, köztük a kor divatjának megfelelõ hímzett és rececsipkés is: kamuka abrosz, lepedõbe való hitvány rece, négy kötött rece, párnahajban való három hímes varrás, két vég feirítetlen abrosz, de összeírtak a kastélytermek díszítésére való falra való nyomtatott sárga színû kárpitot és egy márványgolyót 
egy glóbis-forma feir márván kõ  is. Az ingóságok között volt 20 könyv is, köztük egy Biblia, valamint históriás könyvek, ráadásul egy töredék írás Az
130 Nagy 18571868. XI. köt. 5556. pp., Siska 2003. 284. p., Koroknay 2001. 417. p.
131 Borovszky (szerk.) 1905. 23. p.
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Ausztriai Ház múlhatatlan bûne címmel és egy másik, amely a lengyel királyválasztásról szólt (duo fragmenta unum titulo isto: Peccatum irremissibile Domus
Astriacae, alterum Regis Polonorum electionem repraesentans).132
A tárkányi kastély mint erõdítmény a Sennyeyek alatt is befogadott katonaságot, s mint vár és kincstári jószág a rendi háborúk alatt is megõrizte jelentõségét. Amikor Felsõ-Magyarország fejedelme, Thököly Imre Zemplént is a hatalma alá hajtotta, a nagytárkányi várkastélyra és a jószágok egy részére is igényt
tartott. A jogcím az volt, hogy Sennyey Ferenc fiai: Sennyey István (Rákóczi késõbbi generálisa és kancellárja) és Pongrác Thököly hûségérõl devialtak,133 vagyis elpártoltak, letértek, és a királyhoz pártoltak, ezért az õ birtokrészüket Thököly konfiskálta, s csak a többi három gyermek (Ferenc, Sándor, Borbála) birtokai maradhattak meg az özvegy kezén, ezekrõl a gyermekekrõl mondja az összeírás: õnagyságának itthon levõ édes gyermeki.134 Thököly megbízottja és a rendi felkelõk által megölt Sennyey Ferenc özvegye, Széchy Mária 1684-ben szerzõdésben fektette le a nagytárkányi vár megosztását, melynek értelmében a
várkapu õrizetét is közösen biztosítják, Thököly állama két darabontot, Széchy
Mária pedig négyet fizet. A kapuõrök feladata volt, hogy a nagytárkányi jobbágyokkal közöljék uruk parancsát, illetve a postaszolgálat is. A hat darabont tisztjét, a tizedest közösen fizették, az õrök együtt laktak a külsõ és belsõ kapu közötti drabantházban. A várkastélyban talált hadieszközök (tarack nevû ágyú, szakállas puskák, seregbontó nevû többcsövû lõfegyver, hosszú puskák vagy muskéták) egy részét egyébként Thököly elvitette.
A kastély gazdasági vezetõje az udvarbíró volt, amikor Thököly megszerezte
a tárkányi kastély és a birtok egyharmadát, Kelepecz Istvánt nevezte ki kincstári udvarbírónak,135 aki a kastély kulcsával is rendelkezett, egyébként a megyegyûlésen is õ képviselte az uradalmat, és az állami adó kirovásánál és beszedésénél is vigyázott, hogy a jobbágyokat erejükön felül ne terheljék. Az udvarbírónak 1684-ben írásban fektették le a kötelességeit, amely az uradalom mûködésérõl is képet ad,136 ugyanakkor az új kincstári birtok összeírását is elvégezték.137
Az 1684. évi összeírásból kiderül, hogy a tárkányi kastélyt sarokbástyás falak vették körül, négy kiemelkedõ négyszögletû sarokbástyával, a keleti és nyugati bástyákban több helyiség, a déli tájolású kapu is a körítõfalak része volt,
felette lakóhelyiségek. Volt egy második, külsõ fala is kastélynak a majorság körül, amelynek szintén volt kapuja, sõt még egy házacska is a kapusnak. A földesúr rezidenciája a keleti bástya melletti épületben volt, az emeleten, az udvarbíró lakószobája mellett volt ugyanis a díszterem (hosszú öreg palota). Az
összeírásban szerepel Sennyey István német divatú hintója (carpentum parvum
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Germanicum) és társzekere (currus castrensis), az elõbbi a fõúr presztízséhez
illõ könnyû kocsi, az utóbbi hadi szállításra való nagyobb alkalmatosság volt.
Egyébként az összeírás idején, 1684-ben hal meg Sennyey István neje, akinek
nyolc hordó borát a kastély pincéjében tárolják, s ebbõl négyet az asszony temetésére szánnak. Az elhalt asszony minden bizonnyal villei Pribék Ádám és
Tárkányi Borbála leánya, Pribék Éva, Sennyey elsõ felesége volt, aki a Tárkányi-örökség fiági részét is a Sennyeyeknek juttatta.
A nagytárkányi várkastély uradalmi központ is volt, s a majorság egy része a
kastély területén mûködött, a raktározásra szánt helyiségekben az uradalmi
élelmiszereket, a dézsmagabonát tárolták, a kastély belsõ és külsõ fala közötti területen pedig egyéb gazdasági épületek és kertek, sõt még kutak is voltak.
A külsõ kerítésben, vagyis a külsõ várfalnál mûködött az uradalmi szárazmalom is, amely a jobbágyoknak is õrölt, s a malomvám a földesurat illette, ennek
egyharmadát Thököly szintén konfiskálta. Ugyancsak uradalmi haszonvétel volt
a serfõzõ (nevelõ) is a kastély elõtt való udvaron, ez minden bizonnyal a kastély katonaságának ellátását is szolgálta. A kastély falánál téglaégetõ színt is
emeltek, a kastély és a gazdasági szárnyak építését az itt gyártott téglákkal végezték, hiszen Nagytárkány alföldi jellegû határában nem volt kõfejtõ. A kastélyban több istálló is volt, mert az õrség lovait is el kellett helyezni, nemcsak az
urakét, ezek egy része kõbõl épült. A pincékben az uradalmi borokat tárolták,
melyek a Sennyeyek máshol fekvõ szõleinek termésébõl származtak. A családnak a Hegyalján (Tolcsva, Sátoraljaújhely) és a Bodrogközben (Helmec, Kövesd)
is voltak szõlõbirtokai. A borokat az uradalmi kocsmákon árulták, az egyiket éppen a várkapu melletti házban üzemeltette az udvarbíró, egyébként a földesúrnak joga volt bárhol a majorságában kocsmát állítani.
A majorság részét képezte két cigány ember is házukkal együtt, amely a kastély középsõ kapuja mellett állt. Péter vajda és András vajda fia, István az uradalom tartozékai voltak, az urasági cigányok státusa hasonlított a zsellérekéhez, de a szervitorokéhoz is, minden bizonnyal különleges szolgálatokat tettek
a kastély urainak. A kastély területén mezõgazdasági termelés is folyt, a veteményes- és fûszerkert a konyhát szolgálta, de volt major, vagyis aprójószágot
nevelõ udvar és a peremterületek gazdálkodására jellemzõ csûr vagy csûröskert
is, amelyet itt bornyús kertnek is neveztek, mivel a gabona és egyéb termelvények tárolása mellett a bivalyokat, a borjakat, az ökröket, a kecskéket, a tulkokat, a teheneket és a disznókat is tartották, nevelték.
Az uradalom legfontosabb bevétele, a sóvám azonban kívül esett a kastély
területén, Thököly egyébként ennek is lefoglalta a harmadát. A kastély 1684.
évi leltárában is szerepel 13 kûsó, vagyis a máramarosi sókereskedõktõl elnyert sókockák. A só vámolásához, szállításához jobbágyi robotot kellett igénybe venni. 1766-ban, amikor a sóvám kincstári tulajdon, a nagytárkányi sókikötõbõl és a tárkányi királyi sóhivatalból az ungvári uradalom györöcskei jobbágyainak kell a sót a lerakodó helyre átszállítaniuk.138 A 18. század elején 200
138 MOL UeC 122/37(a)
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sókockára becsülik a nagytárkányi sóvám jövedelmét, ezenfelül az alábbiak képezték a majorságot: 28 méhraj, 80 köböl õszi vetés, 100 köböl gabona, 3 hordó káposzta, halastavak a morotvákon és a Tiszán, szárazmalom 15 köböl évi
jövedelemmel, valamint a serfõzésbõl származó 10 hordó sör, melynek értéke
ekkor 100 Ft volt.139
A sókikötõhöz hasonlóan a Tisza mellett húzódtak az ártéri gyümölcsösök is;
az uradalomnak két gyümölcsöse volt 1684-ben: a Somodi-kert és a Szõcs-kert.
Feltûnõ, hogy Nagytárkányban mennyi föld van allodiális kezelésben, az összeírás 92 holdat említ az egyik, 32-t a másik nyomáson, sok földet azonban be
sem vetettek. Az összeírás szerint az allódium földjeit kétnyomásos szisztémában mûvelték (egyik évben ugar és õszi szántás, a következõ évben az õszi helyére vetették a tavaszit, az ugar helyére pedig feltehetõen az õszi búzát és rozsot), ami arra utal, hogy a majorsági földeket a kétnyomásos rendszer idején
hasították ki a nagytárkányi határban. Az allódium tekintélyes szántóterülete
összefügg a kastély mint erõsség és földesúri lakóhely üzemeltetésével, hiszen
itt mindig nagyszámú katonaság, cselédség és úri nép lakott, amelynek szüksége volt a majorsági termésre, ugyanakkor az udvarbíró és az uradalom szolgái
képesek voltak a termelés megszervezésére. Az allodiális szántókat minden bizonnyal jobbágyi robottal is mûveltették, akárcsak a kaszálókat és réteket, melyekrõl tekintélyes, 219 szekérnyi szénát kaszáltak egy évben.

II. Telkek, jobbágyok, adózás
1. Jobbágyi társadalom és adózás a 16. században
Nagytárkány mint birtokközpont és a Tárkányi, Vékey majd Sennyey család kastélyának faluja azok közé a feudáliskori falvak közé tartozik, amelyekben a birtokosok és a birtokjognak, földesúri joghatóságnak alávetett népesség  jobbágyok, zsellérek , valamint a falu társadalmának kiváltságos, egykor azonban
feltehetõen szintén a földesúri függésben élt elemei együtt, egy településen éltek. Láttuk, hogy a Sennyey-levéltár pusztulásával a birtokos társadalom helyi
mûvelõdés- és gazdaságtörténetére kevés forrás élte túl a második világháborút, a falu adózó népességére vonatkozó összeírás-jellegû források azonban feltûnõ bõségben maradtak ránk. Nagytárkány azok közé a települések közé tartozik, amelyeknek adójegyzékei a kora újkorban végig megmaradtak, így mind a
jobbágyi termelés jellegére, mind az adózó férfiakra, vagyis a család- vagy háztartásfõkre elegendõ kútfõkkel rendelkezünk. A birtokos család iratainak pusztulása azonban a jobbágyi termelés és társadalom kutatását is nehezíti, hiszen
a jobbágy és telke, gazdasága mindig a birtok, az uradalom, a település telekrendszerének része, s a jobbágyi üzemszervezet csak a földesúri birtokra vonatkozó forrásokból rekonstruálható.
139 MOL UeC 30/17
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Nagytárkány 1541-ben jelenik meg elõször a rovásadó, vagyis a porta mint
adóegység alapján kivetett állami adó jegyzékeiben, ekkor 3 portára becsülték
a Tárkányi család telkes jobbágyainak adóképességét, hiszen az adót alapvetõen a telki gazdaságra vetették ki, de szerepel 3 szabad személy is az összeírásban. Ez utóbbiaknak valami módon sikerült a földesúri joghatóság alól felszabadítaniuk magukat, s ezért az állami adót sem kellett fizetniük. 1546-ban már 4
adóportát írnak össze Nagytárkányban, és a lajstromban megjelenik 7 zsellér
is, így ez az elsõ forrás, amely a telkes jobbágyokon kívül a korabeli gazdaság
fontos szereplõit, a jobbágytelekkel nem vagy csak részlegesen rendelkezõ, de
a termelésben részt vevõ réteget említi. Ugyanekkor csak 1 szabadost, vagyis
járulékot nem fizetõ, de egy jobbágyteleknyi gazdaságban termelõ családfõt vettek fel a jegyzékbe. 1548-ban kétszer is összeírták a nagytárkányi lakosok adóképességét, mind a kétszer 3 adóportával, a zsellérek száma azonban 8, illetve 6, a szabadoké pedig 7, illetve 4 volt.140
1549-ben az adórovók vagy dicátorok jegyzékében a falu 5 birtokosa nevével szerepel, mind Vékey Ferenc, mind a négy Tárkányi (István, Miklós, Farkas,
Gáspár) 1-1 portányi adóképességû résszel rendelkezett a faluban, azaz összesen 5 adóporta után fizettek a nagytárkányiak a királynak, portánként 1 Ft-ot.
Ugyanakkor Boda Oszvald birtokolta a 3 portányi Kistárkányt, s a törökkorban
elpusztult, a 18. századtól már csak határnévként továbbélõ Maráza szintén 3
portával szerepel.141 Nem sokkal késõbb, 1567-ben az adólajstrom már több információval szolgál a faluról. Nagytárkány ekkor 3 adóporta után 3 Ft-ot fizetett,
vagyis ennyi volt a telkes jobbágyok adóképessége. A deserták, azaz puszta telkek száma 2, ennyi jobbágytelek állt üresen, két telken nem gazdálkodtak. A
jobbágyok rengeteg okból elhagyhatták telküket, még az ún. örökös jobbágyok
is, igaz, õket a birtokos a vármegyén keresztül visszakövetelhette új földesuruktól. Hogy Nagytárkányban miért lettek pusztává a telkek, nem tudjuk biztosan,
de minden bizonnyal itt is pusztítottak a török hadak. Bár a bodrogközi falvak
nem hódoltak a töröknek, a portyák õket sem kímélték. 1567-ben a Nagytárkánynyal szomszédos Battyánban, Ágcsernyõn és Marázán a jobbágyok egy része
nem fizetett adót, mivel a tatárok felégették, Battyánban 3 leégett házat írtak
össze az adórovók.142 Ez a pusztítás, amely során a II. Szulejmán által János
Zsigmond megsegítésére küldött tatár csapatok Zemplén vármegye számos
helységét elpusztították,143 feltehetõen Nagytárkányt sem kímélte. 1569-ben a
leleszi prépost jószágainak összeírásakor Polyán faluban 10 puszta jobbágytelket találtak, amelyek egy részét a tatárok égettek fel.144 Sárkány falut nemcsak

140 Tasnádi Nagy 1881 (OSZK Fol. Hung. 1932) II. köt. 101. p.
141 MOL E 159 Zemplén 1549
142 Batyon: Porta 7 ½. Conbuste domus 3. Reliqui per tartaros totaliter devastati. Ag Chernyeu:
Porta 1 ½. Reliqua pars totaliter conbusta et deuastata. Maraza: Porta 2. Reliqua pars conbusta et deuastata. MOL E 159 Zemplén 1567
143 Veress 1966. 312. p.
144 Loca deserta praedialia 10, quorum alia per deuastationem tartarorum sunt depolulata et
conbusta. 1569. MOL UeC 18/17
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felégették, hanem lakosait is elhurcolták a török hordák, Ágcsernyõt pedig porrá égették.145
Az 1567. évi portális adójegyzékben 6 zsellért (Inquilini) is összeírtak, vagyis
a 16. század közepén viszonylag állandó a zsellérek száma a faluban. A zselléreken kívül a falu társadalmához tartozott az a 10 családfõ is, akik a kastély és
a birtokosok szolgálatában álltak mint katonák, egyikük kulcsár volt a várban
(pedites, clauiger ad castellum et nobilium). Ez az elsõ összeírás, amely utal a
szabadosok foglalkozására, hiszen a katonának és vártisztviselõnek, szolgálattevõnek álló jobbágyok mentesültek mind a földesúri, mind az egyéb terhek alól.
A nagytárkányi várkastély õrségével, fegyvereseivel mint kisebb jelentõségû
erõsség, illetve mint földesúri rezidencia nem kevés lehetõséget nyújtott a környék jobbágyainak a társadalmi emelkedésre. Ugyanekkor a tárkányi uradalomhoz tartozó szomszédos falu, Battyán lakosai között is találunk zsoldos katonákat és uradalmi pásztorokat (mercenarii, pastores) az adójegyzékben.146 A leleszi uradalom 1569. évi urbáriumban Leleszen a 20 libertinus között az alábbi
foglalkozásnevek szerepelnek: Katona, 2 Molnár, 3 Szabó, 2 Szûcs, 2 Borbély,
2 Kovács, 2 Mészáros, Martalóc; Dely János kapusként, Almasy Pál pedig kulcsárként szolgál a császári seregeket befogadó prépostság mezõvárosában. A
leleszi uradalom Nagytárkánnyal szomszédos falujában Fûtõ, Kertész, Molnár,
Juhász, Szabó, Varga nevû zsellérek élnek.147
Nagytárkány adóképessége átlagos falura enged következtetni. Ha az 1549.
évi adójegyzékben megvizsgáljuk a környékbeli zempléni falvakat, többet is találunk, amely hasonló adófakultással rendelkezik, vagyis a bodrogközi falvak hasonló termelési képességgel és népességgel bírtak: Agárd (7), Ágcsernyõ (4,5),
Bacska (5), Bély (5), Kisgéres (5,5), Kistárkány (3), Ladmóc (5), Nagykövesd
(4), Rad (6), egyedül Perbenyik (9) adóképessége közelítette meg a 10 adóportát. A 16. század közepén Zemplén vármegye 2216 portájából a Nagytárkányra
esõ 5 porta alig több mint 2-e volt a megye adófakultásának, vagyis igen kevés súllyal szerepelt a falu a kiterjedt Zemplén gazdaságában. Bár birtokosai a
megye tekintélyes, középkori eredetû családjának tagjai voltak, sem birtokaik,
sem társadalmi súlyuk nem vetekedhettek a fõurakéval és uradalmaikkal
(Perényi Péter, Serédy Gáspár, Homonnai Drugeth Imre).148 A szûkebb régió, a
Bodrogköz gazdaságában sem alkotott számottevõ gazdasági erõt Nagytárkány,
1541-ben a vidék 234 portájából csak 3-at adtak a nagytárkányi jobbágyok, ami
az 1,5%-ot sem éri el.149
Míg a legkorábbi dicalis összeírásokból a falunak csak az adóképességérõl
és a társadalomstruktúrájáról nyerhetünk valamelyest képet, azt, hogy valójában kik laktak itt, a legrégibb magyarországi járadékforma, a kora középkorig

145
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visszavezethetõ egyházi dézsma jegyzékeibõl derül ki, mivel ezek a listák az
adózók nevét is tartalmazzák. Az egyházmegye püspökének fizetett tized vagy
dézsma az alapvetõ termelvényekbõl járt, elsõsorban gabonából, borból, továbbá méhkasok (méztermelés) és bárányok után. A dézsmát, azaz a termés tizedét úgy szedték, hogy a vármegyét járásokra osztották, s a járások falvait egymás után bejárták a dézsmaszedõk, akik jegyzékeiket is járások szerint állították össze. Az egyház gyakran bérbe adta a dézsmát, a 16. század közepétõl éppen az államnak, s így a Kamara adminisztrációja szedte be, a jövedelmet pedig a végvárak fenntartására, a török elleni háborúra fordították. Nagytárkány
azok közé a  történeti források szempontjából  szerencsés falvak közé tartozik, amelyeknek a 16. században igen sok évbõl ismerjük a dézsmajegyzékeit,
a legelsõ pedig igen korai, hiszen 1548-ból maradt fent. Ekkor Nagytárkány a
Helmeci járásba tartozott, akárcsak a szomszédos falu, Kistárkány.
1. táblázat
Nagytárkány gabonadézsmája, 1548


1ÊY



















9DUJD%ÂOLQWDV]WDJUDNÔ
)HQHV0LKÂO\
.RUFVPD-ÂQRVEÎUÔ
.RUFVPD0LNOÔVEÎUÔ
7RPSD,VWYÂQ
.RYÂFV'HPHWHU
0ÂUWRQ0LKÂO\
0ÂWÊ-ÔQÂV
*XQJHU " 3ÊWHU
)ROQDJ\ )ÔQDJ\ ,VWYÂQ
)D]RNDV*HUJHO\
-DQNÔ)HUHQF
.RYÂFV*ÂVSÂU
%DJRQ\D/XNÂFV
.RYÂFV0HQ\KÊUW
9DUJD3ÊWHU
)D]RNDV0ÂWÊ

.DODQJ\D 
NÊYH


















=DE ·VV]HVNÊYH
NÊYH 





























*1 kalangya = 30 kéve
Forrás: MOL E 158 Zemplén 1548/4

Az elsõ ismert dézsmajegyzék igazolja a birtoktörténeti adatokat, hiszen a
szomszédos Kistárkány külön helységként, mégpedig kisebb népességgel és
alacsonyabb termelési képességgel faluként szerepel, itt 1548-ban Tót Mihály
bírósága idején 12 dézsmaadó volt, a legtöbbet Céke(i) Gergely (305 kéve õszi
és 40 kéve zab) és Paci Ferenc (243 kéve õszi, 45 kéve zab) fizetett.150
Egy évvel késõbb, 1549-ben a nagytárkányi gabonatermelõk között újabb nevek bukkannak fel: Bíró Bálint, Boros Demeter, Pap István mint telkes jobbágyok
és az ún. kereszténypénzt fizetõ Csillag Tamás.151 Ez a dézsmajegyzék az elsõ,
150 MOL E 158 Zemplén 1548/4
151 MOL E 158 Zemplén 1549/1
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amelyben a zsellérek, vagyis telki gazdasággal nem rendelkezõk is szerepelnek,
akik alacsony összegû (általában 6/12 dénárnyi) fizetéssel  ún. kereszténypénzzel  tartoztak az egyháznak.
A gyakori elöntéssel fenyegetõ Tisza mellett fekvõ Nagy- és Kistárkány a 16.
században a legkisebb termelési képességû falvak voltak a korabeli Bodrogközben, ahogy az 1565. évi gabonadézsma összehasonlító táblázata is demonstrálja.
2. táblázat
A Bodrogköz gabonatermése, 1565
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Forrás: Tasnádi Nagy 1881 (OSZK Fol. Hung. 1932) II. köt.

1568-ban mind Nagytárkány, mind Kistárkány a Bodrogközi járásba tartozott,
amikor a dézsmaszedõk a Szepesi Kamara javára begyûjtötték a tizedet. A dézsmajegyzékbe nemcsak a dézsma, hanem a termés mennyiségét is bejegyezték,
s kitûnik, hogy az egyházi adó valóban 10%-a volt a jobbágyi termésnek.
Nagytárkányban Máté Tamás 60 kalangya, vagyis 1800 (!) kéve õszi gabonát
termelt ebben az évben, míg Kistárkányban András deáknak volt a legtöbb termése, majdnem 1600 kéve. Tavaszit zabból vetettek, de alig volt olyan, aki ebbõl is aratott. A két falu közötti hasonlóság és különbség is kitûnik a táblázatból, hiszen mindkét falu adózói fõként a kenyérhez való õszi vetésû gabonából
adtak dézsmát, az állattartást szolgáló tavaszi gabonából keveset termeltek.
Nagytárkány háztartásfõi majdnem kétszeresét teszik ki a kistárkányi adózóknak, ami a népesség jelentõs különbségét jelzi.
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3. táblázat
Nagytárkány és Kistárkány gabonatermése, 1568
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Forrás: MOL E 158 Zemplén 1568/1

Az adójegyzékek a család- vagy háztartásfõk és a termés (tized) mennyisége
mellett az adózókról semmi mást nem árulnak el, így a jobbágyok sorsát sem
tudjuk nyomon követni. A Kovács jobbágycsalád talán kivétel, hiszen az 1548.
évi dézsmajegyzékben szereplõ Kovács Gáspár 1559-ben még mindig a tárkányi jobbágytelken lakik, hiszen földesurai, Vékey Ferenc és a Tárkányiak a vármegye elõtt pereskednek a telken.152 1568-ban több Kovács nevû jobbágy is ad
dézsmát, egyikük feltehetõen az ekkor már nem élt Kovács Gáspár rokona. Az
1568. dézsmajegyzékben azonban feltûnik Somogyi György neve, aki, mint láttuk, 1561-ben még  mint kisráskai illetõségû  a nagytárkányi várban volt császári és királyi szervitor, feltehetõen katona, s gyilkosságba keveredvén, földes-

152 Tóth 1990. 5051., 419. sz.
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ura és kapitánya, Vékey Ferenc vette védelmébe a vármegye elõtt.153 Ugyanez a
Somogyi György 1568-ban már telkes jobbágyként szerepel a nagytárkányi dézsmalistán, ura feltehetõen telket adott neki szolgálatai fejében, s így megtelepedvén, tagja lett a nagytárkányi jobbágyi közösségnek és telekszervezetnek. Minden bizonnyal a bûnös szervitor és jobbágy leszármazottja az a Somogyi Gergely, aki az 1620-as évektõl Nagytárkány legtöbbet adózó jobbágyai között szerepel.
Bár a mezõgazdasági termelés láthatóan élénkül, egyre többen kapcsolódnak be a gabonatermesztésbe, Nagytárkány és szomszédos falvai: Maráza,
Kistárkány továbbra is a legalacsonyabb termést produkálják a Bodrogközben,
ahol 1574-ben Perbenyiken termelik a legtöbb õszi és tavaszi gabonát.
4. táblázat
A Bodrogköz gabonadézsmája, 1574
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Forrás: Tasnádi Nagy 1881 (OSZK Fol. Hung. 1932) II. köt.

Nagytárkány viszonylag alacsony termését azonban egyre több jobbágy állítja
elõ, 1579-ben 25 jobbágy ad dézsmát, míg 6 zsellér fizet kereszténypénzt. Feltûnõ, hogy Nagytárkány adózói között kevés az egy családból (legalábbis férfiágból) származó jobbágy, csak a Fónagy, a Korcsma, a Máté, a Kovács és a Varga családból szerepelnek ketten, de nem többen a listán. Ezek a családok
egyébként már az 1548. évi jegyzékben is szerepelnek, így eredetük talán még

153 Tóth 2001. 12111216., 12701275. sz.
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a középkor végére megy vissza, kontinuitásuk azóta szakadatlan, de ide sorolhatjuk a Tompa és a Máté családot is.
5. táblázat
Nagytárkány gabonatermése, 1579
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Forrás: MOL E 159 Zemplén 1579

Ha az 1579. évi dézsmalistát összevetjük az 1548. évi összeírással, a férfirokonságú nemzedékek egymásutániságát is nyomon követhetjük. A törzsökös
családokban az idõs jobbágyokat új családtagok váltották fel: Fónagy István 
Demeter özvegye (1568-ban Demeter), Mátyás; Korcsma János, Miklós  Benedek, Márton; Kovács Gáspár, Menyhért  Balázs, Máté; Tompa István  Mihály;
Varga Bálint, Péter  Péter, Balázs, Mátyás; Máté Jónás  Máténé, Márton
(1568-ban: Tamás).
Nagytárkány portaszáma a 16. század végéig viszonylag egyenletes maradt,
nem süllyedt le 2-re, de a 4-et sem érte el. 1569-ben süllyed elõször 3 alá (2 ½),
de még ekkor is tekintélyesebb gazdasági erõvel rendelkezik, mint a szomszéd
birtokok, hiszen Móré Gáspár özvegye két falujának  Kistárkány és Maráza 
egyike sem éri el a 2 adóportát. Nagytárkánynak 1573-ban, amikor az új király,
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I. Rudolf koronázására szedik a rovásadót (Dicae honorariae pro serenissimo
novo rege Rodolpho), még mindig 2 ½ portában állapítják meg az adóképességét. Az 1574. és 1576. évben 3 ½ a portaszáma (Kistárkányé már csak 1),
1578 és 1582 között még valamelyest emelkedik is, hiszen ekkor 3 ¾ porta
után fizetik Nagytárkány jobbágyai az adót.154
A 16. század második felének gabonalistái a termelési kedv élénkülését mutatják, ami nem csodálható, hiszen ez az idõszak a magyarországi mezõgazdaság virágzó korszaka, Európában ugyanis felszökött a mezõgazdasági cikkek
ára, élénkült az élelmiszerek iránti kereslet, ami a magyarországi termelést és
árakat is felfelé húzta. 1591-ben kétszer többen szerepelnek a jegyzékekben,
mint 1548-ban.
6. táblázat
Nagytárkány gabonatermése, 1591
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154 MOL E 159 Zemplén 15691573
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Ha az újabb generációváltást vizsgáljuk 1579 és 1591 között, néhány jobbágy
családfõ mindkettõben szerepel: Angyal Miklós, Kocsis Imre, Máté Márton,
Tompa Mihály, Vajda Péter, Varga Péter, õket tekinthetjük a nagytárkányi paraszti társadalom legtekintélyesebb tagjainak. A generációváltást az alig több mint
tízéves idõszakban is nyomon követhetjük a törzsökös családokban: Kocsis Imre  Imre, István; Korcsma Benedek, Márton  Márton, Tamás; Móré László 
András; Paci Gáspár  Pál, Tompa Mihály  Mihály, Péter; Tót Tamás  György;
Török Orbán  István; Kovács Balázs, Máté  Antal, János, Bálint, Mihály; Varga
Balázs, Mátyás, Péter  Gergely, István. A 16. század végén alig tûnnek fel
újabb jobbágyi családok, talán csak a Cékei családot sorolhatjuk ide (amely
1568-ban még Kistárkányban adott dézsmát), de új nevek a Gerõ, Gerébfi, Szekeres, Lengyel, Móré is. Az adózók közel harmada azonban nem telkes jobbágy,
illetve nincs értékelhetõ gabonatermése, ezért 10-en kereszténypénzt fizetnek.
Korábban jobb volt az arány, 1579-ben még csak az adózók kb. ¼-e tartozott a
zsellérséghez, ami egyértelmûen szegényedést mutat. Bár a zsellérség mint társadalmi csoport nélkülözhetetlen a jobbágyi társadalomban és fõként a gazdaságban, hiszen a gazdag parasztcsaládok, földesúri és egyéb üzemszervezetek
gazdálkodása elképzelhetetlen szabad munkaerõ nélkül, a zsellérség arányának
egy emberöltõ alatti növekedése a szegényedés jele is lehet, ami a háborús idõszak és a gazdasági recesszió következménye. A zselléri státus egyébként sokféle állapotot tükrözhet, mást jelenthet a zsellér a földesúr telekszervezetében,
megint mást az adórovóknak és a dézsmaszedõknek, akik a parasztok pillanatnyi adóképességét veszik figyelembe, s a telki állományból nem részesülõ, más
jobbágytelkén vagy más házában élõ személy mellett az is kereszténypénzt fizet, aki telkes jobbágy ugyan, de valamilyen okból éppen nincs számottevõ jövedelme a telki gazdaságból. A zselléri jogállás valódi tartalmának feltárásához
többfajta forrás szükségeltetik, az állami és egyházi adó jegyzékeit össze kellene vetni a földesúri joghatóságra vonatkozó családi, uradalmi iratokkal, ezek hiányában nem dönthetõ el a zsellérség jellege.
A 16. és 17. század fordulóján a törökkor legnagyobb pusztulással járó háborúja zajlott, melyet a kortársak hosszú, a történeti hagyomány pedig tizenöt éves háború megnevezéssel illetett. A háború kezdeti idõszakában 1595ben még mindig 33-an adtak gabonadézsmát Nagytárkányban,155 míg 1596-ban
az adóporták száma 2,5,156 vagyis 1 adóporta mögött kb. 13 dézsmafizetõ jobbágyháztartás bújik meg. Ha ezt a számítást korábbra is elvégezzük (1549-ben
5 adóporta  1548-ban 17 jobbágy; 1567-ben 3 adóporta  1568-ban 16 dézsmafizetõ jobbágy), más arányszámot kapunk: 5,6 és 5,3 jobbágy/adóporta, vagyis a század vége felé egyre több jobbágy, illetve termelõ állítja elõ a közel
ugyanolyan adóképességet, ami feltétlenül együtt járt a népesség gyarapodásával is.

155 MOL E 158 Zemplén 1595/1
156 MOL E 159 Zemplén 1596
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A portaszám mögött csak 1598-ban sejlenek fel elõször a jobbágygazdaságok, hiszen ettõl az évtõl egészen 1608-ig a ház (domus) lesz az adókivetés alapja, s ez már közelít a háztartások valós számához. 1596-ban Nagytárkány portaszáma 2 ½, s két évre rá, 1598-ban ennek az adóképességnek már 43 ház
felel meg, vagyis 1 portányi adóképességet kb. 17 háztartás állított elõ. A házak mint adóalapok nagy része a birtokosoknak alávetett jobbágygazdaságokból
származott, Paczoth Ferenc jobbágyainak 22 háza, míg özvegy Tárkányi Jánosné jobbágyainak 17 háza volt az összeírás szerint. A házak szerint szedett állami adó lajstromába jobbágyokat (coloni) írtak össze, akik azonban távolról sem
mind telkes jobbágyok voltak, inkább családfõket, háztartásfõket láthatunk bennünk, akik családtagjaikkal, háznépükkel külön házacskában éltek. A házak
alapján összeírt adólajstrom abban is újdonság, hogy a birtokos családok mellett itt jelennek meg elõször az egytelkes nemesek, Gombos György neve alatt
2, Gál Mihály és Korcsma János nevével 1-1 házat írtak össze. Ugyanekkor
Kistárkányban Sennyey Jónás földesúr neve alatt 6, Bojti László neve alatt 2,
Paczoth Ferenc neve alatt 3, Bornemisza Mátyás neve alatt 1, Vanczodi Miklós
neve alatt 1 jobbágyi házat vettek fel a dicalis összeírásba.157
Az 1598. évi házösszeírásban tûnnek fel elõször név szerint Nagytárkány kiváltságos elemei, akik között Korcsma János a falu jobbágyi társadalmából
emelkedett az elitbe. Hogy nemességet is szerzett-e ekkorra, vagy csak egykori jobbágyi telkét szabadította fel földesura a járadékok alól, nem tudjuk. Bizonyos viszont, hogy a törzsökös Korcsma jobbágycsalád, amelynek két tagja, János és Miklós a gabonalista tanúsága szerint már 1548-ban a falu bíráiként szerepel, végig a falu vezetõ famíliája marad, hiszen 1568-ban Korcsma Benedek,
1579-ben és 1591-ben Korcsma Márton, 1591-ben pedig Korcsma Tamás a falusi bíró, aki már a második vagy harmadik nemzedék tagjaként kerül a bírói hivatalba. A falusi bíróság nemcsak tekintélyt feltételez, hanem bizonyos gazdasági elõnyökkel is jár, hiszen a dézsmálásnál általában felmentik a tized fizetése alól, minden bizonnyal az adminisztrációban való tevõleges részvétele miatt.
A Korcsma család felemelkedéséhez gazdasági tevékenysége és tehetsége is
hozzájárult, 1565 és 1569 között ugyanis, amikor Nagytárkányban egy rövid idõre bort is termelnek, Korcsma Péter és Máté bordézsmát is ad.158 Társadalmi
emelkedésükhöz minden bizonnyal hozzájárult szervitori mûködésük is, hiszen
Korcsma Péter, aki 1565-ben 35 köböl bortermés után adózik Nagytárkányban,
szerepel Vékey Ferenc végrendeletében. A nagy hatalmú birtokgyarapító földesúr ugyanis Agárdon egy egész telkes jobbágyot (telkével együtt) hagy Korcsma
Péterre.159 Korcsma Péternek nem sokkal késõbb, 1570-ben Vékey lánya, Palugyay Ferencné Vékey Erzsébet is ad egy nemes telket örökbe, mégpedig
Nagytárkányban. Az egykori jobbágytelekbõl valódi nemesi birtok lett, hiszen a

157 MOL E 159 Zemplén 1598. Tasnádi Nagy 1881 (OSZK Fol. Hung. 1932) III. köt. 29. p.
158 MOL E 158 Zemplén 1565/2, 1567/3, 1568/10, 1569/5
159 Agárd. Ugyanezen faluban hagyott Vekei Ferenc Korchoma Pétörnek egy ház jobbágyot, az jobbágynak neve: Farkas Ambrus, kit most es bír Korchoma Pétör. 1570 körül. MOL UeC 93/73
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földesúrnõ a királyi helytartótól adományt is szerzett egykori jobbágyának, akit
birtokába nemesi módon be is iktattak.160 A társadalmi emelkedés csúcsa a jobbágyi világban a nemességszerzés, s ez a Korcsmák esetében sem volt másként, nemesek, sõt bir tokosok lettek, 1629-ben Korcsma Jánost már
Nagytárkány tekintélyes nemeseként említi a Zempléni Református Egyházmegye jegyzõkönyve.161
Az 1598. évi házösszeírással egy idõben készült az a gabonajegyzék, amelybe 22 jobbágy és 8 zsellér került be. A lista tartalmazza a termés mennyiségét
is.
7. táblázat
Nagytárkány gabonatermése, 1598
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Forrás: MOL E 158 Zemplén 1598/3

Ha az 1598. évi házösszeírás 43 házát megfeleltetjük a korabeli dézsmajegyzék
adózóinak értékével (30 fõ), látjuk, hogy a házak száma több mint egy negyed160 MOL P 599 Elenchus 390. p. (Másolata: HOM NA 6989)
161 Zoványi 1909. 94. p.
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del magasabb, mint a dézsmafizetõ családfõké. Ez az összevetés is aláhúzza,
hogy az adóházak száma minden bizonnyal közelít a lakóházak valós számához,
vagyis a korabeli Nagytárkányban közel 50 különálló házban élt a jobbágyi népesség és zsellérség, s egy beltelken több lakóhelyet is felhúzhattak. Ezek a lakóhelyek természetesen a legegyszerûbb paraszti igényeknek megfelelõ, sárból, agyagból, boronából, zsúpból, nádból  a Tisza menti területek építõanyagaiból  összerótt apró házacskák lehettek, amelyek a tárkányi kastély dombja
és a Tisza menti kertek között húzódtak. Hogy a félszáz házikó alkotott-e utcákat s milyen településrendet követett, ezt a források elégtelensége miatt nem
lehet eldönteni.
A házösszeírás és a dézsmajegyzék alapján a 16. század végén Nagytárkány
viszonylag népes faluként jelenik meg, lakosságának megbecsüléséhez azonban nem elegendõ a két összeírás, csak annyit állapíthatunk meg, hogy a 30
dézsmaadó és a 43 ház legalább 150 fõs népességet feltételez. A 16. század
végi összeírásban az alábbi családokból ketten vagy többen is adnak dézsmát,
egy részük feltehetõen a telken is osztozott: Céki, Kovács, Orosz, Tompa, Török,
Varga. Az 1598. évi összeírás azonban alkalmas arra, hogy Nagytárkányt elhelyezze a régió helységeinek sorában. Ha Zemplén vármegye lajstromát nézzük,
a legtöbb helység házszáma jóval alatta van a 40-nek, Zemplén 455 helysége
közül az alábbiak vethetõk össze Nagytárkánnyal: Deregnyõ (40), FelsõMegyaszó (44), Erdõbénye (54), Habura (50), Hernádnémeti (42), Hosszúmezõ
(54), Keresztúr (55), Kisgéres (41), Kistoronya (40), Klenova (46), Nagygéres
(50), Nagytoronya (42), Pácin (46), Parnó (42), Pesolina (46), Sókút (45), Ulics
(42), Vásárhely (40), Velejta (40), Világ (40), Zombor (44).162 A Bodrogköz
Nagytárkányhoz közeli helységeinek házösszeírása viszont azt mutatja, hogy
csak Battyán és Lelesz múlja felül Nagytárkányt, Kistárkány népessége és gazdasági ereje pedig még mindig nem haladja meg a szomszéd faluét: Perbenyik
(36), Bély (27), Kistárkány (13), Battyán (57), Lelesz (60), Csernye (20).
A tizenöt éves háború idõszakában rohamosan csökkent az adóképesség a
Királyi Magyarországon, így volt ez a Bodrogközben is. Már a következõ év, 1599
házösszeírása is a jobbágyok számának apadását állapította meg, Paczoth Ferenc jobbágyai közül hárman hagyták üresen házukat, míg özvegy Tárkányi
Jánosné birtokosnak két jobbágya halt meg.163 1600-ban a több mint 40 házból
már csak 22-õt, 1612-ben már csak 18-at írtak össze Nagytárkányban, míg
Kistárkányban ugyanekkor 9, illetve 7 népes házat találtak az adórovók. A legnagyobb pusztulás az 1603. évben érte a falvakat, hiszen míg 1602-ben
Nagytárkányban 14, Kistárkányban 7 házat írtak össze, 1603-ban Paczoth Ferenc özvegyének 4 jobbágyháza, Tárkányi János özvegyének szintén 4 jobbágyháza szerepel az adólistán, ugyanekkor Nagy Imre neve alatt 1 házat, így összesen 9 adóházat írtak össze. Nagytárkány 9 házával mint adóalappal szemben

162 Dávid 2001. 602623. pp.
163 In Nagy Tárkány ex colonis domini Francisci Paczott desolati sunt coloni 3, ex colonis Johannis Tarkany per mortem desolati sunt coloni 2. MOL E 159 Zemplén 1599
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Kistárkányban Ibrányi Ferenc neve alatt 1, Melith Vid neve alatt 1, míg Ödönfi
Ferenc neve alatt 2 jobbágyházat vettek fel az adóösszeírásba. 1606-ra
Nagytárkányban már csak négy adóház után fizették az adót, ebbõl 3 Paczoth
Ferencné, 1 Tárkányi Jánosné birtokában volt, Kistárkányban pedig mindhárom
birtokos (Ibrányi, Melith, Ödönfi) 1-1 jobbágyházzal bírt. Ugyanebben az évben
egy másik összeírás is készült, ebben Nagytárkány már csak 2 házzal, míg
Kistárkány falu egészében (totalis possessio) csak 1 jobbágyházat írtak
össze.164 Az adóalap meredek zuhanása természetesen nem járt együtt mindig
az itt élõk és gazdaságuk fizikai megsemmisülésével, akkor is kikerülhetett az
adózás alól egy jobbágycsalád vagy jobbágyháztartás, ha valamilyen ok miatt
képtelen volt a korábbi gazdasági teljesítményre, úgy is, hogy megmaradtak korábbi házukban, sõt a termelésbõl is kivették valamelyest a részüket.
Hogy az állami adóképességben bekövetkezett drámai csökkenés ellenére a
lakosság pusztulása korántsem volt ekkora mértékû, sõt a mezõgazdasági termelésben sem tapasztalható súlyos csökkenés, erre Nagytárkány 1605. évi gabonadézsmájának jegyzéke a legjobb példa.
8. táblázat
Nagytárkány gabonadézsmája, 1605
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Forrás: MOL E 158 Zemplén 1605/2

A dézsmalistából is kiderül, hogy az adózók száma az 1598. évi 30 fõhöz képest csak a felére csökkent, míg az adóházakban megnyilvánuló adóképesség
sokkal súlyosabb pusztulást mutat, hiszen 1605-ben Tárkányi János birtokában
1 jobbágyházat, míg Paczoth Ferenc (aki ekkor már nem él, csak az özvegye) neve alatt 3 jobbágyházat, összesen 4-et írtak össze,165 azaz az adófakultás
(1598-ban: 43 ház) pár év alatt a tizedére süllyedt.
A gazdasági erõhöz a dézsmajegyzékek tanúsága szerint elsõsorban a gabonatermesztés járult hozzá, állat után szinte egyáltalán nem adóztak a tárkányi164 MOL E 159 Zemplén 15981606
165 MOL E 159 Zemplén 1605
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ak. A 16. századi óriási konjunktúra, amely egész Európában a mezõgazdasági
termékek iránti kereslet élénküléséhez és az árak emelkedéséhez vezetett,
Nagytárkányt sem kerülte el. A falu néhány jobbágya ugyanis a hagyományos
szántómûvelés mellett a 16. század 60-as éveiben borászattal is próbálkozott.
9. táblázat
Nagytárkány bortermelése, 15651569
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Forrás: MOL E 158 Zemplén 1565/2, 1567/3, 1568/10, 1569/5

A tárkányi borkultúra igencsak rövid életûnek bizonyult, a klimatikus és a domborzati viszonyok nem feleltek meg kibontakozásának. A lista egyben a falu elitjét is mutatja, a földesúrtól a tehetõs jobbágyig. A bortermelõk között szereplõ
özv. Tárkányi Miklósné a birtokosok egyikének özvegye, s azonos azzal a Matuznay Anna nemesasszonnyal, akit Zemplén vármegye jegyzõkönyve 1560-ban
Tárkányi Miklós özvegyeként említ.166 Nem egyedüli jelenség, hogy egy birtokos
fõként szõleje után dézsmát fizet a feudalizmus viszonyai között, hiszen a szõlõ nem tartozott a telki állományhoz, s ha egy nemes más birtokos földjén szerzett (vett) szõlõültetvényt, s az eredetileg dézsmás volt, ez a kötelezettség megmaradt, kivéve, ha a birtokos felszabadította a járadékok alól, de a dézsmaszedõk még ekkor sem mindig vették figyelembe a mentességet. Tárkányi Miklósné talán egyik jobbágyától vette vagy általa létesítette a szõlõt, amely egy másik Tárkányi-nemes birtokrészén feküdt. Nyíri János a nagytárkányi jobbágyi elithez tartozott, 1568-ban 30 kalangya õszi gabonát aratott,167 családjának több
tagja adott dézsmát. Minden bizonnyal az õ leszármazottja az a Nyíri Péter, aki
1629-ben már a falu (talán egytelkes) nemese és a református egyház patrónusa.168 Nyíri Péternek egyébként a falu földesúrnõje, Sennyey Sándorné Paczoth
Judit zálogosít el egy jobbágytelket 150 Ft-ért 1628-ban,169 s ez a járadékmentes telek lesz kiváltságának alapja.
A Bodrogközben más falvakban is próbálkoznak bor termeléssel az
15601570-es években, de ezekben is csak 67 éven át folyik értékelhetõ
(dézsmálható) borászat.170

166
167
168
169
170
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Tóth 1990. 1044. sz.
MOL E 158 Zemplén 1568/1
Zoványi 1909. 94. p.
MOL P 599 Elenchus 492. p. (Másolata: HOM NA 6989)
Veress 1963. 352. p.

2. Jobbágyok Nagytárkányban a 17. században
Az állami adó történetében 1609-tõl új korszak köszöntött be, ekkortól ismét a
porta lett az adóalap, a 16. századhoz viszonyítva azonban újdonság, hogy a 17.
században az országgyûlés már idõrõl idõre meghatározta, hogy a porta hány
telkes jobbágy és zsellér adóképességét tartalmazza. 1609-ben Nagytárkányra
mint Paczoth Ferenc özvegyének falujára 1 adóporta alapján vetették ki az adót,
Kistárkány pedig mint nemesek condominiuma fél porta adóképességgel bírt.
Egy évre rá, 1610-ben Paczoth Ferenc özvegye és Tárkányi István jobbágyai 1
porta után fizették az állami adót, míg zselléreiket a porta negyedrészével számították 2/4 adóképességûeknek, ami kb. 1,5 adóportányi gazdasági erõt jelentett. Nem sokkal késõbb, 1613-ban Nagytárkány mint nemesek birtoka szerepel a dicalis adó jegyzékében, ekkor jobbágyai után ¾ portát, zsellérei után
fél portát számítottak, ami az adóképesség valamelyes emelkedését mutatja.
Kistárkányban ekkor a jobbágyok és zsellérek is fél-fél adóporta után fizettek.
Az 1 adóportához közeli értékek a 17. század elsõ harmadában végig jellemzõek voltak Nagytárkányra; 1631-ben, amikor a falu nagyobb részén már Sennyey
Sándor a birtokos, negyedportából 1,5 jutott a jobbágyaira, míg a zsellérek egy
negyedporta felét fizették. Tárkányi Istvánnak ekkor csak zsellérei voltak, hasonló adóképességgel, vagyis a falu egésze sem érte el az 1 portát. Ugyanekkor
Kistárkányban a jobbágyokat 3, a zselléreket 1 negyedportára becsülték az adórovók, így adóképességük éppen 1 portát tett ki.171
Az adóporták mögött rejtõzködõ adózók társadalmát ismét csak a dézsmajegyzékben lelhetjük fel.

171 MOL E 159 Zemplén 16091631
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10. táblázat
Nagytárkány gabonadézsmája, 1620
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Forrás: MOL E 158 Zemplén 1620/2

Az 1620. évi dézsmalistán a kereszténypénzesek már majdnem az összes adózó felét teszik ki, a telkes jobbágyok közül Somogyi Gergely emelkedik ki tekintélyes õszi és tavaszi termésével. A lista jó példa arra, hogy a zsellérség és szegénység szezonális munkával igyekezett megkeresni kenyerét, hiszen Tompa Istók a dézsmálásnál nem volt jelen, mert valahol a Tisza másik partján cséplést
vállalt. A 17. század elején újabb családok jelennek meg a jobbágyi közösségben (Ferenc, Kalmár). Az Istenes név 1568-ban és 1579-ben is szerepelt a dézsmalistán, a 16. század végén azonban eltûnik, s éppen az 1620. évi dézsmajegyzék jelzi kontinuitását. A generációk kicserélõdése, a családok új tagjainak
megjelenése igazolja, hogy Nagytárkányban, dacára a tizenöt éves háború pusztításainak és a 17. századi gazdasági recessziónak, folyamatos volt a telki gazdálkodás: Céki Márton, Mihály  Mihály, István; Ferenc András  András, Péter;
Fazekas Márton, Máté  György; Gerébfi Demeter  Tamás; Gerõ István  Mihály; Tompa Mihály, Péter  György, Istók, János; Török István  Mihály; Varga
Gergely, István  Gergely, István. Az utóbbiak talán ugyanazok 1620-ban is, mint
100

1591-ben. Feltûnõ a Korcsma család eltûnése, ez szintén társadalmi emelkedésüket és jobbágyi társadalomból való kikerülésüket igazolja.
Két év múlva, 1622-ben a zsellérek aránya már jóval meghaladja a dézsmaadókét, akik között ismét Somogyi Gergely (szinte bizonyos, hogy az egykori gyilkos szervitor leszármazottja) fizet a legtöbbet. A zsellérek között több özvegy is
szerepel, aki férje halála után, igaz, csak ideiglenesen, a jobbágycsalád feje
lesz, amíg fia, új férje, esetleg egy rokon nem áll a gazdaság élére.
11. táblázat
Nagytárkány gabonadézsmája, 1622
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Forrás: MOL E 158 Zemplén 1622/2

1623-ban, Varga Gergely bíróságában mind a 27 adózó csak kereszténypénzt fizet, minden bizonnyal valamilyen természeti katasztrófa miatt, feltûnõ az özvegyek nagy száma: Nagy Mihályné, Orosz Péterné, Farkas Imréné, Kovács Mihályné, Sánta Pálné.172 1628-ban az adózóknak már csak a fele kereszténypénzes,
igaz, a tizedmennyiségek alapján igencsak gyér termést takaríthattak be.

172 MOL E 158 Zemplén 1623/1
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12. táblázat. Tárkány gabonadézsmája, 1628
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Forrás: MOL E 158 Zemplén 1628/1

A 17. század közepén sem apad jelentõsen az adózók száma, s már többen adnak gabonatizedet, mint kereszténypénzt. A nevek között a korábbiak mellett
újak is feltûnnek: Esztrai, Harci, Szakács. Ezek eredete más források híján ismeretlen, talán a Sennyeyek és Tárkányiak más birtokairól költöztek be, nem
zárható ki, hogy egy részük családi kapcsolatok révén (házasság) lett nagytárkányi lakos és jobbágy.
13. táblázat. Tárkány gabonadézsmája, 1645
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Forrás: MOL E 158 Zemplén 1645/1
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A telkes jobbágyok és a zsellérek közel egyenlõ aránya állapítható meg
Nagytárkány 1662. évi dézsmalistájából is. A jobbágyok között Kovács István és
Szakács Mihály fizeti a legtöbb dézsmát, termésük ezer kévén is felül van.
14. táblázat
Nagytárkány gabonadézsmája, 1662
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Forrás: MOL E 158 Zemplén 1662/1

Az 1662. évi dézsmalista az utolsó, amely a Magyar Kamara Archívumában
Zemplén vármegye törökkori dézsmajegyzékei között Nagytárkányról fennmaradt. Ennek alapján a 17. század második felében nagyszámú zsellér élt a faluban. A kereszténypénzt azonban nemcsak azok fizetik, akik valójában is zsellérek, vagyis telek híján vannak, hanem azok is, akik a jobbágyi háztartás tagjai
ugyan, munkájukkal hozzá is járulnak annak fenntartásához, illetve a termeléshez, a telek dézsmaköteles termésébõl azonban alapvetõen nem részesednek.
Ezt mutatja egy más típusú forrás, az urbárium is. Nagytárkány jobbágyi népességének összeírása abból az alkalomból született, hogy Thököly Imre a Bodrogköz fontos erõsségét és gazdasági centrumát, a nagytárkányi kastélyt és uradalmat is elfoglalta 1684-ben, s a várkastélyt és birtokokat fejedelmi hatalmánál fogva állami vagyonához és jövedelmeihez csatolta.
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15. táblázat
Nagytárkány jobbágyai az 1684. évi urbáriumban
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Forrás: MOL UeC 60/4; 115/3

Az 1684. évi urbárium az elsõ, ahol a nõági rokonságra is utalnak (Szakács
György és Deres Mihály apósa), az úrbéres jogviszonyt ugyanis a helyi viszonyokat jól ismerõ uradalmi tisztviselõ rögzítette. Sajnos, a jobbágycsaládok népességi és gazdálkodási viszonyaira nincsen további forrás, így nem tudjuk, az apósok, vejek, menyek hogyan éltek, hogyan osztoztak a beltelken és a kültelki paraszti munkákon. Az urbáriumban 3 jobbágy már az 1662. évi dézsmajegyzékben is szerepel: Sztropkai János (1684-ben: Szopkó János), Téglavetõ Pál
(1684-ben: Téglás Pál), Gerõ András, de több családban a generációváltást is
nyomon követhetjük 1662 és 1684 között: Szakács János és Mihály  János özvegye, Szûcs István és Mátyás  Mátyás, Gál István  András, Varga János  János és fivére, Gáspár (+ Varga András). Voltak azonban olyan törzsökös jobbágycsaládok is, amelyek (legalábbis férfiágon) nem érték meg a törökkor végét,
mert kihaltak, esetleg költözés vagy társadalmi emelkedés folytán kerültek ki a
falu adózói közül; ilyen a Tompa, a Kovács, a Harci, a Bíró, az Istenes család.
Az urbárium szerint a 17. század végén 10 telkes jobbágycsalád él Nagytárkányban, 9-en féltelken, 1 jobbágygazdaság pedig negyedtelkes. Az elitet az
igásállattal rendelkezõ négy- és hatökrös Vargák, Bolyi István (Szakács-rokonság) és Téglás Pál képviselte, a többi jobbágynak alig volt állatvagyona, kivéve
a tehenet. A népesség egészére nehéz következtetni, bár az urbárium a családokban élõ  már munkára fogható  fiúkat is összeírta, a legtöbbet Szûcs Mátyásnál és Téglás Pál háztartásában. Az összeírásban szereplõ 23 férfi mögött
még számos családtag, legalább ugyanennyi nõ, munkára képtelen gyermek és
öreg volt, ezek azonban rejtve maradnak a forrásokban. Az urbárium alapján
csak a kézmûvesek minõsülnek zsellérnek, bár nem lehetetlen, hogy õk is jobbágytelken éltek, s mesterségük miatt mentették fel õket a jobbágyi járulékok
alól. A kézmûvességnek a tradicionális társadalomban képviselt értékét jelzi,
hogy a földesúr gyakran engedi el a jobbágyi kötelezettségeket kézmûipari termékek és szolgáltatás fejében, 1601-ben Nagytárkányban Orosz György mellett
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Szõcs Gergely is a földesúr, Paczoth Ferenc szabadosa, libertinusa, ez utóbbi
talán éppen szûcsmestersége miatt kapta a felmentést, uruk ugyanis a dézsmaszedõknek nem engedi, hogy felszabadított jobbágyaitól megvegyék az állattizedet.173 Az 1684. évi urbárium tanúsága szerint a varga-, szûcs- és csizmadiamesterséget ûzõ, feltehetõen falusi, céhen kívüli iparosok termékükkel adóztak
az uradalomnak. Feltûnõ, hogy a 17. század végén, amikor a jobbágyi családnevek már jórészt állandósultak, a falu társadalmának kivételezett kézmûveseit
még mindig mesterségük nevén szólítják. Nem õk az elsõ kézmûvesek
Nagytárkányban, hiszen nevük alapján a 16. század közepe óta többen is foglalkoztak kézmûiparral, igaz, közben paraszti munkát is végeztek, hiszen a dézsmalistákról ismerjük õket. Ezek a kézmûvesnevek az alábbiak: Fazekas, Kovács,
Varga, Szabó, Bodnár, Puskás, Kõmíves, Kovács, Molnár, Tálgyártó (fazekas
vagy faesztergályos), Mészáros, az 1683. évi gabonalista végén két Csizmadia
nevû is szerepel András és János.174 Vannak azonban olyan foglalkozásnevek
(kézmûvesek és szolgáltatók) is, amelyek egyértelmûen az uradalmi szolgálathoz kötõdnek: Serfõzõ, Szakács, Téglás-Téglavetõ, Kocsis, Sáfár, Kerülõ.
Az urbáriummal közel egy idõben, 1688-ban, amikor Varga János volt a bíró,
csak 3 telkes jobbágy adott gabonadézsmát (Téglás Gáspár, Gerõ András, Tompa György), míg 12-en fizettek kereszténypénzt (Sáfár Mihály, Béres Mihály,
Szûcs Ferenc, Fazekas Ferenc, Pokol András, Puskás Márton özvegye, Lõkös János özvegye, Reskó Gergely és Varga Mátyás özvegye).175 A két összeírás öszszevetése igazolja, hogy a falu társadalma sokkal sokrétûbb, színesebb, mint
azt egyfajta forrás alapján gondolnánk, hiszen csak öt jobbágy, illetve jobbágycsalád szerepel mind a két forrásban: Gerõ András, Sáfár Mihály, Szûcs Ferenc/Mátyás, Téglás Pál/Gáspár, Varga Mátyás özvegye/János/Gáspár.
A század legvégén, 1696-ban az államhatalom a török kiûzését kivetõen felmérte adózói képességét, s ugyanebbõl az évbõl a dézsmalista is rendelkezésünkre áll.

173 Georgius Oroz et Gregorius Zeocz libertini generosi Francisci Paczott, de quibus ipse non
permisit decimam exigi. MOL E 158 Zemplén 1601/10
174 MOL E 158 Zemplén 1683/1
175 MOL E 158 Zemplén 1688/2
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16. táblázat
Nagytárkány adózói 1696-ban
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A különbözõ összeírástípusok megint arra engednek következtetni, hogy a parasztok többféle jogcímen vettek részt a termelésben, s telkes jobbágyokon kívül a falu gazdáságának még számos szereplõje lehet. Az 1696. évi állami (dicalis) adóösszeírásban az adómentes falusi bírón kívül csak 5 jobbágyot vettek
fel telkesként, kettejük földjét 12 pozsonyi mérõsre, hármójukét 8 pozsonyi mérõsre becsülték, azaz kültelki szántójukba ennyi vetõmagot lehetett elvetni, így
a szárazûrmérték egyben területi mérték is. A szántómennyiség is jelzi, hogy a
nagytárkányi jobbágyok nem egész, hanem töredéktelken gazdálkodtak, fél-,
esetleg negyedtelken. Igás állatuk csak a 12 mérõs földdel rendelkezõknek volt.
Ugyanebben az évben a gabonadézsma-összeírásban 7 nagytárkányi kereszténypénzes szerepel, mindannyiuk 12 dénárral, azaz a dézsmaszedõk nem találtak dézsmálható mennyiséget aratás után. Érdekes, hogy csak két telkes jobbágy szerepel a dézsmaadók között, a 6 kereszténypénzes, a valódi zsellérek
nem rendelkeztek szántóval, s még feltûnõbb, hogy 3 telkes jobbágy kimaradt
a dézsmajegyzékbõl. A két lista összevonása azonban a 17. századi jobbágyi
család- vagy háztartásfõknek a valósághoz közeli értékét (13) mutatja. A 13
nagytárkányi adózó parasztcsaládból csak kevesen szerepeltek az 1684. évi urbáriumban is (Sáfár Mihály, Szakács György, 1684-ben özv. Szakács Jánosné is,
Szopkó János majd Szopkó István, Varga János és fivére Gáspár, majd Varga János és István), az 1645. és 1662. évi dézsmalistán azonban feltûnnek olyan
nevek, amelyeket 1696-ban is viselnek Nagytárkányban (Nagy Mihály, Bodnár
Mihály majd Szaniszló, Puskás Mihály, aki bíróságot visel). Van olyan család is,
amely a 17. század utolsó harmadában tûnik fel Nagytárkányban: 1688-ban és
1696-ban Lõkös János özvegye szerepel zsellérként a dézsmajegyzékben, de
vannak teljesen új nevek is, viselõjük nem sokkal korábban költözhetett a faluba (Hatházi, Mackó, Szaniszló). A 17. század végén kb. 15 jobbágyi háztartás
alkotta a falu társadalmának gerincét, s ha ezt az értéket visszavetítjük a 16.
század közepi 17 dézsmaadóra, úgy tûnik, a népesség száma nem változott
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számottevõen, Nagytárkány legfõbb jellemzõje azonban a település és a jobbágyi társadalom másfél évszázados töretlen kontinuitása.
Az adólajstromokból nem derül ki a nagytárkányi jobbágyok jogállása, jelesül,
hogy örökös vagy szabad menetelû jobbágyok voltak-e. A 16. század második
felében számos zempléni jobbágy, köztük a Tárkányi-örökösök jobbágyainak viszszakövetelése arra utal, hogy Nagytárkányban is éltek örökös jobbágyok, akik
szorosan a telekhez tartoztak, uruk a telekkel együtt örökölte õket az elõzõ birtokostól, s ez a helyhez, telekhez kötött státus a jobbágyokat életük végéig
(örökre) jellemezte, sõt utódaikra is így hagyták jobbágytelküket és gazdaságukat. Az ilyen jobbágyok csak jogszabályban rögzített processzus alkalmával költözhettek más földesúr birtokára. Örökös jobbágyok a 17. századi nagytárkányi
parasztok között is lehettek, hiszen II. Rákóczi Ferenc kancellárja, Sennyey István nagytárkányi jószágainak 1711. évi összeírásánál említik, hogy van néhány
örökös jobbágya, de ezek a zavaros idõkben szétszéledtek.176
Bizonyos, hogy szabad menetelûek is voltak a tárkányi jobbágyok között, hiszen sokszor a költözés szabadságát ajánlotta fel a földesúr egy parasztnak, ha
birtokán letelepedik. A tárkányi vár helyi és környékbeli származású katonái,
akik egyben a birtokon élõ jobbágyok is voltak, minden bizonnyal ebbõl a rétegbõl kerültek ki.
3. Egyházak és vallások
A társadalom fontos jellemzõje a valláshoz és egyházhoz tartozás is. A törökkori Bodrogköz ebben a tekintetben is sajátos vonásokat hordoz, hiszen míg Felsõ-Magyarország keleti vidékén sok birtok, falu, mezõváros egységesen református vallású lett a 16. században, Zemplénben a Bodrog és Tisza vidékén
több vallás, a római katolikus, a református és az evangélikus rendelkezett hívekkel és intézményekkel, sõt a ruszin népesség között minden bizonnyal ortodox és görög katolikus papok is mûködtek. Bár a régió 1617. századi egyháztörténetének még rengeteg kérdést kell megoldania, az bizonyos, hogy a katolikus egyház pozíciói egyrészt a leleszi prépostság  pasztorális és hiteleshelyi
 mûködésének folyamatossága, másrészt a ferences és jezsuita missziók, fõként a Homonnai Drugeth család katolicizmust pártoló gyakorlata folytán, sokkal erõsebb voltak, mint más északkelet-magyarországi vidékeken, elég, ha
csak arra gondolunk, hogy a kolostor a számûzött egri püspöknek és a
székeskáptalannak is otthont adott egy idõre. Nagytárkány egyháztörténetére is
igaz ez, hiszen földesurai, a Nagytárkányiak és a Sennyeyek a 17. században
katolikus vallásúak voltak (a Sennyey család fõpapokat is adott a római egyháznak). Kérdés, hogy számos más fõúri és nemesi családhoz hasonlóan, a
protestantizmusról visszatért családokról van-e szó, s ez látszik valószínûbbnek, vagy a reformáció terjedésével is megmaradtak õseik hitén. A földesurak

176 Pagus Nagy Tarkány. Stephanus Senyei subditos habet aliquot perpetuos, sed turbulentis
his temporibus dispersi. MOL UeC 30/17
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battyáni, nagytárkányi kastélyuk kápolnájában, házi káplán, gyóntató, missziós
szerzetes alkalmazásával gyakorolták vallásukat, akikben nemcsak a birtokosok, hanem a kastély és uradalom katolikus tisztviselõi, illetve a tárkányi várban szolgált római valláson levõ katonák is megtalálhatták lelki gondozójukat.
Miután a nagytárkányi kastély kápolnáját Tárkányi István felépíttette, Kassáról
hívott papot, hogy 1648 ádventjében, Szent Luca napján felszentelje, de a kassai tanács a rossz közbiztonság miatt nem engedte el István papot, s úgy határozott, hogy csak a karácsonyi ünnepek elmúltával mehet.177 De tartottak kastélyaikban protestáns papot is, 1648-ban a battyáni udvari prédikátor Ürgéssei
Imre, aki egykori kassai prédikátor volt.178 A battyáni kastélyban a kápolna mellett imatermet is berendeztek.
Nagytárkány lakosai már a 16. század második felében áttértek a protestáns vallásra, s a 17. században jó részük a református egyházhoz tartozik. Az
elsõ református lelkész nevét  latinul: Joannes Regiopolitanus (Királyhelmeci?
János) az 1585. évi gabonadézsma-jegyzékhez csatolt nyugta õrizte meg, amelyben Nagytárkány mint anyaegyház és leányháza, Bély lelkésze tanúsítja, hogy átvette az egyházi tizedbõl az õt megilletõ nyolcadrészt, az oktávát.179 A helyi egyház lelkészének járó hányadot a protestáns papoknak is kiadták a dézsmából
(amelyet egyébként ekkor a Kamara bérelt az egri püspökségtõl). A nyugta igazolja, hogy Nagytárkányhoz mint anyaegyházhoz tartozott Bély református lakossága is, a nagytárkányi pap járt ki a bélyiekhez is prédikálni, istentisztelet tartani, esketni, temetni. 1605-ben Thúri Lõrinc a lelkész Nagytárkányban,180 az
1629. évi egyházlátogatás során pedig Békési János volt a pap, de éppen távozni készült az eklézsiából.181 1630-ban Szikszai Mihályt iktatja be a zempléni
egyházmegye zsinata a tárkányi lelkészségbe.182 1639-ben éppen akkor ért a vizitáló esperes, Miskolci Csulyak István Nagytárkányba, amikor a lelkész, Erdélyi Ambrus haldoklott, s másnapra meg is halt.183
A nagytárkányi református templom pontos helyét nem lehet a források alapján meghatározni, nem tudjuk, kõbõl vagy romlandó anyagból épült-e, elhanyagoltsága azonban feltûnt a vizitálóknak. 1629-ben nem volt pléhvel befedve a
templom, a parókiát sem lakták. Az 1640-es években Szikszai Mihály a nagytárkányi prédikátor.184 Az 1680-as években Bélyi Pál református lelkész szolgál
177 1648. die 3 Decembris. Az kápolnát, Tárkáni uram épületit elvégezvén, István pap uramat annak consecrálására pro 13 praesentis Tárkányba kívánná. Deliberatum: A mostani rossz hírekhez meg kell õkegyelmének írni, halassaz az ünnepek utánra. Kassa város jegyzõkönyv. AZT
1916. 27. p.
178 AZT 1917. 281. p.
179 Ego Joannes Regiopolitanus minister ecclesiae quae est in Nagi Tarkan nobis octavam partem decimae tam ex Nagi Tarkan, quam ex pago filiali nomine Bell integre soluisse nosco.
MOL E 158 Zemplén 1585/1
180 Laurentius Thurinus dispensator mysteriorum Dej minimus in Nagi Tharkanj MOL E 158
Zemplén 1605/2
181 Zoványi 1906. 9394. pp.
182 Zoványi 1909. 408. p.
183 Zoványi 1906. 397. pp.
184 Zoványi 1909. 418. p.

108

Nagytárkányban, aki a neve után ítélve a nagytárkányi leányegyház falujából
származott. Bélyi nemesember volt, s amikor Felsõ-Magyarország Thököly Imre
és hívei uralma alá került, Erdélybe szökött, visszatérvén azonban hiába ásta ki
a nagytárkányi templomba elrejtett armálisát, az már használhatatlan volt.185 A
szomszédos Kistárkány is anyaegyház a 17. században, ennek fíliája Csernyõ
és Maráza.186
A 16. század vége óta a zempléni egyházmegyében elkülönültek a fõként
szlovák nyelvû evangélikusok és a református vallású magyarok. A lutheránus
gyülekezetek igazgatásával 1596-tól a varannói szlovák lelkészt bízták meg.187
Nagytárkányban a hívek a református templomba jártak, a közeli Battyánban
azonban az evangélikus híveké volt az istenháza. A Tárkányi-birtokon is volt
szándék arra, hogy a különbözõ felekezetek együtt használják a templomokat.
1648-ban református lelkészek, köztük a sárospataki kálvinista pap kérik
Tárkányi Istvánt, hogy engedélyezze nekik, hogy a battyáni (minden bizonnyal
evangélikus) templomból eltávolítsák a reformátusokat sértõ feszületet és oltárt, s ezután felváltva  alternative  használhassák a templomot az evangélikusokkal.188 A battyáni templom azonban az evangélikusoké marad, s minden
bizonnyal az uradalom többi faluja, így Nagytárkány lutheránus lakosai is ide jártak, hogy hitüket gyakorolják, de a helyi reformátusok is használhatták. Az Abaúj
megyei Kalsa, a füzéri uradalom faluja 1674. évi összeírása szerint Tárkányi István itteni vagyonát egykor a battyáni ágostai-helvét evangélikus templomra
hagyományozta.189
Nagytárkányban a kastély urai földesurakként nagyrészt református vallású
falu kegyurai maradtak. A református egyház 17. század elsõ harmadában tartott egyházlátogatása igazolja, hogy a kegyúrnak még akkor is kötelessége volt
faluja egyházát támogatni, ha más valláson volt, mint jobbágyai. Az 1620-as
években a jegyzõkönyv tanúsítja, hogy a Patrona õnagysága, vagyis a kegyúrnõ (feltehetõen Dóczy Orbán majd Sennyey Sándor felesége, a katolikus vallású Paczoth Judit) 50 kalangya abajdóc búzát és 50 kalangya rozsot fizet földesúri vagyonából az egyháznak, s ezen felül egy hordó lõrét és két verõ ártányt
vagyis sertést is ad évenként.190 Az egyház papjának a 17. század elején volt
bel- és kültelke a faluban, körülbelül egy jobbágytelek nagyságú, de egyéb javadalma is. Két rét is tartozott a papi javadalomhoz, melyet a falu megkaszál, föl-

185 Isten titkainak kisáfárlója Tököly-járásban Bely Pál az ármálisát a tárkányi templomban a
földbe ásván, maga Erdélyben szaladott, midõn pedig onnat visszajött volna, addig a patkány
mind öszverágta a földben. AZT 1916. 78. p.
186 Zoványi 1906. 397. p.
187 Dienes 2001. 432433. pp.
188 1648. 24 Julii. Elsõbben is Tárkányi István uram instál pro consilio, mivel az pataki pap,
Verõczey harmadmagával a kálvinista papságnak nevével instálták õ kegyelménél az elmúlt
napokban azon, hogy a templomból a crucifixust kivettetvén, az oltárt is elrontatván, alternative lenne a prédikálás (Battyánban). Kassa város jegyzõkönyve. 1648. AZT XXV. [1925]
189 MOL UeC 42/7. UetC CD-ROM
190 Dienes 2001. 335. p.
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takar és behord.191 A katolikus földesurak és tisztviselõik azonban nem mindig
adták ki a papi földeket. 1629-ben a Tárkányi-uradalom jószágigazgatója, Bodó
Lajos nem engedi, hogy a földesúr tudta nélkül átadják az egyház földjeit. A református esperes azonban a vármegyéhez kíván fordulni, hogy ugyanazokat a
szántókat, amelyeket a korábbi földesúr, Paczoth Ferenc idejében megkapott a
lelkész, most is adják ki.192 A battyáni református pap, Baracsi János is panaszkodik 1631-ben a katolikus kegyúrra, Tárkány Istvánra, mert mind az egyház,
mind a vármegye figyelmeztetése ellenére nem fizeti ki az egyház járandóságát,
mert azt mondja, hogy az ki megfogadta, az fizessen is.193 Nagytárkányban
még az is elõfordult, hogy a földesúr, Sennyey Sándor elzárta a református
templomba vezetõ utat a hívek  jobbágyai  elõl. Az egyház Zemplén vármegye
segítségével figyelmezteti a birtokosokat, Tárkányi Istvánt és Sennyeyt az
1606. évi bécsi béke szabad vallásgyakorlatról szóló rendelkezésére.194 Az uradalom birtokosai mellett a falu református kisnemesei is támogatták az egyházat, 1629-ben Nyíri Péter és Korcsma János nemeseket szólítja fel a református esperes, hogy jobban viseljenek gondot a templomra, melynek zárja nincsen, az scholára, mely teljességgel elpusztult, és az pásztornak megígért jövedelmének megadására.195 De a falu bírája is az egyház támogatója volt, 1648ban Sípos Péter látta el a tárkányi egyházat úrasztali edényekkel a szentségek
kiszolgáltatásához.196
Az egyszerû, romladozó, a katolikus kegyurak által nemigen támogatott nagytárkányi református templom a helyi kisnemesi elit temetkezõhelye is volt.
1629-ben ide temették Gálffy Jánost, a református nemescsalád tagját is,
amely a Pálóczi Horváthokkal volt rokonságban.197 Nem tudjuk, hogyan kerültek
a Gálffyak Tárkányba, a család azonban több évtizedig élt a faluban, feltehetõen nemestelken. Gálffy János veje, majd lánya, Erzsébet 1638-ban és 1639ben nagytárkányi házuknál haltak meg, akárcsak Gálffy Jánosné Ravaz Anna
1642-ben, s Tárkányban temették el õket. A birtokosok és tárkányi kisnemesek

191 Dienes 2001. 335. p.
192 Az tárkányi pásztornak újabban rendelt jövedelmét Bodó Lajos ura híre nélkül nem engedi a
jobbágyoknak megadni. R. Az vármegyét sollicitálni kell, hogy az úrral adassa meg az pásztornak azokat a parrochiális földeket, melyekbõl Pacziot Ferenc szokta volt az a búzát a pásztornak fizetni. Zoványi 1909. 190. p.
193 Zoványi 1909. 210. p.
194 Az tárkányi templomnak utát Sennyei Sándor elfoglalta a vármegye üzent neki, hogy supersedeáljon, avagy illendõ utat adjon és az ecclesiát assecurálja, hogy az az út örökös leszen
az patronusokat, Tárkányi Istvánt újabban requirálni kell az a dolog az bécsi pacificatio, az
religionak szabad exercitiumja ellen vagyon, mikor az templomnak utát elfoglalják, akkor az
templomot foglalják el. (1645) Zoványi 1909. 425. p.
195 Zoványi 1906. 94. p.
196 Sipos Péter adott az õ ecclesiájához Sacramentumoknak kiszolgáltatására kannát, pohárt.
Zoványi 1906. 397. p.
197 Anno domini 1627. die 26 menis julii éczaka egy órakor holt meg az szegény Gálffy János
uram, temettük el az nagytárkányi templomban 1. die augusti eodem anno. Szopory Nagy (szerk.) 1881. 1627. júl. 26.
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viszonya nem volt felhõtlen, Gálffyné veje, Pálóczi Horváth György panaszkodik
naplójában az özvegy földesúrnõ, Paczoth Judit hatalmaskodása, vagyis jogtalan  talán éppen a vallási okokból tett  fellépése miatt.198
A patrónus támogatásán és az egyházi földek jövedelmén kívül a pap fizetésének harmadik részét az egyház tagjaitól nyerte. A 17. század elején a nagytárkányi társadalom vagyona szerint támogatta az egyházat. Az egyházi adó felsorolása egyben a falu társadalmának vagyoni rétegzõdését is mutatja: akinek
a dézsmálás után 12 kalangya búzája maradt, az két kalangyát, vagyis megmaradt termése 1/6-át köteles az egyháznak adni, ugyanígy 24 keresztbõl 4 illeti
az egyházat. Aki azonban nem fizetett dézsmát, vagyis a zsellérség, amely csépével [= csépléssel] keresi a kenyerét, egy köböl csépelt gabonát ad. Az egyházi adó lajstroma kitér az uradalom és a kastély szolgáira, szolgálattevõire is:
Az udvarbeli szolgák tüzes[ek] és házasok, fél köböl gabonát és 3 dénárt adnak. A tüzesszolgák minden bizonnyal a konyha és kastélytermek fûtését végezték, a házasok pedig a belsõ személyzetet alkották, ezek egy része a kastély területén lakott. A zsellérségnek az a része, amelynek egyáltalán nincs gabonajövedelme, 28 dénárt fizet a papnak, még az özvegyek is kötelesek 3 sing
(kb. 1,5 m) házivásznat adni. Akinek barma vagyon, tartozik egy szekér fával.
A papnak ún. stólapénz, vagyis az egyházi szolgáltatás díjazása is járt: Kereszteléstõl egy tyúk s egy kenyér. Komapénz egy poltúra. Az esketésnél is megkülönböztetnek udvari és nagytárkányi  itt lakos hívõt, az elõbbi 75 dénárt fizet, a tárkányiak azonban a templomi esketésért nem fizettek, csak a háznál
tartott szertartásért 90 dénárt. A temetésnél tartott prédikációért 24 dénárt
kért a pap, kétszeri beszédért 50-et. A pap nemcsak reformátusokat temetett,
hanem lutheránus és pápista embereket is, ezek rokonai a temetési prédikációért 1 Ft-ot adtak. A papnak ezenfelül a házas hívektõl évente 1 sódar járt. A
filia, a bélyi leányegyház tagjaitól is hasonló javadalmat követelt a pap, itt azonban az esketésnél a menyasszony egy kendõ keszkenõvel, a násznépe is valamivel tartozik. Fát nekik is kellett szállítaniuk.199 A pap felváltva prédikált a két
gyülekezetben, az ünnepeken is meghatározott rend szerint tartotta az istentiszteletet. 1648-ban panaszkodnak Erdélyi Ambrus lelkészre hívei, mert a megegyezés szerint karácsonykor Tárkányban, húsvétkor Bélyben prédikál úrvacsorával együtt, de ekkor nem ment el a húsvéti istentiszteletre. A megelõzõ évben
sem osztott úrvacsorát Nagypénteken a bélyieknek.200
Nagytárkányban, akárcsak a zempléni egyházmegye legtöbb helységében, a
17. században iskolát is mûködtetett a református egyház. A tanítót a lelkész
198 A.d. 1638. temettük el az szegény sógor uramot Kaszás Bálintot Nagy-Tárkányban die 7.
mens. Aprilis. [ ] Anno 1639. die 29. mensis junii az én szerelmes sógorom asszony, nemzetes Gálfy Örsik holt meg menyütõ kõ miatt nagy-tárkányi házánál temettük el eodem anno
3. mensis julii. [ ] Anno domini 1642. die 4. men. augusti holt meg az feleségem anyja Gálffi Jánosné nemzetes Ravaz Anna, temettük el 6. die eiusdem mensis, 7 die eiusdem mensis
hatalmaskottatott Paczó Judit Sennyey Sándor relictája ellenem. Szopory Nagy (szerk.) 1881.
1638. ápr. 7., 1639. júl. 29., 1642. aug. 4.
199 Dienes 2001. 335336. pp.
200 Zoványi 1906. 397. p.
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fogadta fel, s általában több falu gyermekeit oktatta. A nagytárkányi tanító Bélyben és Agárdon is tanított, s a 17. század elsõ felében egy szécsi csötört [= helyi gabona-ûrmérték] gabonát és 3 dénárt adott minden jobbágy a rektornak
vagy mesternek. Az özvegyek másfél sing házivásznat. A tanítónak az oktatáson
kívül sokféle tennivalója volt az egyházban és a falu életében is, többször prédikált, könyörgést tartott a híveknek. Bélyben minden második vasárnap reggel
prédikált a tanító, a heti prédikációt pedig pénteken Bélyben, szerdán Tárkányban tartotta.201 1629-ben Liptai Bazil 19 éves tanító szolgálta az egyházat és a
gyerekeket, s ebben az évben a nagytárkányi iskolát pusztán és romosan találták az egyházlátogatók, már 4 éve nem használták.202
4. Táj és gazdálkodás
Nagytárkány jobbágyi társadalma gazdálkodását is a földrajzi környezet határozta meg, az ártéri homokdombokra települt falu kültelki állománya és a határ
egyéb részei ugyanis az alföldi folyóvá lett Tisza homokos partján terültek el. A
gazdálkodás táji és kultúrtáji környezete jól kiviláglik Tasnádi Nagy Gyula említett 19. század végi kutatásának dûlõnévgyûjtésében, hiszen a földrajzi nevek
évszázaddal korábbi állapotokat is megõriztek. Nagytárkány 19. század második felében dokumentált földrajzi nevei a folyó menti tájat festik le: Tisza-kertek,
Akasztóhomok, Örvénytó, Paptó; dûlõk: Remete-pázsit, Temetõjárás, Kertalja,
Ördöngõshomok(domb), Veres hegy, Borsószer, Tippan, Cserni-járás, Gömböczös hát, Gömböczös oldal, Vesszõs, Rakottyás, Nyárjas, Kis Horgas, Gombódás, Szénazsák, Szabács-ól, Nagykert, Liget, Kis Örvényszög, Holt Tisza, Nagyér (holtág).203 A földrajzi nevek folyóparti kertekre, homokos dombokra (hát, oldal) utalnak, továbbá vízparti növényzetre: Vesszõs, Tippan, Rakottyás, Nyárjas.
A török korban a Tisza mentét még erdõségek borították. Az I. katonai felmérés 1788-ban is sûrû erdõket talál Nagytárkányban, amelyek a Tisza áradásakor teljesen vízben állnak, s egyes helyeken még a víz visszahúzódása után sem
száradnak ki teljesen. Árvíz idején csak csónakkal lehet az erdõn átkelni.204 Az
ártéri tölgyerdõket 1766-ban is említi az ungvári uradalom összeírása: Záhony
határában, a Tiszán túl fekszenek a salamoni erdõk, melyeket egy régi Tisza-ág
vesz körül, s ha az erdõket a Tisza elönti, a fák kiszáradnak és terméketlenül
maradnak. Ugyanez az összeírás az Ung megyei Györöcske falu tárkányi határában említi a Tisza által gyakran elöntött, száraz idõben makkoltatásra használt
tölgyerdõket.205 A református egyház javadalomkönyve szerint a 17. század ele-
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Uo. 336. p.
Dienes 2000. 166. p.
Tasnádi Nagy 1881 (OSZK Fol. Hung. 1932) I. köt. 496. p.
An der Theis sind starke dichte Waldung, diese stehen bey überschwemung ganz im Wasser,
und bleiben nach verlauf dieser hie und wieder Sumpfe die nie austrockenen stehen, zur zeit
der Überschwemmung kann man durch diese Waldung Mittelst Kahner passiren. I. katonai felmérés DVD-ROM
205 MOL UeC 122/37(a)
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jén nemcsak a nagytárkányiak, hanem a leányegyház, Bély lakosai is a nagytárkányi erdõrõl szállították a fát papjuknak.206 A 19. század végére Nagytárkány
határából jórészt eltûntek az erdõk, de a szomszédos Kistárkány lakosai elmondják 1881-ben, hogy a Szögfenék, Luzsnya, Szögösvény és Bencsik nevû
dûlõkben egykor erdõk voltak, de a régi nevezetes erdõ általában kiirttatván,
leginkább fûzfák növekednek.207
Az erdõk a tûzi- és épületfa-szükséglet mellett elsõsorban a hagyományos állattartással hozhattak hasznot a parasztságnak. A sertések ugyanis a tölgy- és
bükkerdõk makkján nevelkedtek, s így a Tisza menti erdõkre is kondákat hajtottak. A Bodrogközben a gabona mellett a sertéstartás jelentette a mezõgazdaság legjövedelmezõbb ágát.208 Érdekes, hogy ennek ellenére a nagytárkányiak
alig fizetnek egyházi tizedet állatvagyon után, pedig elképzelhetetlen, hogy nem
használták ki a táj adta lehetõségeket. A földesúr azonban megfizetteti a jobbágyot, ha erdeiben disznót makkoltat. 1684-ben a nagytárkányi kastély és uradalom provizori utasításában is megemlítik a tiszai tölgyerdõk hasznát: Vadnak
makkos erdõk ezen jószágban, ezért arra vigyázzon Provisor urunk, hogy mikor
annak ideje vagyon, minél több disznókat fogadjon az erdõkre.209 Ha Nagytárkány határában kevés volt a makk, a falu lakosai a leleszi konvent falujának, Agárdnak makkos erdeit használhatták a közeli Leányvár jobbágyaival együtt a leleszi
uradalom 1566-ból és 1569-bõl származó urbáriumának tanúsága szerint.210
A tölgyerdõk a disznóhizlalást szolgálták, s az erdõ birtokosa, Agárd esetében a
leleszi premontrei prépost, díjat szedett az erdõre hajtott kondák után, esetleg
disznótizedet szedett, vagyis minden tizedik állatot elsajátította.
A halászat mint õsfoglalkozás Nagytárkány és környéke természeti környezetébõl adódott, ezt a gazdálkodási ágat és jövedelemforrást azonban az egyházi
és állami adó nem érintette, így a forrásokban alig bukkan fel említése. A paraszti munka jellege miatt azonban a halászat 19. századi gyakorlatából bátran viszszakövetkeztethetünk a korábbi évszázadok hagyományára. Az 1880-as évek elején Tasnádi Nagy Gyula gyûjtésében a nagytárkányiak így vallanak az egyik legõsibb foglalkozásról: Halászat van a Holt Tiszában, s ha a Tisza kiönt, a bányagödrökben is sok hal marad. A halászat történik gyalommal, kétközzel, hálóval,
varsával, lészával, merítõvel és horoggal, az elsõ leggyakoribb halak: potyka, harcsa, csuka.211 Az ungvári uradalom 1766. évi összeírásában a Tárkánnyal határos Ung megyei Györöcske falunál említik, hogy amikor a Tisza kiönt, az ártéri erdõszéli mocsarakban halásznak, s ekkor kiváltképpen csukákat fognak.212
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Dienes 2001. 336. p.
Tasnádi Nagy 1881 (OSZK Fol. Hung. 1932) I. köt. Kistárkány
Veress 1963. 300. p.
Idézi: Siska 2003. 290. p.
Possessio Agard Est et silua glandifera communis cum possessionibus Leanwar et Nagh
Tharkan. [Agárd falu van makktermõ erdõ is, amely közös Leányvár és Nagytárkány falukkal.] 1569. MOL UeC 18/17. Az összeírás 1566. változatában (MOL UeC 18/15) is
Nagytárkány szerepel, s nem Sárkány, ahogyan hibásan közli: MarsinaKuik 1959. 227. p.
211 Tasnádi Nagy 1881 (OSZK Fol. Hung. 1932) I. köt. 499. p.
212 MOL UeC 122/37(a)
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A battyáni kastélyban is õriztek halászeszközöket, 1644-ben a kamarai biztosok a torony földszintjén, a hadi eszközök, állatbõrök, vaj között a gyalomkötelet is felvették a leltárba. A halat szárítással tartósították.213 A leleszi prépostság egyik épületének padlásán is összeírtak 15 szárított csukát 1569ben.214 A nagytárkányi uradalom Thököly korabeli udvarbírói utasításában is szerepel a különleges halászati eszköz, a gyalom (hosszú, középen zsákos kerítõháló): Az gyalom penig, valamikor kegyelmes urunk õnagysága szükségére kívántatik, itt való udvarbíró uram szabadossan halásztathasson velle.215 A gyalom a környéken mindenütt az uradalmi halastavak halászati eszköze volt.
1561-ben Móré Gáspár birtokos panaszolja be a nagy hatalmú arisztokrata aszszonyt, garai Bánffy Katalint, Telekessy Imre özvegyét, mert jogtalanul halásztatta a nagyrozvágyi halastavat, ezért Móré Gáspár a gyalom nevû halászhálót
is elvette.216
A halgazdaság virágzó gazdasági ág volt a Tisza és Bodrog környékén, de
nemcsak a folyóvizekben, hanem az ezekbõl elrekesztett halastavakban is. A
Nagytárkányhoz közeli Agárdon, a leleszi prépostság jobbágyfalujában 3 halastavat is létesítettek, hiszen a szerzetesi étrend különösen sok halat igényelt.
1569-ben három halnevelõ tóról emlékezik meg az agárdi urbárium, a Mikona
(Mykona), a Márton-tava és a Vértó (Weer tho) nevûekrõl. A tavak értékére mutat, hogy ezek részben a szomszédos birtokosok tulajdonában voltak, a Vértó
felét Vékey Ferenc, Nagytárkány földesura birtokolta.217
Nemcsak a jobbágyok, hanem a református pap is halászott. 1643-ban a református egyházlátogatás során jegyezték fel a jegyzõkönyvbe, hogy a nagytárkányi református pap karácson napján az jég hátán halászott.218 A református egyház javadalmai között is szerepel halak beszolgáltatása. A jegyzõkönyv
szerint régi kiváltsága az egyháznak, hogy az egyik nagytárkányi halászóvízbõl a
jobbágyok által kifogott halaknak bizonyos részét, korábban a felét, 1639-ben
pedig már csak harmadát a papnak kell beszolgáltatni.219 A Bodrogközben csíkot is fogtak, a leleszi uradalom 1566. évi urbáriumában a vajdai jobbágyoknak
kötelezõ nagyböjtben egy-egy vödör csíkot adniuk uruknak, a leleszi prépostnak,
ennek híján egy-egy báránnyal tartoznak.220
A mezõgazdasági termelésben a gabonatermesztésre a talaj csak korlátozottan volt alkalmas, Nagytárkány lakosai a 19. század végén így jellemzik a termõ213 Turris in primo inferiori fornice funes pro retibus piscium alias Gyalom kõtél No 1 In
superiori fornice Pisces sicci No. 3. MOL UeC 7/31
214 In tecto cuiusdam domus. Pisces lucei exsicati  15. MOL UeC 18/17
215 Függelék I.
216 Tóth 2001. 11481149., 11501151., 16111612. sz.
217 MOL UeC 18/17
218 Zoványi 1909. 397. p.
219 Vagyon egy halastó, melybõl ennekelõtte a halászok felét adták, mostan harmadát. (1639)
Dienes 2001. 335. p.
220 Possessio Wayda Ad Quadragesimam singuli coloni singulas chykonum hydrias dare debent.
Si quando autem chykones propter eorum inopiam reddere non possent, singuli singulos
agnos dare tenentur. (1566). MarsinaKuik 1959. 231. p.
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földet: egy rész homokos, másik mocsáros, nedves a Tisza kiöntései miatt.221
Ennek ellenére, ahogyan a másfél évszázadon át fennmaradt dézsmajegyzékek
tanúsítják, a szántómûvelésben az õszi gabona termesztése volt a meghatározó, tavaszi, inkább takarmánynak alkalmas gabonát ritkábban vetettek a falu határában, zabból és árpából ugyanis csak kevesen adtak tizedet. Míg az egyház
csak az alapvetõ termelvényekbõl sajátította el a termés tizedét, a földesúri joghatóság a gabonakilenceden felül pénzbeli és egyéb járulékokra is kötelezte a
jobbágyot. 1674-ben, amikor a battyáni kastélyhoz tartozó uradalomban Nagytárkány urbáriumát is összeírják, a faluban lakó zsellérek és jobbágyok mindegyike fizeti a Szent Mihály napján esedékes évi 50 dénár cenzust, a földesúr
konyhájára azonban nem szolgáltatnak ajándékokat, vagyis beltelki termelvényeikbõl nem részesül az uradalom. Gabonatermésük  búza, rozs, árpa, zab 
után kilencedet adnak uruknak; sertéstized ugyan nincs, de minden 6 disznajuk után 1 a földesúré. Robottal is tartoznak, kötelesek a földesúr allódiumán
szántani, kaszálni és aratni.222 Amikor Thököly Imre, Felsõ-Magyarország fejedelme Nagytárkányt fejedelemsége kincstári javaihoz csatolta, a nagytárkányi kastély és uradalom udvarbírájának adott utasítás felsorolta a jobbágyok legfontosabb szolgáltatásait, melyek között a kilenced és cenzus mellett a földesurat illetõ bírságpénz és az ajándékok is szerepelnek.223
Fontos kérdés a szántómûvelés agrártechnikája, a 1617. századi Magyarországon ugyanis a hagyományosabb két- és modernebbnek számító háromnyomásos rendszert is ismerték a telki gazdaságok. A nagytárkányi mûvelési rendszer vizsgálatára elégtelenek a források, mint láttuk, az allódium szántói két
nyomásban voltak, nem hagyhatjuk viszont figyelmen kívül, hogy a református
egyház-látogatási jegyzõkönyvek szerint a 17. század elsõ felében az egyháznak
három nyomásban vannak a földjei, mégpedig mindegyikben ugyanannyi parcella.224 Ha az egyház saját földjeit, melyeket a földesuraktól vagy a hívektõl nyertek alapítványként, három nyomásban szántotta és vetette, a faluközösséget illetõ nyomáskényszer miatt a többi jobbágynak is így kellett a kültelki parcelláit
mûvelnie, más szisztéma nehezen képzelhetõ el, igaz, Felsõ-Magyarország keleti vidékein a kétnyomásos rendszer dívott. Egy telekhez ugyanannyi parcella
tartozott minden határrészben, s a nyomáskényszeren alapuló szokásjog alapján határozták meg, hogy melyik évben melyik nyomást vetik be õszi gabonával,
melyiket tavaszival, s melyik lesz az ugar. A bevetetlenül hagyott nyomáson is
el kellett bizonyos munkákat végezni, 1684. június 28-án az udvarbíró már elvégeztette az allodiális szántók ugaroltatását.225 Az egyik nyomást Felsõ nyomásnak, a másikat Alsó mezõnek nevezték,226 a harmadik neve nem szerepel a for221 Tasnádi Nagy 1881 (OSZK Fol. Hung. 1932) I. köt. 500. p.
222 MOL UeC 7/31. UetC CD-ROM
223 Minden rendbéli proventusokra jól vigyázzon Provisor Urunk, akárminémû adó legyen, pénzbeni cenzus, bírság, désma, tyúk, lúd, komló, kender, olaj, bárány, vad madár 1684. Idézi:
Siska 2003. 291. p.
224 Vagyon három nyomás, mindeniken hat-hat föld vagyon. (1639) Dienes 2001. 335. p.
225 Függelék II.
226 Függelék I.
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rásokban. A nyomásrendszer kérdését csak újabb források felbukkanása oldhatja meg, egyébként az is elgondolkodtató, hogy 1696-ban a telkes jobbágyok
közül ketten (Varga János és Szakács György) 12 pozsonyi mérõs földdel rendelkeztek (3x4 mérõssel?), míg három jobbágy (Orosz István, Nagy Mihály,
Szaniszló János) csak 8 mérõssel (2x4 mérõs?), ami talán vegyes nyomásrendszerre mutat, további kútfõk híján azonban eldönthetetlen a kérdés.
A telki gazdasághoz kaszálók is tartoztak, míg a legeltetés általában közös
területeken folyt a tradicionális üzemszervezetben. Az említett 1684. évi udvarbírói utasítás is megemlékezik a szénatermõ rétekrõl: Nyilván vagyon, hogy az
tárkányi és több jókban [= jószágokban] rétek és kaszálók vannak.227 1684-ben
a falu urbáriuma szerint kb. 219 szekér szénát kaszálhattak le a tárkányi
rétekrõl.228 A Tisza áradása a rétgazdálkodásnak is kárára volt, hiszen az elöntött mezõk csak lassan száradtak ki, sõt még a 18. század végén is volt állandó mocsár a falu területén az 1788. évi I. katonai felmérés adatai szerint.229
Bár gyümölcstermesztésrõl csak a földesúri gazdálkodásra vonatkozóan
szólnak a források, ártéri és beltelki gyümölcsösökkel minden bizonnyal a jobbágyok is rendelkeztek, ezek után azonban nem kellett adózniuk. A rövid életû
16. századi tárkányi borászatról már volt szó, de ha a faluban nem is, a régió
szõlõhegyein, így a közeli Királyhelmecen és Kövesden bizonyára a nagytárkányi
jobbágyoknak is voltak szõleik, hiszen a bor a legjobban eladható árucikk volt a
kora újkorban.
Az állattenyésztés az erdõhasználatnál említett makkoltató disznótartáson
túl nem volt Nagytárkányban jelentõs. Az egyházi dézsma jegyzékeiben  az egyház a bárányok (és kecskék) után is szedte a tizedet  ugyanis alig szerepelnek
nagytárkányi jobbágyok. 1572-ben a bodrogközi falvak jó része tetemes báránytizedet szolgáltatott, a legtöbbet Nagygéres (435 db), Kisgéres (259 db) és Perbenyik (379 db), de Bély (117 db) és Battyán (112 db) jobbágysága is adott a
bárányokból dézsmát, Nagy- és Kistárkány azonban nem szerepel a listán.230 Az
1601. évi dézsmajegyzék szerint Varga Gergely bíróságában Török János 16,
Grepsi Demeter özvegye pedig 13 kecskéje után fizetett 1 R.Ft 5 dénár, illetve
88,5 dénár megváltást, míg a földesúr, Paczoth Ferenc nem engedte, hogy két
szabadosát megdézsmálják.231 1610-ben a kistárkányi Csete István és Paci Mihály fizet 35-35 dénárt bárányai után,232 1644-ben pedig Nagytárkányban Tompa Ferenc és Serfõzõ Márton 14-14 juha után 1-1 R.Ft-ot ad a dézsmaszedõknek.233

227 Idézi: Siska 2003. 290. p.
228 Függelék I.
229 Die Wiesen sind meist sumpfig doch troknen die beim Ort befindlichen wieder aus. Im Ort
selbst ist ein beständig bleibender Sumpf. (Nagytárkány). I. katonai felmérés DVD-ROM
230 Tasnádi Nagy 1881 (OSZK Fol. Hung. 1932) II. köt. 454. p.
231 MOL E 158 Zemplén 1601/10
232 MOL E 158 Zemplén 1610/11
233 MOL E 158 Zemplén 1644/13
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A 17. század végén az urbárium 13 jobbágya és kézmûves zsellére közül
szinte mindegyik rendelkezik tehénnel és üszõvel, sertéssel viszont alig,234 s ez
azt jelzi, hogy a nagytárkányi jobbágyi gazdálkodásban nem volt meghatározó az
állattartás. A méhészet viszont végig jelen volt a jobbágyi jövedelmek között, a
dézsmajegyzékek szerint többen foglalkoztak méztermeléssel, az 1684. évi urbáriumban is három jobbágynál írtak össze 2-3 méhkast.235 A források nem szólnak a baromfitartásról, pedig bizonyosan tartottak tyúkot, libát, kacsát a
tárkányiak, egyébként az állatvagyont könnyebb volt az adószedõk elõl elrejteni,
így kevésbé jelenik meg az összeírásokban, mint a gabonavagyon.
*
A nagytárkányi adózó társadalom egységes jobbágyi jellege a kora újkor végéig
nem változott, a telkek megmaradtak járadékkötelesnek, csak elvétve fordult
elõ, hogy valakinek sikerült libertinusi vagy nemesi jogállásig jutnia. Hogy mégis volt rá eset, azt egy 1711-bõl fennmaradt forrás bizonyítja. 1711-ben, a Rákóczi-szabadságharc bukása után ugyanis az államhatalom összeíratta a Bodrogköz tájain található birtokokat, hogy felmérje, hol vannak újabb adományok
vagy elkobzások, s hogy mennyit érnek a birtokok. Ekkor Nagytárkányban a jobbágyi telkek sorában egyetlen nemesi kúriát, vagyis a nemesi adómentesség
privilégiumát élvezõ telket találtak, amely a külsõségekkel, a telekhez tartozó
határrészekkel együtt 30 rajnai Ft-ot ért, s a szabadságharcban meghalt Soós
Jánosé volt.236 A kültelek, az appertinentia mutatja, hogy valaha ez a gazdaság
is jobbágyi lehetett. Ugyanekkor Kistárkányban két kúriát is találtak az összeírók, ráadásul jóval értékesebbet, a rebellis, vagyis Rákóczi-párti Hartyáni (Harkányi?) Mihályét és a szabadságharcban ugyancsak részt vett (rebellionis compos) Horváth Ádámét, 100-100 rajnai Ft értékben.

234 Függelék I.
235 Függelék I.
236 Nagy Tárkány Datur in hac revolutione defuncti Joannis Soós on hoc pago una nobilitaris curia
cum appertinentiis valens 30 Fl-os Rhenenses. Pataky János által készített összeírás. 1711.
febr. 20. MOL UeC 32/79
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Függelék III.

Nagytárkány összeírásai 1684-bõl
A nagytárkányi összeírásokat több forrás alapján közöljük. A II. Függelékben szereplõ magyar nyelvû inventárium két változatban is megmaradt, (zárójelben) közöljük az eltéréseket. Az I. Függelékben szereplõ inventáriumot latinul és magyarul is felvették, a szövegközlés alapját azonban a magyar változat képezi, [szögletes] zárójelbe tettük  természetesen magyarra fordítva  a latin nyelvû összeírások azon részeit, amelyek nem szerepelnek a magyar inventáriumban. A forrásokat az élõbeszéd hangzásához híven közöljük, a
helyesírást azonban nem javítottuk ott, ahol tájnyelvi formát sejtettünk, így a rövid és hoszszú magán- és mássalhangzókat (töb, mellyben, abbul stb.) meghagytuk a szövegben.
A leggyakrabban elõforduló idegen kifejezések:
contignatio = (latin) emelet, szint
excindál = (latinmagyar) kihasít
fiscalis = (latin) kincstári
fiscus = (latin) kincstár
invental/inventál = (latinmagyar) összeír, leltárt készít
ittem/item = (latin) továbbá, hasonlóan
No vagy Nro = (latin: numero) szám szerint
portio = (latin) birtokrész
praefectus = (latin) parancsnok, gazdasági vezetõ
pro fisco = (latin) a kincstárnak
tertialitás = (latinmagyar) harmad, harmadrész
vasa = (latin: vas többes száma) hordók

I.
Nagytárkány összeírása (1684)

237

Mivel tárkányi Segnyei István és Pongrác urak õnagyságok
devialtak238 az mi kegyelmes urunk õnagyságok hûségétül, azért
az Sennyei-jószágbul ezek excindáltatnak kegyelmes urunk õnagysága számára, õnagysága továb való kegyelmes dispositiojáig239
Tárkány, 21. Jan(uarii) 1684.
MOL UeC 60/4; 115/3
[ ]
237 Az összeírások részlete, valamint az 1684. április 26-án felvett változatának (MOL UeC 57/88)
egy része megjelent: URBARIA ET CONSCRIPTIONES 7. 499. p. és 5. 177178. pp.
238 (latinmagyar) letértek
239 (latinmagyar) rendelkezéséig
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Tárkányi kastélyban inventalt egyet-másoknak kegyelmes urunk õnagysága számára
excindált tertialitassa:
5Ê]WDUDV]N
1UR
9LWWHNHO1R
6]DNÂOORV
1UR
9LWWHNHO1R
6HUHJERQWÔ
1UR
9LWWHN1R
·UHJYÎ]WDUWÔUÊ]NÂG
1UR
3DWDNUDYLWWÊN

.DSXN×]×WWYDOÔPXVNDWRO\
1UR
&VĜU×VNHUWEHQ×UHJDV]WDJ
1UR
6]DORQQD
(OYLWWÊN
2UMD
1UR
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3ÂUVÔGRU
1UR
9LWWHN1R
+ÂM
1UR
(OYLWWHN
%RUYDVD
1UR
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/ĎUHYDVD
1UR
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1UR
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1UR
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.ÂSRV]WDYDVD
1UR
,WWHP)RNKDJ\PÂQDNÊVYHUHVKDJ\PÂQDNKDUPDGUÊV]H
NLWXGYDUEÎUÔXUDPLJD]ÎWVRQHO
·UHJELDO
1R
%RUMDLV
1R
.HFVNH
1UR
·N×U
1UR
7XORN
1UR
.ĜVÔ
1UR 9LWWHNHO1UR
6HUWÊVPDUKD
1UR
9LWWHNHO1R
7HKÊQVHJ\ÊENLMÂUÔPDUKD
1R 9LWWHNHO1R
6]ÊQÂQDNV]DOPÂQDNKDUPDGUÊV]H

Anno 1684. Die 21 mensis Januarii242 bejõvén Tárkányban kegyelmes urunk õnagysága243
parancsolatjábúl minden inventált bonumoknak244 és az kastélynak is tertialitássát foglaltam
kegyelmes urunk õnagysága számára az mint következik.
Azon kastélynak délrül való egész oldala az kapuval edgyütt az kapu felett való házakon kívül, kiben találtattak illyen házak:
Major felõl napszállatrul való szegelet bástya.
Az bástya alatt egy ház [hypocaustum245] pitvarával s egyéb alkalmatosságaival együtt
[folyosó, ahonnan a két kályhát fûteni szokták és egy árnyékszék] az felsõ
contignatiojában.
Abbul nyíló más [takaros] ház [az udvarbíró lakószobája].
Ezen házbul [hatalmas ajtón] nyíló hosszú öreg palota.
Abbul nyíló egy kisded ház [kályha nélkül] pitvarával együtt [ahol a gabonát tárolják].
Ugyan azon [konyhák fölötti] pitvarbul nyíló egy végsõ ház, az napkelet felõl való bástya alatt, ugyan azon bástyával együtt.
Alsó contignatioban levõ házak.
Kapu drabant házával együtt [kis kályhával].

240
241
242
243
244
245

(franciamagyar) muskéta
(latin) hordócska, szárazûrmérték
1684. január 21-én
Thököly Imre, Felsõ-Magyarország fejedelme
(latinmagyar) jószágoknak
(göröglatin) fûthetõ szoba
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A mellett egy kisded bolt [vagy éléskamra].
Az mellett egy élés ház.
Ugyan a mellett két bolt pitvarostul.
Azon túl egy kis bolt.
Végrül [a bástya alatt] a konyha.
S ezen sor házak alatt egy hosszú pince [melybõl a végén egy másik kisebb pince nyílik, ahol most Sennyei István elhunyt feleségének jószága hever].
Az külsõ kerítésben egy hosszú kû istálló, mellybül az bástya felõl való közeleb s nagyob istálló elfoglaltatott [A külsõ kerítõfalnál, a bástyával szemben amely alatt
a konyha van, a többi istálló végében egy kõistálló,].
Az külsõ kerítésben levõ száraz malomnak és jövedelminek harmad része.
[A kert leválasztott harmadát, tudniillik a külsõ kaputól az ültetvény sarkáig a serfõzõ
külsõ végénél keresztben felállított kerítéssel kell elkeríteni.]
Ugyanaz külsõ kerítésben [az úrnõ csûrje melletti kertben, amely egykor borjúknak volt
kijelölve, ennek a végétõl a falu felé menve a téglaégetõ szín mellett elhaladva, a kert közepén bizonyos dombokhoz érve, a régi csûr mellett karókkal]
kell kijelölni egy major háznak való helyet, az hol kegyelmes urunk udvarbírájának fog tetszeni.
[A sóvám harmadrésze.
A Tisza-parti Szõcs-kert nevû gyümölcsös harmada, a Tisza folyása melletti Somodi-kert harmada.]
Az veteményeskertnek harmad része.
Az kastély elõtt való udvaron levõ serfõzõben penig az mikor kegyelmes urunk udvarbírájának fog tetszeni, szabadossan sert fõzethet.
Az külsõ kerítés kapujának harmad része.
Ugyanott egy kapusnak való kis ház.
Az kutak mind kívül-belöl az kastélyban közönségessek.
Kastélyhoz tartozó két cigány, Péter vajda és István, az András vajda fia, házokkal
együtt.
Az gyalom penig, valamikor kegyelmes urunk õnagysága szükségére kívántatik, itt való
udvarbíró uram szabadossan halásztathasson velle.
[Tárkány területén az egyik nyomáson kincstári ekékkel felszántvat 28 hold föld, a másik nyomáson 13 hold, az õszi vetések között, ahol a jövõ évben tavaszi vetés
lesz, 40 hold.]
[Egy kis német kocsi, valamikor Senyei István úré volt.
Egy tábori társzekér, valamikor Senyei István úré volt.
Két hordó bort kell Senyei Ferencnének átadnia az udvarbírónak, a másik kettõ szüret
után esedékes.
66 marha, vegyesen nagy és apró, melyeket Vardáról Pácinba hajtottak, Kelepecz István udvarbíró úr kezére bízattak.
40 Pácinban lévõ sertés a birtokosztály miatt Tárkányba került, nemsokára azonban
Terebesre kell hajtani.
Egy ökörborjú.]
Nagy Tárkány
Alkalmas négyszögletû kastély négy bástyával vagy négyszögletû toronnyal és egyéb alkalmatosságokkal építve, majorsággal, kõistállókkal, veteményeskerttel, gyümölcsössel,
csûrrel, szárazmalommal, serfõzõvel.
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Majorsági földek a felsõ nyomáson: 95 hold, az alsó mezõn az õszi vetések között
32 hold van bevetve, sok azonban vetetlen.
Rét 2 van, kb. 9 szekér szénát terem.
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II.
Nagytárkány összeírása (1684)

246

Divisio bonorum mobilium et immobilium Tarkaniensium suae Celsitudinis
Principalis, occasione defectionis et rebellionis magnificorum dominorum Stephani et
Pancratii Segnyei ex una, ex altera vero partibus inter spectabilem et magnificam dominam Mariam Széchi spectabilis condam et magnifici domini Francisci Senyei relictam
viduam tamquam dotalistam et tutricem filiorum suorum Francisci et Alexandri necnon
filiae Barbarae facta247
Nagytárkány, 1684. június 28.
MOL UeC 60/5; 108/12
Jutott az Fiscus részére az tárkányi kastélbéli dél fellül való egész oldal minden néven nevezendõ épületivel, 2 szegletes bástyáival (bástájával) és kapujával együt, az egy kõ istálóval, majornak és fûszerkertnek való helyel az tégla szín mellet, az hol az ellõt az bornyus
(borjus) kert volt az tulsó (külsõ) végétûl tartva egy kis dombig, az hol megjegyzették (megjegyezték) az asszony õnagysága csûrének ellenében. Jutot az Tiszán való sóvámnak harmada, az száraz malomnak harmada, cum proventuum tertialitate248. Jutot, az külsõ kapunak harmada, a mellete levõ házzal együt, melyben Kelepecz uram bort árultatot. Jutot
az veteményes kertnek egyik része az nevelõ mellet levõ szögletes palánktul fogva igyenessen által az egész külsõ kapuig, az nevelõben való szabados serfõzéssel.
246 Az összeírás 1683. december 31-én kelt változatának (MOL UeC 108/13) részlete megjelent:
URBARIA ET CONSCRIPTIONES 7. füzet (7/2 Nagyjenõ  ZS) 498. p. Az összeírás (MOL UeC
115/13) részletét közli: Siska 2003. 287289. pp.
247 A tárkányi ingó és ingatlan jószágok megosztása nagyságos Sennyey István és Pongrác pártütése és rebelliója alkalmával egyrészt a fejedelem õmagassága Kincstára, másrészt tekintetes és nagyságos Széchy Mária, tekintetes és nagyságos Sennyey Ferenc úr megmaradt özvegye mint dotalista és fiainak, Ferencnek és Sándornak, valamint lányának, Borbálának
gyámja között
248 (latin) a jövedelmek harmadával együtt
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Jutot 2 cigány, Péter vajda és István, András vajda fia házokkal együtt, mely van a
közepsû kapu mellet.
Jutot a Somodi-kertben a Tisza mentében-köziben (hoszában) harmada.
Jutot az nagy gyümölcsös kertnek az Tisza mellett, az Szöcs-kertnek harmad része
az alsó végében. Jutot az egész õszi búza és rozs vetésnek harmada, úgy hogy azt közönségessen az Fiscus és az Asszony õnagysága tartozzanak felaratatni, azután keresztekkel osztozkodván az Fiscus számára essen mint buzábul, rozsbul harmad része, az Aszszon õnagysága két részt vegye el.
Az Fiscusnak szabad korcsmája lészen Tárkányban, valamint az Asszonnyak õnagyságának, akar az kastélyban, akar az kapu mellet levõ házban árultassa, valahol az maga
fundusán szeret.
Jutot az Fiscusnak az tárkányi mezõben az ugorban egy véggel 29 szántóföld és
másut 13 föld, kiket meg is ugaroltatta mán az fiscalis udvarbíró. Azon kívül az mely földekben buzák, rozsok vadnak most, az jüvõ tavaszi vetés alá is cedálnak 40 hold földek
az tárkányi jószágban.
Jutot az Fiscusnak az lacai portio egészlen.
Jutot az Fiscusnak az szentesi portio egészlen, cum suis pertinentiis, nihilo excepto249.
Jutot az Fiscusnak az pacséni250 portio egészlen, mint azon által az pacsényi és
szentessi határban való õszi vetésben pro hoc anno 1684251 az Asszonynak õnagyságának az két rata portiója cedal252, az harmada maradván a Fiscusnak.
Az kantai, senyei portio egészlen jutot az Fiscusnak, kihagyván egy pusztát az Aszszony õnagysága számára pro usu libero aquarum, sylvarum, territorii et successionis.253
Az cigándi portionak osztal254 szerint való harmada az Fiscusnak, két rész az puszta
malommal maradot az Aszonnak õnagyságának.
Az liszkai szabad szõlõ jutot Fiscusnak, az újhelyi és tolcsvai szõlõk maradtak az
Aszonnak.
Ex altera parte255 jutot az Aszonnak õnagyságának és ithon lévõ édes gyermekinek
napszálat, éjszak és kikellet fellõl való egész három oldal az tárkányi kastélynak, az kapun kívül az egész falussi emberekkel, földekkel, rétekkel, sóvámnak, szárazmalomnak,
kõ istálók[nak], gyömölcsös és veteményes kerteknek két részivel, az major ház, csûres
kert egészlen, nevelõvel és egyéb alkalmatosságokkal, valamelyek az Fiscus részében
nincsenek, pro Fisco specificalván256. Az õszi vetésekbül, búzákbul, rozsokbul két-két
rész, az tárkányi majorsághoz való szántóföldeknek, réteknek mindenestül, az 42 ugarban esset és az jövendõbeli tavasz vetésre az mostani tilalmas földekbül szakítandó 40
holt földeken kívül, kik pro Fisco cedalnak.
Iten az kisagardi, nagyagardi, damoci, perbeniki, bélyi, sarkanyi praediumbéli,257 dobrai, karossi, leányvári portiok az Asszonnak õnagyságának maradtanak az egész tavaszi

249
250
251
252
253
254
255
256
257
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(latin) tartozékaival együtt, kivétel nélkül
pácini
(latin) a mostani 1684. évre
(latinmagyar) kétharmadnyi részbirtok jut
(latin) a vizek, az erdõk, a terület és az örökség szabad hasznával
osztal = osztály. A birtokosztály a közös örökségnek az örökösök egymás közötti felosztása volt.
a másik részrõl
a kincstár részére összeírva
praedium = (latin) puszta

vetéssel együt, az csigandi két részel, és ot való tiszta malommal, mint arrul való osztal258 kimutatja.
Az helmeci, tolcsvai és újhelyi szõlõk jutottak az Asszonnak õnagyságának, Mint azon
által az határokban mindenit való szabad pascuatio259 és vizeknek, erdõknek való szabados usussa260 mint az két résznek fen marad, valamint ante divisionem261 volt.
Az kastély kapujának custodiájára262 tartozik az Fiscus continue263 két drabantot, az
Aszony õnagysága penig 4 drabantot ki-ki maga fizetésén tartani, ki-ki szabados lészen
az maga részén való drabantoknak parancsolni és falura levéllel vagy jobbágyoknak parancsolni kiköldeni, de úgy mint az által, hogy az kapu gondviseletlenül ne maradjon.
Hogyha penig az Aszony õnagysága töböt négynél akarja tartani az maga fizetéssén, szabad lészen azon kívöl. Az tizedes vagyis porkoláb tartassék, kitül az töb drabat264 fügjen,
azon tizedesnek való fizetésében az Fiscus harmadat, az Aszony két részt fizessen, mint
tizedes, mint drabatok Utunk hívségére legyenek kötelessek, valamikor udvarbíró uram
ithon lészen, nála légyen az kapu kulcsa, ithon nem lévén, az Aszony õnagyságánál tartassék, idegen ember ne bocsáttassék be, hanem mint az fiscalis udvarbírónak, mint az
Aszonnak õnagyságának hírével legyen. Senyei Istváné asszontul 8 hordó bor maradván,
az négye limitaltatot265 az temetségére, az keteit most ad az fiscalis udvarbírónak Senyei
Ferencné asszonyom õnagysága, az keteit szüret után ígért õnagysága megadni új borbul. Az Senyei István uramtul maratt hintót és társzekeret kiadja az Aszony õnagysága,
valamikor parancsol praefectus uram az fiscalis udvarbírónak, hogy hova küldje.
Az mely két volt az Fiscus részén még most az Aszony õnagysága lakat allat vadnak,
mihelent kívánja, fiscalis udvarbíró uram az kezében bocsátani tartozik õnagysága, az
maga lakatját levévén rólok.
Jól lehet az kapu közöt lévõ drabatház az Fiscusnak jutot, mint azon által az köz jó
alkalmatoságra nézve az fiscalis praefectus ad placitum266 enget az Aszony õnagysága
részérül való drabantok is lakni benne, csak szépen alkudjanak egymással.
Pacinban lévén 8 boros kád az Aszonnak õnagyságának, az hatot kiadtam, az kettõ
penig az kis sajtóval267 pro fisco maradnak.
Actum in castello Nagy Tarkany die 28 Junii 1684.268
Wilhelmus à Draheim bonorum fiscalium Praefectus m(anu) p(ropria)269
Széchi Marya Sennyei Ferencné
Coram me Joanne Geltouieczy
Coram me Georgio Pinkay
Coram me Gasparo Bakos(?)
Coram me Stephani Szaibecz
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

m.
m.
m.
m.
m.

p.
p.
p.
p.
p.

osztal = osztály. A birtokosztály a közös örökségnek az örökösök egymás közötti felosztása volt.
(latin) legeltetés
usus = (latin-magyar) használat, használati rend
(latin) a birtokosztály elõtt
custodia = (latin) õrség, õrizet
(latin) állandóan
drabant, darabont (gyalogos katona)
(latinmagyar) megbecsültetett
(latin) tetszése szerint
sajtó = szõlõprés
Kelt a nagytárkányi kastélyban 1684. június
Wilhelm Draheim a kincstári jószágok prefektusa saját kezûleg
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Rozsályi Kun Anna, Tárkányi István felesége epitáfiuma (17. század második negyede). Olaj, festett,
ezüstözött fa, 32 x 189 cm. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest (http://www.hung-art.hu/frames.
html?/magyar/zmisc/oltar/17_sz/szekeres.html alapján)
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Források és irodalom
Levéltárak rövidítése
HOM = Herman Ottó Múzeum, Miskolc
NA = Néprajzi adattár
MOL = Magyar Országos Levéltár
A 57 = Magyar Kancelláriai Levéltár. Libri regii (Királyi Könyvek)
E 158 = a Magyar Kamara Archívuma. Dézsmajegyzékek
E 159 = a Magyar Kamara Archívuma. Dicalis összeírások
P 599 = A Sennyey család levéltára
UetC = E 156 Urbaria et conscriptiones
OSZK = Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest
Fol. Hung. = Kézirattár  Magyar nyelvû kötetes kéziratok

Irodalom
AZT

Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez 18951928 [IXXVI. évf.] (Nem
jelent meg: 19181925). Szerk.: DONGÓ GYÁRFÁS Géza. Zemplén Könyvnyomda és Lapkiadó, Sátoraljaújhely
Borovszky (szerk.) 1905
Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely r.(endezett) t.(anácsú) város. Szerk.
BOROVSZKY Samu. Magyarország vármegyéi és városai. Budapest, 1905
Czobor 1935
CZOBOR Alfréd: A Helmecziek nemzetsége a középkorban és annak Korláthága = Turul 1935. [49.] 123., 7199.
Détshy 1989
DÉTSHY Mihály: Sárospatak vára és urai 15261616. A sárospataki Rákóczi
Múzeum Füzetei 28. Sárospatak, 1989
Dienes 2001
DIENES Dénes: Református egyház-látogatási jegyzõkönyvek 1617. század.
Budapest
Dienes 2000
DIENES Dénes: Minthogy immár schola mestert tartanak Református iskolák Felsõ-Magyarországon 15961672. Acta Patakiana IV., Sárospatak
Dávid 2001
DÁVID Zoltán: Az 1598. évi házösszeírás. Budapest
I. katonai felmérés DVD-ROM
Az elsõ katonai felmérés (1788)  Magyar Királyság. Arcanum DVD-ROM, Budapest, 2004
Királyi Könyvek CD-ROM I.
Királyi Könyvek 1017. kötet (16471683) CD-ROM. Magyar Országos Levéltár. Arcanum, Budapest, 2001
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Koroknay 2001
KOROKNAY Gyula: A rozsályi Kún-epitáfium beszélni kezd = A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XLIII. [2001] 411419.
Lojda 1915
L[OJDA] J[ózsef]: Adatok a br. Sennyey-család történetéhez = Adalékok
Zemplén Vármegye Történetéhez XX. [1915] 89¦91.
Maksay 1990
MAKSAY Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén 12.
Budapest, 1990
MarsinaKuik 1959
MARSINA, RichardKUIK, Michal: Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku
I. (XVI. storoèie). Bratislava, 1959
Nagy 18571868
NAGY Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal
IXII. Pest, 18571868
Siska 2003
SISKA József: ALTA NON ALTE (A Sennyey család históriája) = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLII. [2003] 283308.
Siska 2004
SISKA József: Balassa Bálint Zemplénben = Régió 2. évf. [2004] 9. szám
(szeptember) 1718.
Siska 2005
SISKA József: Brandenburgi Katalin kincsei Nagytárkányban = Visszhang
(Nagytárkány község lapja) VI. [2005] 2. szám (július) 15.
SiskaKováts 2004
SISKA JózsefKOVÁTS Dániel: Balassi Bálint Zemplénben = Honismeret XXII.
[2004] 6. szám (december). 34.
Szirmay 1804
SZIRMAY, Antonius: Noticia historica comitatus Zempleniensis. Edita et indicibus provisa industria Martini Georgii Kováchich. Budae, 1804
Szopory Nagy (szerk.) 1881
A Pálóczi Horvát család naplója. Közli: SZOPORI NAGY Imre. In: Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVIXVIII. századokból. Magyar Történelmi
Emlékek. Második osztály. Írók. 31. kötet. Budapest, 1881
Tasnádi Nagy 1881
TASNÁDI NAGY Gyula: Zemplén vármegye IV. köt. Kézirat. OSZK Kézirattár
Fol. Hung. 1932
Tóth 1990
TÓTH Péter: Zemplén vármegye közgyûlési jegyzõkönyvei I. 15581560. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Miskolc, 1990
Tóth 2001
TÓTH Péter: Zemplén vármegye közgyûlési jegyzõkönyvei II. 15611563.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltári Füzetek 40. Miskolc, 2001
Turul
A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye 18831950.
Arcanum, (Arcanum digitéka) 123. CD-ROM. Budapest. 20002003
UetC CD-ROM
Urbáriumok és összeírások a Magyar Országos Levéltárban (Urbaria et conscriptiones) CD-ROM. Arcanum, Budapest, 2004
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URBARIA ET CONSCRIPTIONES 5
Mûvészettörténeti Adatok 5. Füzet (Abos-Zsujta). Az MTA Mûvészettörténeti
Kutató Csoportjának Forráskiadványai XVI. Budapest, 1979
URBARIA ET CONSCRIPTIONES 7
Mûvészettörténeti Adatok 7. füzet (7/2 NagyjenõZs). Az MTA Mûvészettörténeti Kutató Csoportjának Forráskiadványai XIX. Budapest, 1984
Veress 1966
VERESS Éva: Háztartás, telek és termelés viszonya hegyaljai és bodrogközi
jobbágyfalvakban a XVI. század derekán. In: Jobbágytelek és parasztgazdaság az örökös jobbágyság kialakulásának korszakában. Tanulmányok Zemplén megyei XVIXVII. századi agrártörténetébõl. Szerk.: Makkai László. Budapest, 1966. 285426.
Zoványi 1906
Miskolczi Csulyak István zempléni ref. esperes (16291645) egyházlátogatási jegyzõkönyvei = Történelmi Tár 29. [1906] 48102., 266313.,
368407.
Zoványi 1909
ZOVÁNYI Jenõ: A zempléni ref. dioecesis zsinatai Miskolci Csulyak István esperes idejében (16291945) = Történelmi Tár 32. [1909] 184210.,
406437.

Vlastníci a daòovníci Ve¾kých Trakán (Zemplínska .)
v 16.17. storoèí
(Zhrnutie)
Pre dejiny Ve¾kých Trakán v 16. 17. storoèí je najcharakteristickejia kontinuita stredoveku, veï rodina vlastníkov usadlosti sa nezmenila. Spoèiatku bola majite¾om dediny
a panstva rodina Nagytárkányiovcov, patriaca k stredne ¾achte, ale u v 16. storoèí bolo
charakteristické aj dedenie po praslici. V druhej polovici 16. storoèia bol najvýznamnejím zemepánom Ve¾kých Trakán Ferenc Paczoth, neskôr, od prvej tretiny 17. storoèia sa
objavila rodina ´Senney a od konca 17. storoèia zostala vlastníkom táto barónska família, pretoe Nagytárkányiovci po meèi vymreli. Táto obec sa vyníma z radu vtedajích
dedín, veï zemepanská rodina tu udriava rezidenciu, ktorú od druhej polovice16. storoèia prebudovali na zámok so tyrmi rohovými batami, v ktorom habsburgský panovník
dral aj vojakov. Dôleitým zdrojom príjmov statkárov bola so¾, ktorá sem prichádzala na
pltiach z Máramarou po rieke Tisa, dostali toti krá¾ovskú donáciu, pretoe vo Ve¾kých
Trakanoch zriadili so¾ný prístav.
Aj na spoloèenstvo daòovníkov je príznaèná kontinuita, napriek akostiam v tureckom období zostali Ve¾ké Trakany v ranom novoveku trvalo osídlené. Jeho obyvatelia boli
v nevo¾níckom postavení, èas z nich slúila ako vojaci alebo sluhovia na zámku, nieko¾kí, tak aj èlenovia rodiny Korcsma sa pozdvihli do zemianskeho stavu. Náboenstvo poddaných, na rozdiel od rímskokatolíckych zemepánov, bolo kalvínske, v dedine mali kalvínsky kostol, dokonca reformovaná cirkev vydriavala aj kolu. Hospodárstvo dediny urèo-
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valo to, e leí na brehu rieky Tisa, dôleitým zdrojom ivobytia bolo rybárstvo, v záplavových sadoch pestovali ovocie, v záplavových dubových lesoch pásli svine na aluïoch.
Nevo¾níci na allódiumoch a na vlastných nevo¾níckych pozemkoch pestovali prevane oziminy, menej príznaèné boli jariny a kàmne obilie.

Gutbesitzer und Steuerträger in Nagytárkány (Zemplin)
in 16.17. Jh.
(Zusammenfassung)
Für die Geschichte von Nagytárkány ist charakteristisch die Kontinuität des Mittelalters,
wo die Gutsbesitzer-Familie bestimmend war. Anfangs war die Familie Nagytárkány
Besitzer des Dorfes und des Herrschaftsgutes; bereits im 16. Jh. konnte das Besitzerrecht auch durch weibliche Linie geerbt werden. In der zweiten Hälfte des 16. Jhs war
Ferenc Paczoth der bekannteste Gutsbesitzer in Nagytárkány; ab Anfang des 17. Jhs tritt
die Familie Sennyei in den Vordergrund; diese Baronenfamilie wird ab Ende des 17. Jhs
zum Besitzer, die Nagytárkányer auf männlicher Linie ab.. Das Dorf ragt aus der Reihe
der damaligen Dörfer hervor, denn die Gutsbesitzer-Familie bewohnt hier eine Residenz,
die in der zweiten Hälfte des 16. Jhs zu einem Burgschloss mit vier Eckbasteien erweitert wurde, wo dem Habsburgerherrscher auch Soldaten dienten. Eine wichtige Einnahmequelle für die Gutsbesitzer ist Salz aus Máramaros; sie erhalten nämlich königliche
Gabe dafür, um in Nagytárkány einen Salzhafen zu gründen.
Für die Steuerträger des Dorfes ist die Kontinuität charakteristisch; trotz Schwierigkeiten während der türkischen Besatzung bleibt Nagytárkány in der frühen Neuzeit weiterhin bewohnt. Die Bewohner sind Leibeigene, einige von ihnen arbeiten im Burgschloss
als Soldaten oder Diener; andere, wie z.B. die Familie Korcsma, schließen sich dem Adel
an. Die Leibeigenen waren Reformierte (die Gutsbesitzer Römisch-Katholiker), sie hatten
im Dorf ihre eigene Holzkirche, die reformierte Kirche sogar ihre eigene Schule. Die
Wirtschaft des Dorfes wurde durch seine Lage am Fluss Theiß bestimmt, der Fischfang
war eine wichtige Einnahmequelle, in den Gärten am Hochwassergelände wurde Obst
angebaut, in den Eichenwäldern Schweine gemästet. Die Leibeigenen bauen auf ihren
Allodien und eigenen Feldern hauptsächlich Herbstgetreide an, seltener Frühlingsgetreide oder Futtergetreide.
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TAKÁCS PÉTER
Nagytárkány
17701848 között
Nagytárkány a Kárpát-medence geográfiai, tájföldrajzi és ebbõl fakadó néprajzi tagoltsága szerint a 171172 ezer katasztrális hold kiterjedésû Bodrogközben fekszik. Története során mindvégig megmaradt falunak. Távol a történelem nagy országútjaitól, a jelentõs csatahelyektõl, a nagy hadvonulásoktól, kicsit félrehúzódva a Tisza romboló áradásaitól is, csak olykor-olykor öblítette meg a lábát a
Bodrogközt idõrõl idõre vízzel megtöltõ Tisza, Bodrog és a távolabbi Latorca.1 A
Tisza jobb partján fekszik  ma határközeli csendben , az általunk vizsgált idõben félórányi gyaloglásra a folyótól, szemben a bal parti Györöcskével. A Kárpátmedencét államhatárokkal feldaraboló Trianonig a két település  Nagytárkány és
Györöcske között  állandó volt a kapcsolat. Évszázadokon át valamelyik földesúr vagy a két falu közbirtokossága által fenntartott rév biztosította a két part közötti összeköttetést. Ennek a Bodrogköz és a szabolcsi Tisza-könyök térségében
települt falvak egymással történõ alkalmi érintkezésén túlmenõ jelentõsége volt.
A folyók, árterületek szabdalta Felsõ-Tisza mentén ez a rév biztosította az ungvári, munkácsi, királyhelmeci, kisvárdai, újhelyi vásárok messze földrõl történõ látogatását. Ennél is fontosabb volt, hogy a nagytárkányigyöröcskei rév nélkül nehezebb és bonyolultabb lett volna a Felsõ-Tisza-vidék és a Nyírség lakóinak és állatainak a sóellátása. A nagytárkányi sóház ugyanis nem kis szerepet játszott a
Tisza-könyök és a Felsõ-Nyírség lakóinak sóhoz juttatásában.2
A tárkányi sódepositoriumról,3 a Tiszáról és a Bodrogközrõl említést téve
többé-kevésbé be is határoltuk azokat a kereteket, amelyek között Nagytárkány
története és lakóinak az élete a 18. század utolsó harmadától a 19. század közepéig zajlott.
1

2
3

Borovszky Samu (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai. Zemplén megye. Budapest
1900.; Frisnyák Sándor: A kultúrtáj kialakulása és terjedése a Nyírség és a Felsõ-Tisza vidékén,
Pristyák Erika: A Felsõ-Tiszavidék leírása Magda Pál és Fényes Elek munkáiban, Lóki József: A
Nyírség és a Felsõ-Tiszavidék gazdasági életének földrajzi alapjai. Ez utóbbi dolgozatok: Frisnyák
Sándor (szerk.): A Nyírség és a Felsõ-Tisza-vidék történeti földrajza. Nyíregyháza 2002, 2340.,
87100., 127132. p.
Takács Péter  Udvari István: Adalékok a Felsõ-Tiszavidék sógazdálkodásához a 18. század végétõl. In Németh Györgyi (szerk.): Manufaktúrák és korai tõkés ipari kisvállalkozások. Miskolc
1994, 183208. p.
Takács Péter  Udvari István: Adalékok a Felsõ-Tiszavidék sógazdálkodásához a 18. század végétõl (Máramarostól Szepesig). In Udvari István (szerk.): Hodinka Emlékkönyv I. Nyíregyháza
1993, 303324. p.
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Aprócska település  korszakunkban 360600 közötti lakosú  volt Nagytárkány. Olyan falu, ahol mindenki mindenkit ismert, s a hagyományoknak családokat, jellemeket, egyéni életpályákat és a közösséget szigorúan formáló ereje
volt. A korabeli történeti statisztikai adatok közlõi is ezt bizonyították II. József
népszámlálóitól Fényes Elekig.

Nagytárkány lakossága 17851850 között
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Nagy háborúk, népirtó hadjáratok, a hétköznapokat forradalmasító technológiai
vívmányok elkerülték az általam vizsgált idõben Nagytárkányt és környékét. Mária
Terézia uralkodásának az utolsó évtizedétõl az 1848-as forradalom és szabadságharcig  leszámítva az itt kevés emberéletet követelõ 1831-es kolerajárványt  a
népességet apasztó nagy járványokról sem emlékeznek a történelmi források.
Az itt élõ emberek az úrbérrendezéstõl a jobbágyfelszabadításig az évszakok
ritmusát követõ munkás hétköznapok rendjén éltek. Szántottak, amikor tavaszszal megengedte a föld, vagy aratás után ugaroltak, õszi kalászos alá szántottak, kaszálták, takarták, boglyázták a szénát, arattak, majd õsszel és télen csépeltek hadaróval, kézzel, jobb estben állatokkal tapostatták ki a szemet a kalászosokból. Az 1770-es évektõl kukoricát is vetettek, de még többen termeltek
dohányt. Históriai nagy változások nem sûrûn zaklatták õket. Annyit változott köröttük a világ csupán, hogy húsz-harminc-negyvenévenként Isten és Isten szolgáinak a szolgálatából kiöregedvén a plébánosuk, a nem nagy jövedelmû plébániára egy fiatal, fõpapi-püspöki összeköttetésekkel és patrónusokkal nem rendelkezõ vagy a jövedelmezõbb plébániák valamelyikérõl botránnyal eltávolított papot
küldött ide a mindenkori egri püspök (az 1800-as évek elejétõl érsek). Olykor-olykor cserélõdött a kántor is a templomban, aki, ha kedve tartotta, vagy a curiális
és egytelkes nemesek követelték, tanította is az alfabetizációt a népiskolában.
4
5
6

Danyi Dezsõ  Dávis Zoltán: Az elsõ magyarországi népszámlálás (17841787). Budapest 1964.
Ludovicus Nagy: Notitiae politico-geographico-statisticae Inclyti Regni Hungariae Partiumque
eidem adnexarum. Buda 1828.
Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára IIV. Pest 1851.
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Ezeknél a többnyire csak a templomban és az iskolában észrevehetõ változásoknál jelentõsebb volt az, hogy a település kastélyos urai kicserélõdtek. A Senynyey-részt, miután gróf Sennyey Antónia gróf Majláth Józsefhez ment férjhez, leányági osztályrészül magával vitte örökségeként  benne Nagytárkányt is a
Majláth grófok vagyontömegébe , s osztatlanul két fiára, gróf Majláth Józsefre és
Antalra örökítette át, akik közül Majláth Antal fõispánként szolgált Zemplén megyében.7 A regulázatlan  az allodiális árutermelõ gazdálkodásra a feltételek hiányában alkalmatlan  határú faluban ez sem jelentett különösebb változást. Legfeljebb a gazdatisztek, ispánok, a jószáginspektorok cseréje alkalmával változtak a
szeszélyek. Az élet sûrûje és rendje csak keveset, mert bár az 1840-es években
elkészült a Bodrogköz vízrendészeti munkálatának a terve, s 1846-ban megkezdték a terv kivitelezését, de 1848-ig  pénz, akarat és kellõ jogi, szervezeti és állami támogatás hiányában  mérhetõ, az itt élõ emberek életmódját és termelését befolyásoló változás nem történt. Továbbra is látogatta Nagytárkány határát,
fõleg a szénatermõ rétjét az árvíz, megringatva, megrontva a renden levõ szénát,
elrohasztva, penészesítve a boglyákba rakottakat. A lakosság megélhetését veszélyeztetõ áradások akkor váltak tragikusakká, amikor a Tisza, a Bodrog és a Latorca egyszerre kezdtek el rakoncátlankodni. Ilyenkor az erdõk, rétek és legelõk
mellett megmosta az árvíz a nem nagy kiterjedésû szántók lábát is, kisebb-nagyobb területû õszi vetés termését sodorva veszélybe. A Bodrogköz természetföldrajzi adottságainak kényszerítõ hatásához és a földesúr-jobbágy viszony hagyományaihoz évszázadokon keresztül alkalmazkodó településen a törökök kiûzése és a
Rákóczi-féle szabadságharc lezárulásától az elsõ történelmi értékû változást a
Mária Terézia által rendeletileg kikényszerített úrbérrendezés ígérte.

Az úrbérrendezés
Mária Terézia uralkodása idején Nagytárkány lakossága is hozzászokott, hogy a
bírónál, a plébánosnál vagy a Sennyey uraság kúriáján egyre gyakrabban jelent
meg a járási fõszolgabíró vagy a helyettese, hogy összeírja a korcsma- és mészárszék bérlõit, a földesúri regálék usuálóit, a megtelepedett vagy a vándorló cigányokat. Összeírták idõnként a pálinkafõzõ üstöt tartó jobbágyokat, a görögöket, a zsidókat, a kereskedõket, a kézmûveseket, a jobbágyok megadóztatható
javait, szolgáit szõlõit, gyümölcsöseit A felvilágosodott uralkodónõ mindenrõl
tudni akart a birodalmában, ezért mindent számba vett. A fentebb említett öszszeírások nem nagyon foglalkoztatták Nagytárkány lakóit. Náluk néhány zsidónál,
egy-két kontár iparosnál és egy gyakran cserélõdõ kocsmabérlõnél mást nem találtak az összeírók.8 1772. március 16-án a szokottnál mégis izgatottabban fogadták Nagytárkányban is a conscriptorokat. Nem a szokásos összeírás céljából
érkeztek. Ezúttal a falu jobbágylakóinak és földesurainak viszonyába kívánt beavatkozni a királynõ, ezért küldte szét országszerte az összeíró bizottságait. E vi7
8

Nagy Iván: Magyarország családjai i. h.
Mindezekre lásd a Zemplén megyei levéltár összeírásait.
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szonynak a rendezése céljából parancsolta meg minden jobbágy, házas és házatlan zsellér összeírását, és az általuk usuált javak és az ezekbõl származó haszonvételek ellenében a földesurak által követelt szolgálatok számbavételét.
Magát az összeírást megelõzte a híre: Mária Terézia elõbb törvényhozás útján kívánta rendezni a földesurak és jobbágyok szokásjogon és itt-ott a legszeszélyesebb önkényen alapuló viszonyát. Harmóniát akart teremteni a jobbágyi
haszonvételek és szolgáltatások között. Államilag kívánta szabályozni a földesurak által a jobbágyoknak átengedett telkek és azok appertinentiáinak milyenségét, és az azokért követelhetõ szolgáltatásokat. Mivel az országgyûlés az úrbérrendezés végrehajtásához szükséges törvényt nem szavazta meg, az uralkodónõ rendelettel kényszerítette ki a rendezést. A parancs végrehajtását az ország nyugati vármegyéiben már 1767-ben foganatosították. Zemplén megyében
azonban csak 1772-ben kezdõdött, és 1774-ben fejezõdött be a munkálat. Ebben az idõintervallumban vallatták meg Nagytárkány lakóit is, akik 1774 õszén
vehették kezükbe a megyei törvényhatóság által hitelesített urbáriumukat.9
A huzavona, a nemesi rend tiltakozása, az országosan keringõ hírek, a bécsi
udvar propagandája és a magyar nemesség elég hangos tiltakozása felcsigázták a parasztok érdeklõdését is. Ezért a szokásosnál nagyobb érdeklõdéssel és
izgatottabban várták Nagytárkányban is Aiszdorfer Baltazár összeíró biztost és
Szalatzy Gábor úrbéri deputátust, hogy 1772. március 16-án megkezdjék az elõzetes felmérést.
A név szerint említett urak a megjelölt évben, hónapban és napon maguk elé
rendelték Turczonszky Mihály falus-bírót (báró Sennyey László házas zsellére
[aki 1774-ben nem szerepelt az úrbéri tabellában]), Téglás István (báró Sennyey
László örökös jobbágya), Hajdú István (szabados lakos) és Szakács István (gróf
Sennyey Imre generális örökös jobbágya) esküdteket. Ezeket hitükre megeskették, hogy mindenben igazat mondanak, és megkezdték az úrbérrendezés végrehajtásához szükséges elõzetes faluvallatást és összeírást.10
Az elõzetes összeírás szerint az úrbérrendezõ biztosok Nagytárkányban 12
jobbágy- és négy zsellérháztartás mellett nyolc desertát (puszta telek) találtak,
s a lakosok bevallása szerint az említett úrbéres háznépek 18 pozsonyi mérõ
beltelket, 208 hold szántót és 87 embervágó rétet usuáltak (használtak). A 12
jobbágy közül hat örökösnek, hat pedig szabadmenetelûnek vallotta magát. A
zselléreket szabadmenetelûnek tudták.
9

Az úrbérrendezés irodalma könyvtárnyi. Ebbõl most csak néhány, a témában eligazító tanulmányra hívom fel a figyelmet. Felhõ Ibolya (szerk.): Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon
Mária Terézia korában. I. k. Dunántúl. Budapest 1970; Soós Imre: Az úrbéri birtokrendezések
eredményei Sopron megyében. Sopron 1941; Soós Imre: A jobbágyföld sorsa Heves megyében
a XVIII. században. Eger 1957; Wellmann Imre: Pest megye parasztsága és az úrbérrendezés.
In Keleti Ferenc  Lakatos Ernõ  Makkai László (szerk.): Pest megye múltjából. Budapest 1965,
155202. p.; Wellmann Imre: A parasztnép sorsa Pest megyében kétszáz évvel ezelõtt tulajdon
vallomásainak tükrében. Budapest 1967. Zemplén megyét illetõen: Takács Péter  Udvari István: Zemplén megyei jobbágy-vallomások az úrbérrendezés korából IIII. Nyíregyháza
19951998 /Periférián Könyvek 13./ (A továbbiakban: TakácsUdvari IIII.).
10 TakácsUdvari III, 164166. p.
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Az adatokból is látszik, hogy a viszonylagos állandóságot, stabil megtelepedettséget jelentõ úrbéres viszony helyett kedveltebb volt még ebben az idõben
a lazább viszony, amelyikben a szolgálónépek ragaszkodtak mozgási, költözési
szabadságukhoz. A kúriára, majorságba, az allodiumra telepedett szolgáló  béres, cseléd, háziszolga, majorsági zsellér, csõsz, kerülõ, kondás, csordás, juhász stb.  nem rendelkezett ugyan gyermekeire átörökíthetõ telekkel, házzal,
az ahhoz tartozó appertinentiákkal (szántó, rét, a telki arányhoz igazodó menynyiségû állatok legeltetési joga), de állami adóval sem volt sújtható. Az úri szolgálónépek a földesúr teljhatalma alá tartoztak, s szóbeli vagy írásbeli szerzõdésben kikötött szolgáltatást kívántak tõlük, s azzal arányos jövedelmet biztosítottak számukra (szakmányosok, dohányosok, kertészek, pásztorok, csõszök, kerülõk stb.). Nagytárkányban nem volt elhanyagolható az armális, taksás, a kurialista és egytelkes nemesek száma sem.11
Végül a Sátoraljaújhelyen 1774. május 30-án tartott Zemplén megyei nemesi közgyûlésen szentesített nagytárkányi urbáriumban gróf Sennyey Imre generális birtokán négy örökös és öt szabadmenetû jobbágy háznépet és négy benépesítendõ desertazsellér-telket regisztráltak. Báró Sennyey Lászlónak két örökös és három szabadmenetelû jobbágy háznépe mellett két házas zsellér háztartását és két zsellérdesertáját regisztrálták.12
E két jelentõsebb tárkányi földesúr mellett birtokolt még a faluban telket s
a határban földeket báró Dõry László és a nagytárkányi katolikus plébánia. Báró Dõry László a negyed telek nagyságú (fél pozsonyi mérõ = 300 négyszögöl)
úrbéres telkét, az ahhoz tartozó négy és félhold szántóval és három embervágó réttel együtt taksára engedte Mislei András sóárendátornak. A katolikus plébánia fél pozsonyi mérõ nagyságú  appertinentia nélküli  telke fölött ezúttal
az itt szolgáló Szloszárik Imre plébános rendelkezett, aki átengedte azt esztendõnkénti 18 nap gyalogos robotért Csipkés György zsellérnek.
Az úrbérrendezõ biztosok  összhangban a vármegyei hatósággal  Nagytárkányban az egész telek nagyságát és annak járulékait a következõkben határozták meg. A beltelek itt is  mint országosan  1200 négyszögöl volt, ehhez járult 20 hold szántó és nyolc embervágó, kétszer ritkán kaszálható rét. Az egész
telkes jobbágy négy ökröt, két tehenet legeltethetett a falu határán, bár a falu
által felfogadott pásztor, csordás és kondás nem szolgált ekkoriban még
Nagytárkányban. A kilencedet  mint korábban  ezt követõen is szedhette a földesúr, kivéve a kendert és a lent, ami helyett korábban zsákot adtak. A földesúr erdejébõl épületre és tûzre a falu lakói fát kaptak, s az erdõben szabadon
makkoltathattak. A községben nem lévén nótárius, a földesuraknak nem szolgált gazdasági inspektor, intézõ vagy jószágigazgató, református lelkész, ezért
ezek számára legeltetési jogot sem állapítottak meg.
11 Danyi Dezsõ  Dávid Zoltán: Az elsõ magyarországi népszámlálás (17841787). Budapest
1964; Erdemann Gyula: Zemplén megye társadalma a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet idõszakában. In Szabad György szerk. A polgárosodás útján. Tanulmányok a magyar reformkorról. Budapest 1990, 348362. p.
12 Országos Levéltár, Mikrofilmtár. Az 1767-es úrbérrendezés anyaga vármegye soros mikrofilmen.
Zemplén vármegye anyagában a falvak kerületenként, azon belül ábécérendben. Nagytárkány a
XIII. Zétényi kerületben.
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Korcsmát, mint eddig, egy negyedévig  Szent Mihály naptól karácsonyig 
tarthatott a falu, nem lévén szõlõhegye a lakosoknak. Robotolniuk az urbárium
szabályai szerint kellett, teher alá két ökröt és a saját szekerüket adva. Szántáskor azonban négy ökörrel, saját ekéjükkel, boronájukkal kellett kiállniuk. Akik
nem rendelkeztek négy ökörrel, cimborálva társat kerestek a szántáskor rájuk
rótt robot teljesítéséhez, s egy nap igás robotot két nap alatt teljesíthettek. A
földesúr aratáskor, szénakaszáláskor és a hegyaljai szüretek alkalmával kétszeresen követelhette nagytárkányi alattvalóitól a robotot.
Az úrbérrendezés során 1774-ben a falu megtelepedése óta  nem számítva Nagy Lajos 1351-es dekrétumát  államilag elsõ alkalommal szabályozták a
földesúr-jobbágy viszonyt Nagytárkányban úgy, hogy általánosságok helyett ezúttal családi mélységig avatkozott az államhatalom a földesúr-jobbágy viszonyba.
Az önkényt, a földesúri, gazdatiszti szeszélyt, az évszázadok alatt kikristályosodott hagyományt ezúttal felváltotta a jogi szabályozás. Nagyatárkány esetében
ez azért lényeges, mert korábbról sem urbáriumot, sem contractust nem ismertek a falu földesúri fennhatóság alatt élõ lakói.
A falu választott bírója és esküdttársai 1772-ben az alábbiakat vallották
Nagytárkány jobbágy- és zsellérközösségérõl ésaz adó alá esõ, de a faluvallatáskor pusztán álló telkekrõl.
Elõzetes összeírás
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13 A rét Nagytárkányban minden esetben néha kétszer kaszálható  amikor szigorú rendtartás van
a határban, s a rét legeltetési tilalmát sem a nemesek, sem a jobbágyok nem szegik meg, vagy
nem kényszerülnek megszegni.
14 Gróf Sennyey Istvánnak három egész telkes (Szakács István, Has István, Jaczkó Sándor), egy
féltelkes (Szakács Mihály) örökös jobbágya és egy fél teleknek minõsülõ örökös jobbágy által
elhagyott desertája volt. Szolgált a birtokrészén négy egész telkes szabad menetelû jobbágy, s
összeírtak a birtokrészén három fél- és egy ¾ nagyságú szabad menetelûek által elhagyott beltelket. Az örökösök beltelke a desertával együtt összesen 5 ¼ pozsonyi mérõt tett ki. A szabad
menetelûek beltelke  a desertákéval együtt  összesen 5 ½ pozsonyi mérõ volt. Sem a beltelkek, sem a szántók, sem a rétek nem voltak egyformák, sem az örökös jobbágyok, sem a
szabadmenetelûek által usuáltak. A beltelkek a fél és 2 pozsonyi mérõ között ingadoztak, a
szántók a 6 és 36 pozsonyi mérõ között. A legnagyobb  örökös által usuált  szántó 36 pozsonyi mérõ, a legkisebb 6 p. m. A legnagyobb  szabadmenetelû által usuált  szántó 12 p. m.,
a legkisebb 8 p. m. Hasonló szóródás tapasztalható a rétek területén is.
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A Mária Terézia megparancsolta rendezés eredményeként az alábbi úrbéres földesúr-jobbágy viszonyt rögzítették Nagytárkányban:
A rendezés eredménye15
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A nagytárkányiak életmódja 17721848 között
A 19. század második felében végrehajtott vízrendezési munkákig (a Tisza, a
Bodrog és a Latorca szabályozásáig) és a vasút (a SátoraljaújhelyMunkács, valamint a NyíregyházaKisvárdaUngvár vasútvonal) megépítéséig Nagytárkány
15 OL. Mikrofilmtár, az 1767-es úrbérrendezés anyaga, Zemplén vármegye, Nagytárkány.
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lakossága a Bodrogközre jellemzõ tájföldrajzi kényszerek és adottságok közepette szervezhette meg és alakíthatta gazdálkodását és életmódját. Ebben domináns szerepet játszott a rideg állattartás, a szántóvetõ foglalkozás, a halászat és vadászat, valamint a természeti javak zsákmányolása.
Arra vonatkozólag nincs pontos adatunk, hogy az úrbérrendezést megelõzõen hány hold szántót mûvel Nagytárkány paraszti lakossága, azt viszont írott forrással adatolhatjuk, hogy a határ elvadult részeit nagy szorgalommal igyekeztek
mûvelés alá szelídíteni. 1772-ben Szakács István és Tóth Mihály két-két pozsonyi mérõ nagyságú szántóföldet hódított el a cserjés, gazos, bokros határrészbõl, Szakács István másfél, Bálint György két embervágó rétet hódított el a természettõl. Az irtásföldek gyarapítása folyamatos volt, s ebben a földesurak anynyiban kedveztek az alattvalóiknak, hogy az említett irtások után 12 évig nem
követeltek semmiféle szolgáltatást.16 Ennek a szorgalomnak köszönhetõ, hogy
a falu árvíz járta határában az 1850-es években a megközelítõen 600 lakost
számláló faluban 741 hold szántót17 mûveltek az emberek, és bõséggel volt rétjük, legelõjük is, ugyanakkor fában  makktermõ és épületre alkalmas fában 
sem szenvedtek hiányt.
A szántójukat két nyomásban usuálták a lakosok. Mivel minden második
esztendõben pihent a földjük, trágyázás nélkül is megteremte a tiszta búzát, a
rozsot, az abajdóc életet (rozs és búza keveréke), a zabot, a különbözõ fõzelékféléket. Az árpa alá azonban trágyázniuk kellett.
Földjüket négy ökörrel szántották. Búza alá leginkább háromszor forgatták
meg a földet, de a rozsot, a tavaszi kalászosokat  árpa, zab  és a fõzelékféléket  bab, borsó, lencse  kétszeri szántásba is elvetették.
A kendernek, lennek, zöldségféléknek és a dohánynak külön szorgalmi földet hasítottak ki a határban. Akinek nagyobb beltelke volt, az ezeket a növényféleségeket a belsõ kertben termelte. A belsõ kertet azonban inkább gyümölcsfákkal ültették tele, s a szorgalmasabbak a határban is bírtak gyümölcsöst. Ehhez biztosítottak a földesurak földet, csak szorgalom, törõdés és szaktudás kellett a gyümölcsösök kezeléséhez, termékenységük megõrzéséhez. Szorgalomban és az új ismeretek megszerzése iránti fogékonyságban Nagytárkányban
nem volt hiány. Jellemzõ, hogy az úrbérrendezés idején már minden szántómûveléssel foglalkozó gazda termelte a káposztát és a dohányt, a falu megtelepedése óta a kendert és a lent.
A szántóvetõ foglalkozástól elválhatatlan volt az állattartás. Egyrészt földet
mûvelni ekkoriban igaerõ nélkül képtelenség lett volna. Másrészt szántani csak
ökörrel vagy lóval szántottak az emberek. A tehenet tejéért, még inkább a szaporulatáért és pénzszerzési célból tartották, mert a kiöregedett ökrök helyébe
újakat kellett állítani, a falusi, a városi és a külföldi lakosság, de a mindenkori
katonaság számára is nélkülözhetetlen táplálék volt a marhahús. Nagytárkány
bõséges legelõin, a szigorú tilalomtartás mellett éveként kétszer kaszálható rét16 OL. Mikrofilmtár, 1767-es úrbérrendezés, Zemplén vármegye, Nagytárkány.
17 Fényes Elek 1851: Nagytárkány.
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jein annyi fû és széna termett, hogy a faluban bárki korlátozás nélkül tarthatott
állatot: ökröt, lovat, tehenet, borjút, tinó-binót, sertést, birkát s kecskét is. A Tisza jó és bõséges itatóvizet biztosított. A bõséges, jó füvet termõ legelõ, a jó
rendtartás mellett kétszer is kaszálható rét a szarvasmarha-, a ló- és a juhtartást tette lehetõvé, a sertések tartását segítették az árterületi mocsarak, dagonyázásra alkalmas pocsolyás rétek, a sertések és juhok hízlalására ott voltak
az ártéri tölgyfaerdõk bõséges makktermésükkel.
A szántó- (búza, rozs, árpa, zab), de fõleg a kertmûvelésbõl (gyümölcs, zöldség, dohány, kender, len, káposzta) pénzelhetett Nagytárkány lakossága, ha
kedve és szorgalma ezt megengedte. Ezek azonban csak krajcáros bevételek
voltak. Forintokra az állatok értékesítésébõl tehettek szert a lakosok.
Pénzszerzési alkalmuk és lehetõségük a nagytárkányiaknak a korabeli Magyarországon (17721850 között) kiválónak mondható. Több vásáros város és
mezõváros közelében éltek. Válogathattak, mikor melyikre és mit visznek eladni. Ungvár és Sátoraljaújhely három-három magyar mérföldre volt tõlük, ahol bármikor és bármilyen mennyiségben értékesíthették a szántóföldi termékeket, a
gyümölcsöt, a dohányt és zöldségféléket. Kisvárda és Lelesz egy-másfél mérföldnyire lévén tõlük, e két helyre szarvasmarháikat, lovaikat vihették eladni, s
itt vásárolhattak nevelésre csikót, borjút, ha kedvük és pénzük volt hozzá.
Zemplén és Királyhelmec a sertésvásárairól volt híres évszázadokon keresztül.
Ide a mocsarakban, dagonyás réteken  csigákon, gyökereken, egyéb vízi állatokon  nevelkedett, a szabad makkoltatású erdõkben meghizlalt sertéseiket
hajthatták fel, s malacokat vásárolhattak tartásra, hizlalásra.
A dohánnyal Egerig, Pestig, Munkácsig, Beregszászig, Máramaros sóbányáiig
szekerezhettek, gyalogolhattak, hogy nagyobb haszonnal adhassanak túl rajta.
A rendiség korában, a jobbágyfelszabadításig, a szabad rendelkezésû, telekkönyvezett birtok jogi megteremtéséig a közös használatú határrészek, legelõk,
gazos, bokros részek, árterületek csak szorgalmat, találékonyságot, vállalkozó
kedvet kívántak. A nagytárkányiak éltek is ezzel. Szegénynek e korban nem volt
mondható a falu.
Építkezni fa, nád, sár volt bõven, csak erõ kellett vágásához, faragásához, s
némi hagyományos úton is elsajátítható ismeret. A rokonok, az utca lakói, a falu emberei összefogva, kalákában mindenki számára biztosítani tudták a lakást,
a szükséges istállókat, raktározásra alkalmas épületeket.
Ha szorgalmuk és egészségük volt, a legszegényebb emberek is megkapaszkodhattak, s emelkedhettek Nagytárkányban. Tizenöt-tizenhat éves koruktól
zsákmányolhatták a határt. Nádat, gyékényt, kákát, szõlõkötözõ sást, vesszõt
vághattak szabadon s azt jó pénzért értékesíthették a Hegyalján. Halászhattak,
csíkászhattak, rákot, teknõsbékát foghattak. Õsszel, télen, s böjtidõben ezek
iránt nagy volt a kereslet a Hegyalján és a görög katolikusok, valamint az ortodox görögkeletiek által tömegesen látogatott ungvári piacokon. Vadat inkább
már csak saját maguk számára, azt is vadorzással vagy úri vadászatokon hajtóként szerezhettek.
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Pénzt napszámmunkáért is kaptak. Nagytárkányban sódepositórium, sóraktár volt. Tutajosok hordták ide a kõsót a máramarosi sóbányákból. Szekeresek
az õrölt, hordós sót Sóvárról, ahová töméntelen mennyiségû kõsót kellett felfuvarozni. A forgalom érzékeltetésére idézzük meg Piller Mártont, a peklini uradalom fiskálisát, aki már 1763-ban úgy tervezte, hogy a nagytárkányi sóházból
évente 4860 bécsi mázsa (1 bécsi mázsa kb. 52 kg) sót kell finomításra, õrlésre Sóvárra fuvarozni.18 A több éves gyakorlat szerint egy parasztszekérre tíz bécsi mázsa volt terhelhetõ, s a legerõsebb négyökrös fogat is  vasráfos kerekekkel  csak 15 bécsi mázsát rakodhatott egyszerre. Ahhoz, hogy a kívánt
mennyiségû só párlás, tisztítás és õrlés céljából megérkezzen Sóvárra, a parasztszekerekbõl 486-ot kellett megrakni kõsóval. Ha minden szekér elé négy
ökröt fogtak, s vasráfos, nagy teherbírású volt, akkor 324 szekér elvihette a kívánt mennyiségû sót esztendõnként. De nemcsak Sóvárra szállítottak
Nagytárkányból sót. Vittek Debrecenbe, árulták az itt vásárolt sót Szabolcs vármegye nagyobbik felében, s alsó Zemplénben. Az innen induló fuvarosok,
sószállítók, haszonnal kupeckedõk rendszeresen látogatták Nagytárkányt. De
nemcsak szekeresek. Az innen tovább szállítandó sót tutajosok hozták Máramarosból. Évenként több száz tutaj kötött ki a Tisza-parton, amelyikrõl a piramisszerûen elrendezett sókockákat a raktárba kellett hordani. A tutajt meg olcsón eladta tulajdonosa. Legtöbb esetben lécet, zsindelyt, deszkát is hozott magával, gyarapítva azzal is bevételét. A nagytárkányiak maguknak, vagy azért,
hogy haszonnal tovább adjanak rajta, megvették, s vitték a Hegyaljára vagy
Kisvárdára.19
Vallották is a lakosok 1772-ben, hogy darabos sót Sóvárra vihetne, onnan
Terebesre  ki útjokban van  hordós sót hozhatna aki akar, s akinek arra alkalmas vasalt szekere és ökrei vannak. Munkát, pénzkereseti lehetõséget a
gyalogosok is találtak, ha szorgalmuk, erejük és egészségük megengedte. A tutajon leúsztatott sót a raktárakba kellett szállítani. Mikor Sóvárra akarták szekerezni, a szekerekre fel kellett azt rakni. A sóraktárhoz alkalomszerûen fát, nádat vágni, követ szállítani, egyéb munkát elvégezni Mindig akadt munka, amirõl szerényen úgy vallottak a tárkányiak, hogy néha-néha elõadják magokat alkalmatosságok hol sóház mellett, hol más egyéb munkájok által pénz keresésére.20
Külön is meg kell említenünk azt, hogy Nagytárkány azon ritka települések
egyike, amelyekben az asszonyoknak és lányoknak a fonáson és szövésen, gyékény-csináláson kívül más pénzkereseti lehetõségük is adódott. A sóházhoz
Máramarosból sót tutajozók, innen a kõsót étkezési sóvá párló és õrlõ Sóvárra
szekerezõk étkeztetése szolid bevételi forrás volt, amit a paraszti vallomások
sem hagyhattak szó nélkül: egyebet pedig, úgymint kenyeret, szalonnát, s egyebet is miek volna otthon is kormányosoknak eladhatják  vallották 1772-ben.
18 OL. UC. 122:30 (a)/1763.
19 UC 182:14/1791. márc. 14.
20 TakácsUdvari III, 165. p.
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Benne voltak hát az élet, a hétköznapok forgatagában a nagytárkányiak. Soksok elõnnyel az Alföld több ezernyi települése elõtt, s némi hátránnyal is. A Tisza, a Bodrog és a Latorca itt-ott áldásait osztotta, de károkat is bõven okozott.
E károkat idõnként Nagytárkány lakóinak is meg kellett szenvedniük. A határnak néha nagyobb részét, néha pedig egy darabját be szokta az árvíz önteni,
sokszor renden való szénájokat elveszi, s boglyákban valókat elrontja az árvíz
 panaszolták.21
A lehetõségek és az árvíz okozta károk mellett a lakosság jövedelme fokozásának gátat vetett a rendelkezésre álló föld is. A kétnyomású határon a legtöbb földet használó úrbéresnek 36 pozsonyi mérõ szántója volt összesen, amibõl egy-egy esztendõben csak 18 pozsonyi mérõt  kilenc kis magyar holdat22 
vethetett be. Ilyen gazda összesen kettõ volt a faluban. A többi jobbágyrenden
élõ lakos évenként három-négy holdat vetett, mert szántóban viszonylag szûkölködtek az emberek. Ezért is kezdték meg viszonylag oly korán a hasznavehetetlen földek irtással való mûvelésbe vonását.
A szántóföld viszonylagos szûkösségénél is nagyobb akadályt jelentett a jobbágyi szorgalom kiteljesedése terén a robot. A földesúr szükséglete szerint gyalog vagy két ökörrel szolgáltak a jobbágyok, de robotot csak az örökös, a röghöz
kötött szolgálónép végzett. Õk viszont nem keveset. Gróf Sennyey Imre jobbágyai  marhával vagy gyalog  szürettõl kaszálásig minden héten 3 napot úrdolgáztak. Kaszálás kezdetétõl mindennap vagy marhával, vagy gyalog hajtattak,
egészen szüret végéig. Emlékezetüktõl ez mindig így volt. Ahogyan mondották:
ekképpen praktikáltatik munkájuk. Méltóságos báró Sennyey László úr õnagysága jobbágya pedig ezen az esztendõben egész tavasszal két hétig, kaszálásnak s aratásnak idején öt hétig egy végbe gyalog úrdolgán volt, annak elõtte pedig minden héten három nap ugyancsak gyalog hajtatott. A heti háromnapos
robot még akkor is nagy megterheltetést jelentett, ha nem mindig a családfõnek kellett kiállni. Amennyiben pedig a robot végzésére valakit felfogadott a gazda, az pénzbe került. Nem is kevésbe. Ezért is kellett vásározni, piacozni többkevesebb rendszerességgel.
A nagyfokú robotoltatással is magyarázható, hogy Nagytárkányban viszonylag
magas volt a deserták száma. Leszámítva a jobbágytelket usuáló sóinspektort,
a 23 úrbéres telek közül három zsellérteleknek minõsült, amelybõl egynek ismerjük a nagyságát  fél pozsonyi mérõ = 300 négyszögöl , kettõnek nem. A
20 beltelekbõl 1774-ben hatot minõsítettek desertának, de 1772-ben még
nyolc pusztatelekrõl tettek említést a lakosok. Ezek azonban legalább húsz éve
pusztán álltak, mert némelyikrõl a lakosok kihaltak, némelyekrõl pedig elszöktek. Ez nem volt nehéz. Csak Györöcskére kellett átjönni a réven, vagy
Ungvárba elmenni a vásárba, s pereputtyostól, jószágostól ott maradni. Az idegen törvényhatóságokkal  Ung vármegye, Szabolcs vármegye  évekig levelezhetett Zemplén vármegye, mikorra szóba jöhetett a szökevények visszatolonco-

21 TakácsUdvari III, 165. p.
22 A pozsonyi mérõ 600 négyszögöl, a kis magyar hold 1200 négyszögöles hold.
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lása. Akkorra vagy nevet változtattak, vagy a harmadik-negyedik törvényhatóság
területén keresték boldogulásukat a szökevények, vagy olyan szabad királyi városba költöztek, ahonnan nem követelhették vissza a földesurak elszökött jobbágyaikat.
A nagytárkányi jobbágyoktól pusztán hagyott telkek appertinentiái ez alatt a
húsz év alatt elkallódtak, amint a lakosok vallották: azokat a pusztákat most
a parasztok s nemesek árendában bírják. A telkek pusztásodása folyamatos
volt. A kihaltak vagy elszököttek helyére mások költöztek. 1772-ben nyolc telken szabadmenetelû emberek ültek, akikrõl biztosan csak annyit tudunk, hogy
32 évnél kevesebb ideje ültek az általuk usuált appertinentiás telkekre. Voltak, akik két éve költöztek a faluba. A szabadmenetelû jobbágyok robot és kilenced helyett taksával váltották meg a szolgáltatásokat. Gróf Sennyey Imre öt
szabadmenetelû jobbágya  Csipkés András, Rosta Péter, Bálint György,
Szuzsimir György és Tóth Pál  öt forint 57 karcártól 5 forint 6 krajcárig taxások
voltak. Róluk azt is tudjuk, hogy ezt három esztendõtül fogvást, mioltátul itt laknak, azóta fizették a taksát, de a földesurak szorították õket munkára is. Kötelesek voltak ugyanis õk is három napig kukoricát kapálni az allodiumon, s a
megkapált tengerit õsszel letörni. Aratáskor tizenkét napot, szüretkor ugyancsak tizenkét napot dolgoztak gyalogszerben.
Báró Sennyey Lászlónak is volt három taksás embere, akik közül kettõ nyolcnyolc forint taksával váltotta meg minden szolgáltatását, egy pedig varga mester ember jobbágy lévén, csak mesterséggel szolgált, zselléreinek egyike nyolc,
másika két forint taksát fizetett.23
Báró Dõry László appertinentiás negyed telkére sem költözött szolgálatot
vállaló ember. Kénytelen volt négy rénes forint 15 krajcár taksa ellenében a beltelkét és azok határbeli járulékait  szántó, rét  a tárkányi sóinspektornak, Mislei Andrásnak átengedni. Szloszarik István nagytárkányi plebanus uram a parókia beltelkével rendelkezett, ami a rendezés értelmében negyed teleknek bizonyult, s Mária Terézia rendelete értelmében egy forint cenzus és 18 nap gyalogrobot volt követelhetõ érte, de a tárkányi munkaerõhiányt jellemzi, s talán a
korabeli patriarchális viszonyokra is vet egy fénysugarat, hogy az úrbérrendezés
elõtt esztendõnként csak 12 nap gyalogrobotért lehetett szolgálóembert fogadni rá.
Ugyanakkor a hagyományok nyûgözõ erejével, a szokások rendíthetetlenségével kapcsolatos, hogy az említett kemény robotoláson kívül az örökös jobbágyok a gróf Sennyey Imrének emberemlékezet óta, báró Sennyey Lászlónak
pedig csak két esztendõtül fogvást adnak kilencedet. Korábban csak egy pár
csirkét és 20 tojást adtak dézsma helyett, s azon kívül karácsony tyúkját és egy
zsákot adtak, és 4 singet fontak, s fonnak is.
Tyúkot és tojást a méltóságos gróf úr  gróf Sennyey Imre generális  örökös jobbágyai is adtak. Egyenként három-három karácsony tyúkját és 15-15 to-

23 TakácsUdvari III, 165166. p.
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jást esztendõnként. Ez utóbbiaknak évenként egy-egy pár teknõsbékát is be kellett adniuk az udvarnak, s ha azt nem tették, 17 krajcárral válthatták meg. Õk
fonni nem fontak, helyette egy-egy zsákot adtak uruknak.
Mária Terézia úrbérrendezése formailag 1767 és 1774 között minden magyarországi faluban  Nagytárkányban is  lezajlott. Megszülettek a jogi dokumentumok, de köznapi érvényesítésük, az urbárium szerint telki hányadok kimérése, a szolgálatoknak a telki hányadhoz igazítása késett. Arra nincs adatunk,
hogy Nagytárkányban mikor szervezték át a jobbágyszolgáltatásokat és az annak alapját képezõ telki viszonyokat a rendeletnek megfelelõen. Annyi bizonyos
csak, hogy az úrbérrendezés és a jobbágyfelszabadítás között földesurat váltott
a falu. A Sennyey grófok és bárók helyett Majláth József és Antal birtokába került Nagytárkány. Õk építtették azt a kastélyt, melyet Fényes Elek szépnek nevezett. Õk lettek a falu és a katolikus egyház kegyurai is. Nekik jövedelmezett a
falu határa, s õk birtokolták és adták árendába a földesúri haszonvételeket, a
mészárszéket, korcsmát, malmot, nádlási jogot, a halászat és vadászat feletti
felügyeletet. Az, hogy szõlõskertje, szõlõhegye nem volt Nagytárkánynak a 19.
század közepéig, nem különösebben érdekes, mert a környék talaja és domborzati viszonyai nem igazán kedveztek a szõlõtermelésnek. A szõlõ és a bor hiányát pótolta a gyümölcs, és az abból fõzött pálinka. Egyébként sem a Hegyalja,
sem a Beregszász környéki szõlõhegyek nem voltak olyan messze, hogy bármikor ne hozhattak volna bort a falu kocsmájára, vagy egyéni fogyasztásra. A szõlõskert hiányánál érdekesebb, hogy Nagytárkány félórányi gyaloglásra lévén a Tiszától, nem sokkal messzebb a Bodrogtól s belátható távolságra a Latorcától,
a faluban s a szomszédos Kistárkányban, de Bélyben is csak szárazmalmokban
õrölhettek az emberek. Ha vízimalomban akartak õrölni, három-négy órányi távolságra kellett szekerezniük.
Nagytárkány község communitásának a közösségi életérõl alig tudunk valamit. Mint máshol, itt is évenként bírót és esküdteket kellett választani a földesúr vagy tisztjének jelenlétében. A lakosok hitéletének gyakorlására a 18. században, majdnem az úrbérrendezéssel egy idõben (1771-ben), a középkori kápolnájuk helyén római katolikus templomot, papjuk számára plébániát építettek.24
Az egyházi tizedet a házi adóval együtt fizették, mert Zemplén megye azt  enyhítendõ jobbágyai terhein  megváltotta az egri püspökségtõl, s pénzben szedte be a törvényhatóság adóztatott lakóitól.
A falu lakosai a 18. század végén még bizonyosan nem fogadtak közös csordást, kondást és gulyást, s a közösség hasznára sem szántóföldet, sem rétet
nem usuáltak. Bevételi forrásuk kettõ volt. A Szent Mihály napjától újesztendeig árendába adott kurta korcsma bérleti díja, és a Györöcskével közös fenntartású komp révpénze. Nem lévén egyéb közösségi épületük és szervezetük, csak
a templom és a plébánia fenntartására kellett költeniük.
A regulázatlan, nagyrészt közös használatú határban, a tiszai halászatban, a
sószállításban, a hatalmas árterület zsákmányolásában sok lehetõség rejlett.
24 Borovszky i. m.
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Alkalmat kínáltak ezek akár a megélhetésre, akár a pénzgyûjtésre. A sóház és
raktár helyben léte állandó munkaalkalmat kínált. A regionális tájföldrajzi jellemzõk a zsákmányolás, gyûjtögetés, halászat, vízi élet ezernyi változatát kínálták.
A tutajozás, hajózás, a vízen járók táplálása, a Sóvárról, Sáros vármegyébõl, Felsõ-Zemplénbõl, Szabolcs vármegyébõl sóért ide járó szekeresek, a Máramarosból érkezõ tutajosok táplálékkal, itallal való ellátása mind-mind lehetõséget kínált a helybeli lakosok számára. Egyben érdekességet, ezernyi kuriozitást hozott a sok idelátogató ember. Mindez azonban a rendi hagyományok keretei között mûködött. Hiányzott ebbõl a világból a haszonelvûség, a felhalmozás vágya,
a nyereségre való törekvés. A legfõbb értékrend, amit a nagytárkányiak követtek, az isteni akaratban való megnyugvás volt. A szabad rendelkezésû tulajdon
hiánya, a telekkönyvezett ingatlan ismeretlen volta és elérhetetlensége nem
ösztönözte a nagytárkányiakat tulajdon szerzésére. Hitük és meggyõzõdésük
szerint az Isten a természetben adott dolgokat  gyümölcs, hal, csík, teknõsbéka, nád, sás, káka, gyékény, ezernyi más ajándéka a természetnek  nem azért
adta, hogy az emberek abból gazdagodjanak. A természeti bõség arra való, hogy
a megélhetés okán azokból mindenki meríthessen szükséglete szerint. A madarak, a tojásaik, a vad- és szelíd gyümölcsök, a háziipar nyersanyagai stb. mindmind arra valók, hogy a szegények osztozkodjanak rajtuk. Ezért is az 1848-as
jobbágyfelszabadítás szegényen, minimális szabad rendelkezésû tulajdon birtokában találta Nagytárkány paraszti lakosságát. Az 1848 utáni polgári korszak
abszolutisztikus és alkotmányos periódusa pedig rendeleteivel és törvényeivel
gondoskodott róla, hogy a szegények még szegényebbek legyenek. Kellett az olcsó munkaerõ kubikosmunkára, a nagybirtok mûvelésére, a vasutak, folyószabályozások, útépítések munkálataira. A szabadon usuálható közös határrészek,
a vesszõsök, nádasok, gyékényes részek, makkoltatható tölgyesek, épület- és
tûzifát adó erdõk mind-mind magántulajdonba kerültek, ahová a telekkönyvezés
után belépni is csak a tulajdonos engedélyével volt szabad. Új rendszerû, új értékrendû világ következett, amelyet mire megértettek és megszoktak a
nagytárkányiak, megélhetésük okán saját határuk helyett mehettek Amerikába
kenyeret keresni.

Ve¾ké Trakany medzi 17701848
(Zhrnutie)
Od rozvinutia osvieteného absolutizmu po zruenie poddanstva Ve¾ké Trakany
obili kuriozity, ktoré by sa iadali by zaznamenané v análoch. V tejto dobe
charakterizovala obyvate¾stvo a dejiny obce skôr kadodenná usilovnos a prácou naplnené vedné dni.
Dedinu, osídlenú v Medzibodroí, leiacu na polhodiny chôdze od koryta
rieky Tisa, od doby príchodu Maïarov do vlasti a po Trianon spájala s usadlosou Györöcske, leiacou na druhom brehu rieky, kompa, ktorá popri preváaní
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trhovníkov mala dôleitú úlohu aj pri zásobovaní obyvate¾ov Horného Potisia
so¾ou.
Na dedinu, stojacu bokom od významných historických udalostí, upriamuje
pozornos okolie, podnecujúce ¾udskú pracovitos. Chotár Ve¾kých Trakán,
vyvyujúci sa zo záplavových moèiarov, rozdelený na dve èasti  zoraný tyrmi
volmi  bohato rodil penicu, ra, a zmes oboch (maï. abajdóc élet).
Ro¾nícku pracovitos honoroval aj ovos, ale pod jaèmeò sa oplatilo ora len
spolu s hnojením. K po¾nej usilovnosti sa v tejto dedine pripájala aj záhradnícka vynaliezavos a odborné znalosti. Popri ovocí pestovali Trakanèania aj tabak,
zeleninu, kapustu, konope a ¾an pod¾a poiadaviek trhu v Uhorode, Sátoraljaújhelyi a Sárospataku.
Najviac zisku vak mali z chovu dobytka. Ich hovädzí dobytok a kone li
dobre na odbyt na jarmokoch v Kisvárde a Lelesi. Oípané, vykàmené na a¾uïoch v dubových lesoch v záplavových moèiaroch vyh¾adávali mäsiari na trhoch
v Krá¾ovskom Chlmci a Zemplíne.
Rybárstvo, èíkárstvo, vtáèkárstvo, aba prútia, ainy, pálky a trstiny bolo
v tomto kraji benou èinnosou. Na abe prútia, ainy, pálky a trstiny, ako a
pestovaní konopí a ¾anu boli zaloené ¾udové remeslá.
Trakanèanom, obdarenými darmi prírody sa ponúkali aj monosti peòaného zárobku. K tomu mali príleitos ako nádenníci vo viniciach v Hegyalje a Beregove, ktoré boli v dosiahnite¾nej vzdialenosti, avak ete hustejie sa im sypali
do dlane krajciare, ak sa podujali na prepravu soli. Vo Ve¾kých Trakanoch bol
so¾ný sklad. A do výstavby eleznice sa Ve¾ké Trakany s pästo-essto obyvate¾mi stali známymi v kruhu povozníkov a kupcov dvoch-troch úp práve kvôli tomuto so¾nému skladu. tyri- a esttisíc viedenských metrákov kamennej soli roène
vozili odtia¾to na mletie a èistenie do Solivaru a odtia¾ naspä, aby zaopatrili obyvate¾ov obcí Horného Potisia týmto ivotne dôleitým minerálom. Spolu so so¾ou
prichádzali sem na pltiach vetky poklady lesov v sedmohradskom Máramaroi,
aby tu po zmene majite¾a putovali ïalej do oblasti Nyírségu a na Hornú zem.
Táto skladovacia a rozde¾ovacia funkcia vyzdvihla obec Ve¾ké Trakany v jej stároènej histórii z hmly nepoznanosti.

Nagytárkány zwischen 17701848
(Zusammenfassung)
Von der Zeit des aufgeklärten Absolutismus bis zu der Sklavenbefreiung gab es
in Nagytárkány keine Kuriositäten, die in den Annalesen zu lesen wären.
Alltäglicher Fleiß und Alltage voll Arbeit waren zu dieser Zeit charakteristisch für
Einwohner und Geschichte.
Das Dorf liegt im Zwischenland Bodrog, eine halbe Stunde zu Fuß von dem
Fluss Theiß; das Dorf war mit der ungarischen Siedlung Döröcske (von der Zeit
der Landnahme bis zu Trianonzeit) durch einen Fährenverkehr verbunden; die
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Fähre spielte auch dabei eine wichtige Rolle, dass die Bewohner in der Oberen
Theiß-Gegend mit Salz versorgt werden konten.
Auf das von großen historischen Ereignissen abseits liegende Dorf macht
die Landschaft aufmerksam, die den menschlichen Fleiß unterstützt. Aus dem
Sumpfgebiet steigt der Markt Nagytárkány hervor, mit Weizen und Roggen, eine
Mischung der beiden: das Mischkornleben. Hafer honorierte den Bauernfleiß
genauso, aber unter Gerste zu pflügen, lohnte sich nur mit Düngung. Der Fleiß
im Dorf war begleitet von Fachkenntnissen im Gartenbau. Neben Obst baute
man in Nagytárkány auch Tabak, Gemüse, Kohl, Hanf und Flachs, je nach Nachfrage aus Ungvár (Ugorod, heutige Ukraine), Sátoraljaújhely und Sárospatak
(beide heutige Ungarn).
Den meisten gewinn hatte man jedoch aus Tierzucht. Rindvieh und Pferde
aus Nagytárkány waren auf den Märkten in Kisvárda (Ungarn) und Lelesz (slow.
Leles) sehr gefragt. Schweine, mit Eichelmast gemästet, waren bei den Metzgern in Királyhelmec (slow. Krá¾ovský Chlmec) und den Städten in Zemplén
besonders gefragt.
Fischfang, Schmerlen, Vogelfang, Ruten-, Schilf-, Flecht- und Schilfrohrschnitt waren hier alltägliche Beschäftigungen. Aus letzteren entstand ein ganzes Handwerk.
Für die Nagytárkányer, die ein reiches Angebot an Naturgütern hatten, ergaben sich auch reiche Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Mehr Geld als in den
Weinbergen von Hegyalja und Beregszász (Beregovo, heutige Ukraine) konnte
man verdienen, wenn man sich zum Salzlieferanten meldete. In Nagytárkány
gab es ein Salzlagerhaus. Bis die Eisenbahn fertig wurde, war Nagytárkány mit
seinen 500600 Einwohnern durch dieses Salzlagerhaus bei den Händlern und
Fuhrleuten bekannt. Jährlich wurden von hier aus 4 bis 6 Tausend q Steinsaltz
nach Sóvár geliefert, und dort gemahlen und gesäubert, von dort wieder zurück,
um die Siedlungen im Oberen Theiß-Gebiet mit diesem lebenswichtigen Mineral
zu versorgen. Aus den Wäldern von Máramaros (heutige Rumänien) wurde aller
Schatz auf Fähren hierher geliefert, um weiter nach Oberungarn zu kommen.
Diese Verlagerungs- und Verteilungsrolle erhob Nagytárkány aus seiner
Unbekanntheit.
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TAMÁS EDIT
Nagytárkány népessége a XVIIIXX.
században
Bevezetés
Nagytárkány a mai Szlovákia területén, a Felsõ-Bodrogközben fekszik. Története összekapcsolódik a magyarság ezeréves kárpát-medencei jelenlétével. A
nemzetiségileg és vallásilag igen változatos Zemplén vármegye egykori Bodrogközi járásában, a magyar nyelvterületen belül található a település. Vallásilag ez
a felsõ-bodrogközi rész azonban már nem oly egységes (református), mint az Alsó-Bodrogköz. A település történetének áttekintésére nincs lehetõségem, s
nem is feladatom. A falu eltelt évszázadaiból csupáncsak 200300 esztendõ
sajátos, történeti demográfián át történõ áttekintésére van lehetõségem. Természetesen ezt sem azonos mélységben, hiszen az elmúlt korok idõszakából
más-más minõségû adatok állnak rendelkezésemre, így egyes problémák megvilágítása részletesebb, máskor hosszú évtizedek áttekintése csupán csak
nagyvonalú lehet.
A Bodrogköz és a hasonló nevû járás, miként neve is jelzi, a Bodrog, a Tisza
és a Latorca által határolt területet foglalta magába a történelmi Magyarországon, területén 43 településsel. A terület a szabályozás elõtt a Tisza és a Bodrog vízbirodalmához tartozott. Nagy kiterjedésû mocsarak, nádban, sásban gazdag tavak, lápok jellemezték. A halászat, a vadászat volt a fõ foglalkozás. Szántók csak a magasabban fekvõ területeken voltak. Az árvíz járta réteken szarvasmarhát tenyésztettek. A dombok tövében, a mocsarak közé beékelve északon
sûrûn kis falvak hálózata, nagy gyümölcsösök, délen elszórt, terjedelmes községek. Az északi részen alakult ki a terület két központi jellegû települése, Lelesz és Királyhelmec is.
Nagytárkányt a terület népesebb falvai közé sorolhatjuk. Különleges közlekedés-földrajzi helyzete, hiszen közvetlenül a Tisza partján feküdt. Sóháza, sóhivatala, sólerakata a máramarosi sószállítás kiszolgálására létesült közvetlenül a
folyó partján. A XIX. század közepén a település természeti környezete a Tisza
szabályozása folytán megváltozott. A falu melletti folyóág holtággá változott. Az
egykor sóházat is éltetõ vízi forgalom távol került a településtõl. A szabályozás
révén a mocsarak, nádasok eltûntek, a legelõk megfogytak, lettek viszont hatalmas búzaföldek. A gyümölcsösök, dohányföldek helyén répa, lucerna. A vasút
által megközelíthetõ településeken át egyre inkább tapasztalható a XIX. század
végén a falvak átalakulása, a régi szokások felhagyása.
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Az 1920-ban bekövetkezett határváltozás természetesen az addig egységes
Bodrogköz alsó és felsõ részén is érzékelhetõ változásokat hozott. Nagytárkány
ekkor a Csehszlovák Köztársaság részeként megalakult Szlovákia területére került. A határváltozás és a természeti környezet megváltozása az egykor kifejezetten jónak mondott földrajzi helyzetét átalakította a településnek. Elvesztette
forgalmi csomópont jellegét, és az egész területtel együtt határ menti, periférikus régió része lett. Különösen a II. világháborút követõ újonnan kialakult szlovákukrán határ révén tekinthetõ Szlovákiának ez a felsõ-bodrogközi, Ung-vidéki része gazdasági, kulturális központoktól távoli, különösen hátrányos helyzetû
perifériájának. Mondható ez annak ellenére, hogy Nagytárkány közvetlenül szomszédos települése a határátkelõvé, sõt határvárossá kiépült Tiszacsernyõnek
(Èierna nad Tisou), mely központi átrakóhelyként a terület népességileg leggyorsabban fejlõdõ városa.
A Bodrogköz és Nagytárkány népesség- és településtörténete elválaszthatatlan tágabb környezete, a történelmi Zemplén megye népesedési folyamataitól.
A korszakhatárnak tekinthetõ török idõk, a XVIXVII. század a Bodrogköz népesség- és településtörténetében is ott hagyta korszakjeleit. Az elsõ ilyen jelentõs
változás a reformáció robbanásszerû elterjedésének idõszaka. Mindez a XVI.
század elsõ felétõl kimutatható a területen. Elõbb a lutheri reformáció követõi
jelentek meg itt, majd az országos folyamatokat követve jött, gyökeresedett meg
s vált egyeduralkodóvá a kálvinizmus a zempléni, abaúji régióban. Protestáns iskolája is volt a kezdetektõl Zemplénnek, Sárospatak híres Kollégiumának alapítása az 1530-as évekre datálható. A Bodrogköz mindmáig fontos hátországa az
iskolának. A XVI. század végi református egyeduralom után (az ország lakosságának kb. 90%-a protestáns) a sorait rendezõ, lendülettel terjedõ katolicizmus
jelentõs területeket hódított vissza már a XVII. században. Ennek a folyamatnak
is van hátországa a területen, Lelesz, a történelmi, s hagyományosan római katolikus vallási központ (premontrei prépostság). Jól megfigyelhetõ Lelesz kisugárzása a Felsõ-Bodrogközben, ahol a protestáns egyház alsó-bodrogközi többségi jelenlétével szemben a vallások kiegyensúlyozottabban vannak jelen.
A népességtörténet másik fontos folyamatokat elindító változását a török kori harcok, az ország politikai széttagoltsága eredményezte. A XVIXVII. században pusztuló, elnéptelenedõ falvak, menekülõk, befogadó települések jellemezték egyik oldalról a népesség- és településtörténetet. Zajlik azonban egy más
irányú folyamat is. A harcok által nem érintett, természet által védett vagy csak
a távolságok által megkímélt területek népességfejlõdése ebben a korban is folyamatos volt. Sõt, népességfelesleg s az elvándorlás folyamata is megfigyelhetõ egyik másik területen. A pusztuló, elnéptelenedõ térségekben is voltak nyugodtabb, békésebb, újrakezdésre alkalmas pillanatok. Ezek a települések az
északról délre, a perifériáról a központ felé minduntalan tartó vándorlási folyamat célállomásai a XVIXVII. században is. A pusztává vált települések idõnként
benépesedtek, újraindult az élet. Ezek sokszor spontán, máskor földesurak által ösztönzött, gazdaságilag befolyásolt folyamatok. Érdekessé teszi térségünkben a vándorlás, a menekülés és az újratelepítés folyamatát az etnikai különbö146

zõség lehetõsége. A korábban magyarok által lakott települések új lakói  akik
sokszor messzirõl, az Északkeleti-Kárpátok karéjából, irtványtelepülésekrõl érkeztek a folyóvölgyekbe  sokszor más nyelvûek és más vallásúak. A református s római katolikus magyarság mellé így telepedtek a Bodrogközbe görög katolikus ruszinok, s mutatóba római katolikus szlovákok.
A XVIIXVIII. században a magyar kortársakat nem aggasztotta az ország soknyelvûsége. Megszokott örökség volt, a nyelvek együttélésének rendje és gyakorlata kialakult. A többnyelvû egyházakban, gyülekezetekben a szentbeszéd és
a prédikáció a hallgatók anyanyelvén folyt. A lakosság nemzetiségi összetételének megállapítása a kora újkorban nem egyszerû feladat, leginkább az egyházi adatok segítségével próbálkozhatunk becsléssel. Mondhatunk megszokott
sztereotípiákat: a reformátusok magyarok, a római katolikusok magyarok vagy
szlovákok, a görög katolikusok ruszinok.

Népesség-összeírások a XVIIIXIX. században
Adózási szempontokat szolgáló népesség-összeírások folyamatosan készültek
s maradtak fenn a korból. A vizsgált idõszak egyik sokat vitatott, ugyanakkor nagyon fontos forrása egy pusztuló szakasz végén, egy békésebb, gyarapodó évszázad kezdetén készült. Ez az 1715-ben, valamint  helyesbítése céljából 
1720-ban megismételt országos összeírás adózási célokat szolgált, de 1896os feldolgozása s közzététele révén sokat használt, közismert. Az összeírás név
szerint feltüntette a lakosságot, információt adott a jogállásról (nemes, mezõvárosi polgár, jobbágy, zsellér, taksás, szabados, egyéb), gazdasági állapotáról,
a birtokában levõ földterület kiterjedésérõl, mûvelési ágak szerinti megoszlásáról (szántóföld, irtvány, rét, szõlõ), jövedelmérõl. 1720-ban már utasításban rögzítették, hogy kikre vonatkozik az összeírás (külsõséggel rendelkezõ jobbágyok,
zsellérek, más falubeliek, taksát fizetõ nem nemesek, szabadosok, földesúri
szolgáltatásokat pénzzel megváltó nem nemesek, jobbágyföldön gazdálkodó
szolgáltatásra kötelezett nemesek: Acsády 1896). Emellett az 1896-os kötetbõl
a korabeli feldolgozás által információkat kaphatunk a településen lakók nemzetiségére is. Ez természetesen Acsády Ignác és munkatársai értékelése nyomán készült. Az adatfeldolgozás során megkísérelték a nevek alapján a lakosság nemzetiségi hovatartozását megállapítani. E munkába  bírálói szerint 
sok hiba csúszott. A korabeli iratcsomó újbóli felhasználása a kritikák ellenére
célszerû. Nagytárkány esetében mind az 1710-es, mind az 1720-as adatok rendelkezésre állnak, mindkét összeírásban possessioként, faluként szerepel. Az
összeírások idején 5 családfõt írtak össze a településen. 1715-ben jobbágyként
4, zsellérként 1 családfõ szerepel. 1720-ban mindannyiukat a jobbágyok sorában jegyezték föl. Áttekintve a névsort az ötéves eltéréssel készült két listán,
két azonos nevet találunk: Varga Gáspár és Szakács György jobbágyként szerepel mindkétszer. Csimle Sámuel, Ruszkay Mihály, valamint Puskás Mihály, Ratz
János, Puskás Istók csupán egyszer-egyszer szerepel a jobbágyok, míg Bodnár
János a zsellérek sorában. Az összeírtak jogállása hasonló a megye és a Bodrogköz területén tapasztaltakkal, hiszen a szûkebb környezetben 8588% a job147

bágyok részaránya. A XVIII. századi nagy népességmozgások idõszakában az
1715-ös és 1720-as listák a lakosság kicserélõdésének fontos forrásai. Az öszszeírt háztartások alapján nagyon nehéz megbecsülni egy-egy terület, település
összlakosságát. Dávid Zoltán számításai szerint az 1720-ban összeírt adózó
családfõk az adózó népességnek csak alig egyharmadát képviselték, kétharmad részük kívül maradt az összeírás keretein (Dávid 1957, 192). Acsády nemzetiségi becslését felhasználva a Bodrogköz 9395%-ban magyarok által lakott
a vizsgált idõszakban (Tamás 1994, 51). A töredéknyi szláv lakosság jelenlétét
feltételezõ falvak sorában Nagytárkány nem szerepel, bár a Ratz vezetéknév
utalhat szláv népességre. (1. táblázat)
1. Táblázat: Nagytárkány adózó népessége 1715-ben és 1720-ban1
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Mária Terézia utasítására, az egyházak közremûködésével készülõ (egyház-községenkénti összeírásokra támaszkodó) népesség-összeírások az 1770-es évektõl kezdve egyre rendszeresebb és pontosabb adatokat adtak. 177273-ban
magyar lakosságú és katolikus parókiával rendelkezõ településként szerepelt
Nagytárkány.2
A XVIII. század végén az ország népességérõl, a népesség jogi állapotáról a
II. József kori népszámlálás (1784)3 nyújt  történelmünk során elõször  hiteles adatokat. Ezek a számok megbízhatóak, a természetes szaporodás, a bevándorlás és a telepítések következményeként megnövekedett népességû országról szolgáltatnak adatokat. Nagytárkány lakosságszáma ezek alapján 360
fõ, köztük 1 pap, 19 nemes, 3 tisztviselõ, 1 polgár, 21 paraszt, 20 paraszt és
polgár örököse, 36 zsellér, 9 egyéb. Az adatokból azt is tudjuk, hogy 188 férfi,
172 nõ alkotta a falu lakosságát. A férfiak közül 69 házas, 119 nõtlen. Már rendelkezünk bizonyos demográfiai információkkal is: 57 fõt számlált az 112
éves, míg 8 fõt a 1317 éves fiúk korosztálya. 82 család a falu 63 házában lakott. A település birtokosa a báró Sennyey család. 360 fõs népességével Nagytárkány a bodrogközi településeket tekintve a középmezõnyben található. A Bod-

1
2
3

MOL Filmtár: 1715. évi adóösszeírás Zemplén megye: 31213122. doboz, 1720. évi országos
összeírás Zemplén megye: 3135. doboz
Lexicon Locorum regni Hungariae 1773. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Budapest, 1920.
Az elsõ magyarországi népszámlálás (178487). KSH Könyvtára, Budapest, 1960.; Thirring
1931, 112.

148

rogköz átlagos településnagysága ekkor 342 fõs (Tamás 1999a, 278). Királyhelmecnek 882, Lelesznek 821, Kisgéresnek 670, Zemplénagárdnak 667,
Tiszakarádnak 614, Bodrogszerdahelynek 580, Battyánnak 569, Nagygéresnek
517, Bodrogszentesnek 503, Kiscigándnak 497, Zéténynek 479, Bodrogmezõnek 475, Ladamócnak 461, Radnak 435, Nagykövesdnek 427, Vajdácskának 417, Bélynek 401, Bacskának 380 lakosa volt ebben az idõben.
A falu kétharmadát alkotó magyarság a XVIIIXIX. század fordulóján római katolikus (1786: 136 fõ 38%) és református (1823: 154 fõ  27%) vallású. 1792ben a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye adatai szerint a lakosság 30%-a görög katolikus vallású (109 fõ) Nagytárkányban. A zemplénagárdi parókushoz, Ternai Antalhoz tartoztak  a feljegyzés szerint  magyar nyelvû4 görög katolikusok
(Bendász  Koi 1994). 1806-ban számuk már 127 fõ (kb. 2025%). Zelenay
György parókus feljegyezésébõl tudjuk, hogy közösségének ruszinul és magyarul
prédikál (Udvari (szerk.) 1990). Az adatok a település nemzetiségi összetételének
megváltozását jelzik a XVIII. század folyamán: ruszinok érkeztek a faluba. Északról délre tartó spontán vándormozgalmuk már a török idõkben elérte Zemplén megye déli részét (Paládi-Kovács 1973, 327368). A közismert, jelentõsebb megtelepedéseiken kívül szórványként a terület nagyobb részét érintette bevándorlásuk.5 A nagytárkányi ruszin nyelvû görög katolikus népesség megjelenése is ezt a
viszonylag gyorsan a magyarságba olvadó szórványbetelepülést jelzi. 1786-ban 6
háztartásban 28 izraelita (7,8%) lakója is volt a falunak.
II. József uralkodása után 80 évnek kell eltelnie, hogy valódi statisztikai adatokat eredményezõ népszámlálásra kerüljön sor Magyarországon. Sõt száz év telik el, míg mai szempontok szerint feldolgozott adatok születnek a népesség-nyilvántartásban. Eközben azonban nem kell eltekintenünk a népesség számára,
vallására, nemzetiségére vonatkozó adatoktól. Nagy Lajos 1828-ban kiadott kétkötetes mûvében településenként rendezett adatok találhatók a népesség számára és vallási megoszlására vonatkoztatva (Nagy 1828). Ekkor Nagytárkány lakossága 578 fõ. Az itt élõk csaknem háromnegyede katolikus (428 fõ  74%),
14,6%-a református (102 fõ), s szerepelnek a zsidó vallásúak is (48 fõ  8,3%).
Az adatok jól mutatják, hogy Nagytárkány adatai minden esetben eltérnek a bodrogközi átlagtól (Tamás 1999b). Valamelyest kisebb a népességszáma, mint a területen található települési átlag (574 fõ). A Bodrogközben tapasztalható református többséggel (52,2%) szemben, a Felsõ-Bodrogközhöz (54,5%) hasonlóan,
sõt azt meghaladóan kimagasló a katolikus lakosság aránya (74%). A bodrogközi átlagot (4%) jóval meghaladó a zsidóság aránya Nagytárkányban, ez jóval magasabb az északi részen jellemzõ adatoknál is (Felsõ-Bodrogköz zsidósága:
4,7%). A település 75 házában átlagosan 7-en, 8-an éltek (7,7 fõ; az 1784-es
adatok szerint 5,7 fõ/ház). Ha valósnak tekintjük mindkét említett adatsort, akkor szûk 40 év alatt 218 fõvel növekedett a lakosság a faluban.

4
5

Magyarország történeti helységnévtára: Zemplén megye (17731808) I. Budapest 1998, 243. p.
Molnár András: Tekintetes, nemes, nemzetes, Zemplén megye leírása. 1799. Qart. Hung. 61.
sz. Kézirattár, OSZK
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Húszegynéhány év elteltével, a XIX. század közepén, a kor kiváló statisztikusai, Fényes Elek (Fényes 1851) és Hornyánszky Viktor (Hornyánszky 1864)
munkáiból szerezhetünk földrajzi, történeti, statisztikai adatokat a településrõl.
Fényes Elek Magyarország geographiai szótára címû munkájában a következõket olvashatjuk Nagytárkány elhelyezkedésérõl, népességérõl és gazdasági lehetõségeirõl:  magyar falu, Zemplén vmegyében, Kis-Tárkányhoz 1/4 órányira a Tisza jobb partján: 301 romai, 150 görög kathol., 96 ref., 50 zsidó lak.
Kathol. paroch. templom. Szép kastély. Sóház és sórakhely a Tisza mellett.
Szántóföldje 741 hold; rétje, fája, legelõje bõven van. F. u. gr. Majláth József és
Antal örök (Fényes 1851, IV: 182).
Lassú népességnövekedést és stabil római katolikus többséget (50%) mutatnak a statisztikák a XIX. század elsõ felében. A Felsõ-Bodrogközben a római
katolikusok aránya ekkor 32,9%-os, aminél jóval nagyobb a nagytárkányi érték.
A görög katolikus népesség aránya is kiemelkedõen magas a bodrogközi adatokat tekintve, hiszen a lakosság negyedét alkotják (Felsõ-Bodrogközben: 19,8%).
A zsidóság száma abszolút és relatív értelemben egyaránt változatlan, 50 fõs
közösségük. Eközben a Bodrogközben arányuk csökkent (3,4%). Mindkét geográfiai leírásban feltüntették a településen használt nyelvet: Nagytárkány magyarként szerepel.
2. táblázat: Nagytárkány lakosságának vallási megoszlása 1828 és 1991 között (Tamás 1999b, 286)
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egyéb: 39  2,8% ateista, 18  1,3% nem tudja, 107  7,8% egyéb
egyéb: 3  0,2% metodista, 15  1,1% jehova, 26  1,9% nincs vallása, 7  0,5% nem tudja. Az
adatok forrása: tatistický lexikon obcí Slovenskej republiky 2002. Bratislava, 2003. Tab. 118.
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Az elsõ népszámlálás Nagytárkányban, 1869-ben8
Az 1700-as évek végétõl az 1800-as évek közepéig Magyarországon a termékenység (40) és a halandóság (30) egyaránt magas volt. A XIX. század elsõ
felében a nõk átlagosan 6-7 gyermeket hoztak világra, de nagyon magas volt a
gyermekhalandóság, a gyermekek mintegy fele nem érte meg 5. életévét. Gyakoriak voltak a járványok (pl. az 1831-es, az 1855-ös kolerajárvány vidékünkön).
A XIX. század közepétõl érezhetõ társadalmi-gazdasági változások jelentõs hatással voltak a demográfiai/népesedési folyamatokra. A változásokat a halandóság
tartós és gyors csökkenése indítja el (csökken a csecsemõhalandóság, nõ a várható élettartam). Ugyanakkor ezzel egy idõben nem csökken a termékenység,
ugyanannyi gyermek születik, igaz, már nagyobb az esélyük arra, hogy fel is nõnek. Ezt az 1860-as évektõl tapasztalható változást a demográfiai átmenet elsõ
szakaszaként határozzuk meg Magyarországon. (A fejlett nyugati országokban a
XVIII. században ment végbe ez a folyamat.) Ugrásszerû a természetes szaporodás növekedése a nevezett idõszakban,9 ezért ez a korai átmenetei szakasz a
demográfiai forradalom vagy demográfiai robbanás elnevezést kapta. Magyarországon a XIX. század utolsó harmadában induló demográfiai változások elsõ forrásanyaga az 1869-ban végrehajtott elsõ modern népszámlálás. A század utolsó
két évtizedében robbanásszerûen tapasztalható népességnövekedés már ekkor
kimutatható. Elindítói folyamatai a gazdasági-társadalmi változások: az iparosítás, a mezõgazdaság és az élelmiszeripar, az infrastruktúra fejlõdése.
A mezõgazdaság és az infrastruktúra területén tapasztalható változások
Dél-Zemplénben a reformkor idõszakában kezdõdtek. A bodrogközi falvakat az
elszigeteltségbõl a folyószabályozás (késõbb a vasútépítés10) emelte ki. A folyószabályozás, a lecsapolás munkálatai révén hatalmas, korábban vízjárta területek nyíltak meg a mûvelés elõtt, lehetõséget teremtve az átalakított területek
népességeltartó képességének növelésére.
A Bodrogközi Tiszaszabályozó Társulat 1846-ban alakult Leleszen gróf Széchenyi István és gróf Majláth Antal fõkancellár közremûködésével. Célja az árvizek elleni védelem és a nagy részben mocsarakból álló terület mûvelésének biztosítása. A társulat területéhez tartozott Nagytárkány is. A mûszaki teendõk ellátására itt állították fel a királyi mérnöki hivatalt. Ez tervezte az átvágásokat
(Nagytárkánynál is levágták a kanyarulatot) és a töltéseket. Felügyelõi lak is volt
a faluban. A töltések 1848-ig Nagytárkány, Zemplénagárd és Révleányvár határában készültek el. A társulat 1855-tõl fejtett ki nagyobb tevékenységet. 1857
59 között készültek el a tiszai és a bodrogi töltések egészen Tokajig. A szabá-

8

Zemplén vármegyei népszámlálás (1869) levéltári gyûjteménye. Nagytárkány. Sátoraljaújhely,
Zempléni Levéltár (Továbbiakban: SZL)
9 Természetes szaporodás: az élve születések és a halálozások különbsége.
10 1872-ben nyílik meg a Magyar Északkeleti Vasút SátoraljaújhelyCsapUngvár közötti vonala.
Ez áthalad a Bodrogköz északi részén, a Nagytárkánnyal szomszédos települést, Ágcsernyõt
érinti. Lásd: Frisnyák Zsuzsa 2001. 65.
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lyozással, a kanyarulatok átvágásával megrövidültek a folyók. A vizek levezetése meggyorsult, védmûvek, töltések készültek. A mederrendezés állami feladat
volt a Tisza mentén, a töltésekrõl a társulatok gondoskodtak. Csap és Tokaj között 33 átvágás történt a Tiszán. Ennek eredményeként a 171 km-es szakasz
84 km-rel megrövidült. Hét helyen épült partvédmû (Majláth 1896).
Az 1869-es népszámlálás adatai szerint Nagytárkány népessége 936 fõ (az
esetleges eltérések a távollevõ népesség különbözõ arányú beszámításával születhetnek). Kiemelkedõen magas a népesség gyarapodása a Fényes Elek által rögzítettekhez képest (gyarapodás: 339 fõ). Ez nem meglepõ a lakosság kor szerinti
megosztásának ismeretében. Nagyon fiatalos a korszerkezet (13. ábra). A lakosság 43,8%-a 14 éven aluli (410 fõ), sõt 68,7% a 30 évesnél fiatalabb korosztályok aránya. Mindezek jól bizonyítják az 1850-es, 1860-as évektõl tapasztalható demográfiai átmenetet a településen. Az 1860-as évektõl jelentõsen megnõ egy-egy
korosztály aránya. Tapasztalunk olyan évet, amikor 30-40 fõ alkot egy-egy azonos
évben született generációt, pl. 1869-ben, a népszámlálás évében 35 születést regisztráltak. A 40 éven felüli lakosság aránya 19,4%-os a településen (182 fõ), míg
a 60 éven felüliek mindössze 3,3%-ot alkotnak (31 fõ). Meglepõ ugyanakkor, hogy
a 60 éven felüliek között férfitöbbséget tapasztalunk (19 fõ), annak ellenére, hogy
a családi állapot szerint csupán 5 özvegy férfit írtak össze a 34 nõvel szemben.
Ugyanakkor a fiatalos korszerkezet jól megfigyelhetõ a családi állapotot feltüntetõ
adatok alapján is (4. táblázat). A lakosság 53,4%-a (500 fõ) egyedülálló (nõtlen
vagy hajadon), 41,1% a házasságban élõk aránya, 0,5% elvált (4 nõ és 1 férfi),
míg az összeírók feljegyeztek 5 megesett leányzót is.
A népesség mobilitása is jelentõsen változik a XIX. században. Bizonyítékul
a születési helyek nagyfokú szóródása is szolgálhat (5. táblázat). A lakosság
több mint egyharmada (36%) már nem a településen született, más helységbõl
költözött Nagytárkányba. Lényeges eltérés a férfiak és a nõk adatai között nincs,
a férfiak 62,2%-a, a nõk 66%-a helybeli születésû. Legtöbben a szomszédos
Kistárkányból költöztek ide (25 fõ, 2,7%). Kiemelkedõ a szûkebb környezet, a
Bodrogköz magas aránya (158 fõ, 16,9%), pl. Bélybõl 20-an, Zemlénagárdról
12-en, Révleányvárról 10-en kerültek a faluba.11 A tágabb környezetbõl  Zemplén,12 Ung13 és Szabolcs14 megyébõl  is jelentõs a migráció. Említhetjük a köze-

11 Bottyán 10 fõ, Királyhelmec 8 fõ, Dámóc 8 fõ, Perbenyik 7 fõ, Ágcsernyõ 5 fõ, Nagyrozvágy 5
fõ, Bacska 5 fõ, Lelesz 4 fõ, Dobra 4 fõ, Szolnocska 3 fõ, Szinyér 3 fõ, Kiskövesd 3 fõ, Örös 3
fõ, Nagygéres 3 fõ, Véke 3 fõ, Kisrozvágy 2 fõ, Kaponya 2 fõ, Ricse 2 fõ, Cigánd 2 fõ, Bodrogszerdahely 2 fõ, Láca 2 fõ, Cséke 1 fõ, Szomotor 1 fõ, Karos 1 fõ, Bodrogszentes 1 fõ
12 Sátoraljaújhely 9 fõ, Sárospatak 3 fõ, Homonna 3 fõ, Tokaj 3 fõ, Szerencs 3 fõ, Tolcsva 2 fõ,
Ladomér 2 fõ, Kozma 2 fõ, Zemplén 1 fõ, Alsókörtvélyes 1 fõ, Alsóberecki 1 fõ, Berzék 1 fõ,
Barancs 1 fõ, Gálszécs 1 fõ, Vinna 1 fõ, Vámosújfalu 1 fõ, Gesztely 1 fõ, Dubróka 1 fõ, Kemence 1 fõ, Vojtóc 1 fõ, Azar 1 fõ, Kisráska 1 fõ, Tiszalúc 1 fõ
13 Kisgejõc 4 fõ, Csicser 3 fõ, Pálóc 3 fõ, Ungvár 2 fõ, Ribnyice 2 fõ, Kapos 2 fõ, Záhony 2 fõ,
Dobóruszka 2 fõ, Daróc 1 fõ, Nagyszelmenc 1 fõ, Szerednye 1 fõ, Palágy 1 fõ, Koncháza 1 fõ,
Butka 1 fõ, Szolányka 1 fõ, Rát 1 fõ, Kisszelmenc 1 fõ
14 Eperjeske 3 fõ, Litke 2 fõ, Büd 2 fõ, Ópályi 1 fõ, Nagykálló 1 fõ, Apagy 1 fõ, Dombrád 1fõ, Székely 1 fõ, Gyulaháza 1 fõ, Bercel 1 fõ, Bezdéd 1 fõ, Mándok 1 fõ, Komoró 1 fõ, Balkány 1 fõ
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li Kisvárdát (9 fõ) vagy Tiszasalamont (5 fõ). Tizenketten alföldi, dunántúli, erdélyi területekrõl kerültek Nagytárkányba. Hárman külföldi születésûek, egyikük
bécsi (Tarczay Dánielné Schinper Ludovika), ketten karintiaiak (Hraszl József és
neje Murnik Júlia).
Vizsgálhatjuk a lakosság foglalkozás szerinti megoszlását is az 1869-es
adatok segítségével (7. táblázat). Eszerint a felnõtt férfiak 28%-a napszámosként, 21,3%-a földmûvesként, 9,2%-a földmûves segítõjeként (családtag, fiú)
kereste kenyerét. Ugyancsak jelentõs hányad az évi bérért szolgálók aránya,
109 fõ (szolgálók, cselédek, juhászok). Sokféle mesterember élt a településen:
molnár (Czerõ István), kõmûves (Kalapos János), lakatos (Kalapos József),
suszter (Harzenbaum Miklós, Réday Mihály), ács (Petrik András), szûcs (Sirgula
Gábor), szabó (Váczy Imre), asztalos (Bellovecz János), kovács (Puskár István,
Dobos Sándor), csizmadiasegéd (Szirás József). Földbirtokosként csupán Pásztor István szerepel; feleségével és hat gyermekével él négyszobás nagy lakásában, gyermekei mellett képzett nevelõ, Valkoszky Ede dolgozik.
A kereskedelmet a zsidó vallású lakosság tartotta kezében, kis- és nagykereskedõ (Mandel Benjámin, Fridman Ábrahám, Kesztelbaum Dávid, Schwarcz
Ignácz), kocsmáros (Feldman Mihály), edényárus (Klein József), fakereskedõ
(Veisz József) volt közöttük. Ugyancsak a zsidók körébõl került ki a jószágbérlõ
(Bürger József, Berger Jakab, Fucks Ábrahám), a regálébérlõ (Schwarcz Márton), a szappanos (Ungléder Herman), a metszõ (Veisz Ferenc), a harangozó
(Schwarcz Áron) és a három izraelita magántanító (Schrarber Ábrahám, Klein Jakab, Fried István).
Hivatalnokok, állami alkalmazottak  akár nyugdíjasként (Tárczy Dániel  állami mérnök) is  éltek a településen: orvos (Zarubay Bódog  Szentmártonban
született), tanító és orgonista (Lusánszky István), a dohányfelvásárlásban dolgozók (Hraszl József, Székely Mihály), pandúrok (Szederkay János, Szabó György), csendbiztos (Csinálossy Károly). A cigány lakosság körébõl került ki a 3 zenész (Bodák József, Lakatos András, Demeter Lajos), a 2 vályogvetõ (Horváth
József, Karika János) és a pontosan nem meghatározott munkás (Demeter János) is. Az idõs korú férfiaknál három esetben azt jegyezték meg, hogy alamizsnán él családtagjai körében.
A nõk foglalkozási szerkezete kevésbé tagolt (8. táblázat). A felnõtt nõk
67,2%-a háztartásbeli és további 9,4%-a ebben segítõ. Utóbbiak a többgenerációs családok fiatalabb  anyóssal vagy édesanyával együtt élõ, dolgozó  hölgy
tagjait jelentik. Hét esetben a földdel rendelkezõ családoknál a férj halála miatt
a feleség szerepel családfõként, földmûvesként. 15-en napibérért, napszámosként keresik kenyerüket, míg 21-en évibérért szolgáltak. Két varrónõ is dolgozott a faluban, 9 idõs asszonyt a család alamizsnásként tart el, két cigányaszszonyt (Horváth Klára, Horváth Erzsébet) vályogvetõként írtak össze.
1869-bõl elõször állnak rendelkezésre adataink a lakosság írni-olvasni tudásával kapcsolatban (6. táblázat). Nagytárkány népességének szûken fele tudott
olvasni a vizsgált idõszakban (a 7 évesnél idõsebb lakosság 49,4%-a), az írás
tudományát azonban mindössze 22,2%-uk bírta. Nagyon jelentõs a férfi és a nõi
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lakosság körében az írni és olvasni tudók közötti különbség. A férfiak 52,9%-a
olvas, míg a nõknél ez az arány csak 46,2%. Az írástudás még jelentõsebb eltérést mutat. A férfiak 34,3%-ával (120 fõ) szemben a nõknek csupán 10,8%-a
(40 fõ) tudott írni.
1869-ben elõször áll rendelkezésünkre pontos és részletes adatsor a lakosság vallási megoszlásáról (3. táblázat). Összehasonlítva a Fényes Elek által leírtakkal, valamint az 1880-tól publikált hivatalos statisztikákkal, idõben elõreés hátratekintve jelentõs eltéréseket tapasztalhatunk. A korábbi adatokhoz képest jelentõsen csökkent a római katolikus lakosság aránya (39,4%). A népesség egyharmadát meghaladó részarányuk a legnagyobb vallási közösséggé tette õket a településen. Nagytárkány önálló plébánia, papjuk helyben lakik
(Krizsnóvszky József  sztropkói születésû). A görög katolikusok aránya (25,5%)
hasonló a XIX. század elsõ felében tapasztaltakkal. A reformátusok 4%-kal többen vannak, mint a Fényes Elek-féle összesítésben. Szembeötlõ a férfiak többsége a református közösségen belül (103 férfi, 88 nõ). Evangélikus lakosság
az I. világháborúig nem jellemzõ a településen, csupán 1 személy szerepel a
statisztikákban. A XIX. század közepétõl a zsidó lakosság gyorsan növekedett a
településen. Megtöbbszörözõdött számuk (128 fõ) és arányuk (13,7%). Ez a régióban tapasztalható nagy arányú bevándorlásnak és a rendkívül magas természetes szaporodásnak a következménye.
3. Táblázat: Nagytárkány népességének vallási megoszlása 1869-ben
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4. Táblázat: Nagytárkány népességének családi állapota 1869-ben
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5. Táblázat: Nagytárkány lakossága születési hely szerint 1869-ben
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6. Táblázat: Írni-olvasni tudás a 7 évesnél idõsebb népesség körében Nagytárkányban, 18691938
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7. Táblázat: Nagytárkány 20 éven felüli férfilakosságának foglalkozás szerinti
megoszlása 1869-ben
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8. Táblázat: Nagytárkány 20 éven felüli nõi lakosságának foglalkozás szerinti
megoszlása 1869-ben
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1. Ábra: Nagytárkány férfilakosságának kor szerinti megoszlása 1869-ben
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2. Ábra: Nagytárkány nõi lakosságának kor szerinti megoszlása 1869-ben
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3. Ábra: Nagytárkány lakosságának kor szerinti megoszlása 1869-ben
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Nagytárkány népessége az OsztrákMagyar Monarchia idõszakában (18801910)
1869 és 1910 között lassan növekedett a népesség Nagytárkányban (1869:
936 fõ, 1880: 1021 fõ, 1900: 1107 fõ, 1910: 1120 fõ). Ezt a növekedési folyamatot csak 1890-ben törte meg csekély visszaesés, a népesség száma ezt
követõen újra növekedett. A lassú népességnövekedés és a rendkívül fiatalos
korszerkezet, a magas természetes szaporodás némi ellenmondást tükröz. A
születések és a halálozások száma mellett a népesség számát a migráció, a
vándorlási különbözet is befolyásolja. A XIX. század végén Nagytárkány népességtörténetében a vándorlás vált meghatározó tényezõvé: negatív vándorlási különbözet, azaz elvándorlás tapasztalható a településen. Megkezdõdött egy több
évtizedes jellemzõ folyamat, az amerikai kivándorlás. Ez nem sajátosan nagytárkányi jelenség. Meghatározóan jelen van a Bodrogköz, Zemplén megye s a
történelmi Magyarország népességtörténetében, mindennapjaiban az 1880-as
évektõl.
Okai között többet is sorolhatunk. A XIX. század második felében a népességnövekedés dinamikája felgyorsult az országban: magas a születési ráta, javultak az életfeltételek (egészségügy, táplálkozás, lakásviszonyok), csökkent a
halálozások száma. A bõ gyermekáldás, a telki állomány elaprózódása, a létbizonytalanság (az idénymunkák, a napszámosmunkák nem nyújtanak egész évben jövedelmet), a gazdasági válság új lehetõségek keresésére ösztönözte az
embereket. A megoldást sokan a tengerentúlon remélték. Az 1880-as évektõl
egyre nagyobb szerepet kapott a kivándorlás Zemplénben, melynek góca a megye északi részeirõl húzódott egyre délebbre s vált jellemzõvé a Bodrogközben
is.
Olyan emberek indultak útnak az Újvilág felé, kiknek szülei, nagyszülei talán
még szûkebb pátriájukat sem hagyták el. Kezdetben csak a férfiak vándoroltak
ki. A fiatal férfiakat követték a leányok, akik úgyszintén munkát próbáltak keresni. Késõbb elindultak családtagjaik is, a századfordulótól teljes családok vállalkoztak az útra. Hajóstársaságok ügynökei toborozták a munkaerõt a közép- és
kisbirtokos családok körébõl. New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Virginia, Connecticut állam ipari üzemeinek, vasútjainak, bányáinak fejlõdése biztosította az újabb és újabb munkalehetõséget a kivándorlók számára. A többség
úgy gondolta elindulásakor, hogy hazatér. Bízott abban, hogy sikerül annyi pénzt
összegyûjtenie, hogy itthon földet vásároljon és tisztességgel megéljen. Sokan
valóra váltották álmukat, és itthon a megváltozott gazdasági lehetõségeiket kihasználva új életet kezdtek. Sokaknál rendszeressé vált az idõszakos kinntartózkodás, munkavállalás, amely után mindig hazatértek. Hazajöttek akkor is,
amikor már sokuk állampolgárságot szerzett, gyermekeik amerikaiként születtek.
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A növekvõ népességû Bodrogköz élen járt a népesség kibocsátásában
(Legenyei 1903), melynek kezdete 1890-re tehetõ15 (miként az elõzõ fejezetben
utaltam rá, a demográfiai átmenet jelei már az 1860-as évektõl megfigyelhetõk
Nagytárkányban). A korabeli elemzés szerint a kivándorlás mértéke 1900-ban
volt a legjelentõsebb (Legenyei 1903, 6) a Bodrogközben, illetve néhány település esetében évrõl évre fokozódó. Azokon a településeken a legalacsonyobb a
kivándorlás, ahol van munkaalkalom (Karcsa), van föld, közlegelõ, háziipar
(Kisgéres, Szomotor, Nagygéres), vagy olyan szegény a falu, hogy lakói nem képesek az útiköltséget elõteremteni (Alsóberecki, Vécs).
A bodrogközi kivándorlás legfõbb okaként a szegénységet, a rossz birtokviszonyokat, a kevés földet, a közlegelõk hiányát, a dohánytermelési engedély elvonását a kisbirtokosoktól, a gabona olcsóságát, a rossz termést, a sertésvészt, a meggazdagodási vágyat, az itthoni munkalehetõségek hiányát (különösen télen), a rokonok csalogató leveleit, a lányok férjhezmeneteli vágyát (az azonos korosztályok kinn ismerkedtek, kötöttek házasságot, tértek haza), a könynyebb megélhetést jelölte meg az 1902-ben megjelent elemzés. A kivándorlók
nagyobb része birtokos, de nincs elegendõ legelõ és föld. Feljegyzések szerint
a kinn munkát vállalók szép összeget küldtek haza az itthoniaknak. A visszatelepülõk (számuk nem jelentõs) jó módban jöttek, 16 de amint tehették vagy amikor elfogyott a pénzük, mentek vissza, akár háromszor-négyszer is. Itt már nem
érezték jól magukat.
A Bodrogköz kivándorlási embervesztesége 1870 és 1914 között tízezres
nagyságrendû volt (Siska 1996, 13). 1902-ben a Bodrogközbõl Amerikában levõk száma 6575 fõ. A legnagyobb a kivándorlás mértéke Leleszpolyánból (23%
 meglepõ ez az adat, hiszen földjük, közlegelõjük van, bár a munkaalkalom kevés), Perbenyikbõl (24%  a birtokviszonyok jók, van legelõ, munka, hitel, fogyasztási szövetkezet, továbbképzési lehetõség. Legenyei idézett munkája szerint a kivándorlás legfõbb oka a nagyravágyás), Bolyból (27%  kicsi a határ,
nincs közlegelõ). Lelesz kiemelkedik a kivándorlók arányában, 5260%. Kevés
ugyan a föld, de munkaalkalom és legelõ van. Legyenyei szerint a lelesziek igazi oka: elhagyni a falut örökre.
Nagytárkányból 188687-ben kezdõdött az amerikai kivándorlás. A megye a
járások jelentései alapján pontosan nyilvántartotta az útlevéllel, engedéllyel utazók számát, s igyekezett az elszököttekrõl is pontos kimutatást vezetni. Egy
ilyen járási összesítésbõl tudjuk, hogy 1900-ban a Nagytárkányból Amerikába kivándoroltak száma 103 fõ.17 A folyamat már olyan mérvû, hogy a statisztikai
15 Ágcsernyõ 1883, Bacska 1883, Battyán 1883, Bély 1883, Dobra 1883, Kistárkány 1883, Boly
1884, Perbenyik 1884, Bodrogszerdahely 1884, Szomotor 1884, Kaponya 1886, Lelesz 1886,
Leleszpolyán 1886, Szolnocska 1886, Nagygéres 1887, Rad 1887, Királyhelmec 1991,
Pálfölde 1890, Bodrogszentmária 1890, Szinyér 1890, Véke 1890, Zétény 1890, Kigéres
1892, Vécs 1893, Kisújlak 1896, Bodrogszentes 1897.
16 A kisújlakiak gazdagodtak meg leginkább Amerikában, visszatérvén tekintélyes birtokot vásároltak.
17 Kivándorlási Iratok. SZL
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adatok között is külön feltüntették a külföldön távollevõket. Pl. Nagytárkányból
1900-ban 85 személy, a lakosság 7,7%-a,18 1910-ben már 174 személy,19 a lakosság 15,5%-a tartózkodott külföldön; valójában részese lett a kivándorlás folyamatának. 1902-ben a kivándoroltak száma 140 fõ (a lakosság 12,5%-a), köztük 3 család (Legenyei 1903, 12). 19001902 között volt a legnagyobb mértékû a távozás Nagytárkányból. A kivándorlás okaként az elégtelen kereseti lehetõségeket, a sok adósságot, a vagyonszerzést és az építkezés (külön portára vágytak, önálló otthont akartak építeni) lehetõségét említették. A földbirtokok átlagosan 2 hold nagyságúak. Közlegelõjük nincs, földet részesmûvelésre nem kaptak.
A felnõtt népesség legnagyobb arányban napszámosként kereste kenyerét.
Ugyancsak 16% körüli a különbözõ évi bérért dolgozó szolgálók aránya. A létbizonytalanság, a kiszolgáltatottság körükben a legnagyobb. Nem sokkal jobb a
helyzete a saját földjén gazdálkodó földmûveseknek sem (7. táblázat). A bõ gyermekáldás a telkek elaprózódásához, a családok elszegényedéséhez vezetett.
A nagyarányú kivándorlást jól mutatja, hogy a születések magas száma ellenére nagyon lassú a népesség növekedése Nagytárkányban. A népesség kor
szerinti megoszlása is bizonyítja, hogy az 1869 körül születettek fiatal felnõttként kisebb arányban vannak jelen a település népességében. 1820 évesen
sokuk a tengerentúlra indult. Elsõként a férfiak vállalkoztak a kivándorlásra. Kimutatható ez a nemek szerinti megoszlásban is (10. táblázat). A korábbi férfitöbbséget a XIX. század második felében stabilan a nõk magasabb aránya váltotta fel. A kivándorlásba bekapcsolódó nõk és egész családok révén azonban
nem beszélhetünk egészségtelen arányok kialakulásáról. Demográfiai szempontból nagyon sokat változott ez a falusi társadalom a vizsgált idõszakban. A
javuló körülmények, a növekvõ élettartam következtében növekvõvé vált a 60
éven felüliek aránya (9. táblázat). Ugyancsak ennek következménye az özvegyek
növekvõ aránya (különösen a nõk körében).
9. Táblázat: Nagytárkány népessége életkor szerint, 18692002
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18 1900. évi népszámlálás. Magyar Statisztikai Közlemények. Új Sorozat. I. kötet. Budapest, 1902.
19 1910. évi népszámlálás. Magyar Statisztikai Közlemények. Új Sorozat. 42. kötet. Budapest, 1912.
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10. Táblázat: Nagytárkány népességének nemek szerinti megoszlása, 17842002
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11. Táblázat: Nagytárkány népességének családi állapota 19002002 között
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A római katolikusok aránya stabil a településen, 40% körüli 1900-ig. Ekkor 10
év alatt több mint 80 fõs, 7%-os növekedés tapasztalható (46,4%), miközben a
település összlakossága csupán 13 fõvel emelkedett. A görög katolikusok aránya a vizsgált 40 esztendõben folyamatosan hullámzó, 24% körüli csökkenéseket, illetve növekedéseket regisztráltak a statisztikák. A reformátusok aránya
1869 és 188020 között csökkent, majd folyamatosan növekedett. A tapasztalt
mozgásokat valószínûleg a népesség migrációja, kivándorlása okozza. Dinamikus ugyanakkor a XIX. század közepén a zsidó lakosság arányának és számának növekedése.
A zsidóság megtelepedése a XVIII. századi összeírások alapján bizonyítható Nagytárkányban, hasonlóan a megye s a Bodrogköz településeihez. Az adózók összeírásában 175556-ban a taksát fizetõk között két zsidó szerepel, egyikük neve ismert, Salamon Majer, másikukra csak a bejegyzés utal.21 A XVIII. század végén bekövetkezõ politikai változások és a mind gyakoribb kelet-európai
pogromok miatt megindult a zsidóság tömeges bevándorlása Galícia irányából
Magyarország határ menti (köztük Zemplén) vármegyéibe. Itteni integrálódásu20 Az 1881-ben végrehajtott népszámlálás fõbb eredményei Orsz. Magy. Kir. Stat. Hiv. Budapest, 1882.
21 Az adózók és zsidó bérlõk összeírása kerületenként 17551756, Nagytárkány. Zemplén megye
adószedõjének iratai. IV. A. 1005/f 6. doboz SZL
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kat 1840-ig a megye intézkedésekkel késleltette, de megakadályozni nem tudta. A bevándorlásra, a Magyarországon is tapasztalható rendkívül intenzív mozgásukra jó példa a zsidóság 1807. évi nagytárkányi összeírása (12. táblázat).
Eszerint ekkor 18 fõt regisztráltak. Egyikük sem helyben született. Nyolcan még
Lengyelországból indultak vándorlásra, ketten 30 éve telepedtek le a faluban. A
folyamatos bevándorlást jelzi, hogy 5 éve is történt átköltözés. 1847-ben 5 zsidó szerepel a haszonbérlõk között (13. táblázat).
Az 1868-ban készített zsidóösszeírás szerint 143 zsidó vallású lakosa volt
Nagytárkánynak (14. táblázat). A következõ évben, 1869-ben készült összeírás
128 személyt regisztrált körükbõl. Az adatok bizonyítják, hogy 1850 és 1880 között  hasonlóan a megye településéhez  zajlott a zsidóság legnagyobb arányú
bevándorlása. A település népességfejlõdését jóval meghaladó ütemben nõtt
számuk Nagytárkányban, s érte el a 18,4%-ot 188 fõs közösségük. Legtöbbjük
kereskedõ, voltak bérlõk közöttük, de dolgoztak iparosként is. Ezt követõen közösségük lélekszáma 1910-ig csökkenõ arányszámú, 160180 fõ körül mozgó.
12. Táblázat: A Tárkányban lakó zsidók személy szerint való feljegyzése, 1807.22
1. Izrael Judkovits
2. Simon Mihály
3. Simon Farkas
4. Izsák Mátyás
5. Resnyik László
6. Salamon Klein
7. Simon József
8. Márton Jónás
9. Jakob Sikavits
10. Ábrahám Svartz
11. Hersli Farkas
12. Lázár Jakab
13. Ábrahám Farkas
14. Kõmíves József
15. Hersko Velberger
16. Ábrahám Mojses
17. Farkas László
18. Cojin Ábrahám

Báró Sennyei János árendása. 55 éves. Lengyelországból jött 30
esztendõvel ezelõtt
Tárczi Zsigmond árendása. 46 éves. Szabolcs megyében született
Báró Sennyei János árendása. 21 éves. Abaúj megyében született
Báró Sennyei János árendása. 42 éves. Lengyelországból jött 20
esztendõvel ezelõtt
Gr. Sennyei Imréné árendása. 25 éves. Zemplén megyében született
Kortsma Károly árendása. 50 éves. Lengyelországból jött 30 éve
Gr. Sennyei Imréné mészárosa. 38 éves. Szabolcs megyében született
Gr. Sennyei Imréné pálinkafõzõje. 50 éves. Szabolcs megyében született
Kisebb kereskedõ. 35 éves. Lengyelországból jött 16 esztendeje
Kisebb kereskedõ. 25 éves. Lengyelországból jött 15 esztendeje
Kisebb kereskedõ. 28 éves. Szatmár megyében született
Zsidóság metszõje (Refnyik). 44 éves. Szabolcs megyében született
Kisebb kereskedõ. 32 éves. Zemplén megyében született
Kõmíves mesterember. 26 éves. Lengyelországból jött 17 éve
Zsidó tanító. 36 éves. Lengyelországból jött 5 éve
Szigethy László helyén mészáros. 43 éves. Lengyelországból jött 20
éve
Pálinkafõzõ. 28 éves. Ung megyében született
Aprósággal kereskedõ. 25 éves. Zemplén megyében született

22 Zemplén vmegye elsõ alispánjának iratai. IV. 1258. 1. doboz. SZL
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13. Táblázat: A nemtelen haszonbérlõk összeírása és taksafizetése Nagytárkányban 1847-ben23
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14. Táblázat: Az izraelita népesség összeírása, 1868.24
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23 Leleszi kerületbeni nemtelen haszonbérlõk össze írása, s taksa fizetésbeli terheltetésének kiszámítása: Nagytárkány, 1847  Zemplén adószedõjének iratai IV. A. 1005/f Zsidók és nemtelen bérlõk összeírása 18461850. SZL
24 Zemplén megye elsõ alispánjának iratai 18671870. IV. 1258. 6. doboz.. SZL
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Nagytárkány népessége a Csehszlovák Köztársaság és a II. világháború idõszakában
1920 után a Bodrogköz története két állam keretei között folytatódott. A Bodrogköz északi része, mely sûrûbb településszerkezetû, gazdaságilag kedvezõbb
helyzetû, normál vasútvonal által érintett terület, a Csehszlovák Köztársaság része lett. A déli rész Magyarország keretein belül maradt. Nagytárkány lakói új ország, sõt többszörösen is új (újonnan szervezõdõ és korábban soha nem létezett ország) Csehszlovákia területén találták magukat. Népességtörténetükben ebbõl az idõszakból egy hivatalos statisztika áll rendelkezésre, 1930-as
adatokkal.25 A nagyhatalmak akarata jóvoltából a Felsõ-Bodrogköz az I. bécsi
döntés értelmében visszatért 1938-ban Magyarországhoz. A visszacsatolt területeken 1938-ban készült egy népszámlás,26 melyet hamarosan követett a rendes tízévenkénti, 1941-ben.27
A történelmi Magyarországon, a magyar nyelvterület határain belül nem volt
jelentõsége a Bodrogközben s Nagytárkányban a nemzetiségi, anyanyelvi statisztikáknak, hiszen a népesség magyar volt. Az új országhatárok megjelenésével a homogén magyar területnek tekintett Felsõ-Bodrogközben is változásokat
mutat az 1930-as statisztika. 77%-ra esett vissza a területen a magyar anyanyelvûek aránya. Ez azonban még mindig azt mutatta, hogy a magyar nyelvterület a határváltozás ellenére õrizte állásait a Felsõ-Bodrogközben. Mi eredményezte a magyarság statisztikailag kimutatott térvesztését a területen? A századfordulón a magyarosodás utolsó szakaszába került szláv (nagyobb arányban
ruszin) eredetû lakosság a korábbi magyar (1910-ben) helyett a szlovákot jelölte meg anyanyelvként a statisztikai felmérésben, követve az új állam, új államnemzet, új anyanyelv elvet. A beköltözõ hivatalnokréteg, a katonai, rendvédelmi erõk úgyszintén az új állam nyelvét beszélték. A nyelvében a századfordulóra már magyarosodott zsidóságot is leválasztották, s új kategóriába írták,
csökkentve ezáltal is a magyarság százalékos jelenlétét. Hasonlóan jártak el
a cigányság esetében is. Több településen a csehszlovák állampolgársággal
nem rendelkezõ magyarokat külföldiként írták össze.
Nagytárkány népessége lassan növekedett a két világháború között, a háború kezdetén, 1941-ben 1604-en laktak a faluban. Ebben az idõszakban is
nagyarányú az amerikai kivándorlás és jelentõs az idõszakos munkavállalás a
tengerentúlon. Így a népességszaporodást a XX. század elsõ felében is az amerikai kivándorlás mérsékelte.
Az idõszakos amerikai munkavállalás gyakori utazásai szinte kétlakiságot,
egy sajátságos ingázást alakítottak ki. A fiatal nõtlen férfiak és hajadonok oly

25 tatistický lexikon obcí v Krajine Slovensko. Praha 1936.
26 Az 1938. évi felvidéki nép-, földbirtok- és állatösszeírás. Magyar Statisztikai Közlemények. Új
Sorozat. 108. kötet. Budapest 1939.
27 Az 1941. évi népszámlálás. Magyar Statisztikai Közlemények, Budapest 1943.
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nagy arányban voltak kinn, hogy az ismerkedés, a házasságkötés is kinn történt
a magyar templomban. A kinn született gyerekek szüleikhez hasonlóan megtanultak angolul is a magyar mellett, angol iskolába jártak, de magyar papnál elsõáldozók. A magyarság amerikai berendezkedését jelzi, hogy még magyar filmeket is vetítettek az általuk lakott városrészekben. Sokat emlegetik New Jerseyt, Perth Amboyt (egyik felét Pestnek nevezték), Connecticutot, Bridgeportot.
A kinn született gyerekek amerikai állampolgárok lettek. A felnõttek is sok esetben megszerezték az állampolgárságot, mégis hazajöttek Nagytárkányba, ezt a
falut tekintették otthonuknak. Hazatérvén a kinn szerzett jövedelembõl házat
építettek (vinklis házak), földet vettek. Elõfordult arra is példa, hogy itthon
családon belül angolul beszéltek. A népesség mozgása az Egyesült Államok és
Magyarország hadba lépését követõen korlátozódott. Az Amerikában tartózkodók ott ragadtak, a Tárkányban levõk nem utazhattak. Kivéve azokat, akik amerikai állampolgárként éltek Tárkányban, õket felszólította az Egyesült Államok,
hogy térjenek haza (mármint Amerikába). Sok család szakadt szét ekkor amerikai és itthoni ágra. Testvérek, unokák maradtak az újvilágban.
A római katolikus és a görög katolikus lakosság arányában nem következett
be számottevõ változás a két világháború között. A római katolikusok egy átmeneti csökkenést követve tartósan növekvõ, a települést egyre inkább meghatározó közösséggé váltak. A görög katolikusok elõbb növelték arányukat, majd
1941-re csökkenõ tendencia érzékelhetõ, de még mindig õrizték a lakosság
több mint ötödét összefogó közösségüket. A reformátusok közössége csökkenõ arányszámú, de stabilan 200250 fõs. 1930-ban (34 fõ  2,4%) jelentek
meg  a szlovákok beköltözésével  az evangélikusok a településen. A terület
Magyarországhoz csatolása után is megmaradt 80-90 fõs csoportjuk, a lakosság 5-6%-át alkotva. A zsidó lakosság száma 1900 után folyamatosan csökkenõ. Az 1880-tól egyre nagyobb méreteket öltõ kivándorlás az egész zempléni területen érintette a zsidó népességet is. Ez is befolyásolta csökkenõ számukat,
miként az országon belüli elvándorlás. A háború kezdetére  60 év alatt csaknem megfelezõdött  100 fõre zsugorodott közösségük. Ortodox és a status
quo ante alapon álló hitközséghez tartozók is laktak a településen. A visszaemlékezések szerint a szegényebb sorsú zsidók voltak ortodoxok. A legtehetõsebb
a Fuchs család volt, hatalmas majorságot mûködtettek. Feldman Sámuel, a
Janovits család, Koronfeld Piroska, a Herman család, a Rosenbaum család, a
Krausz család, a Schwarc család, a Fuchs család, a Stern család, a Taub család, a Jankele család, a Stemberger család szétszórtan lakott a faluban. Tragédiájuk 1944-ben következett be.
A Felsõ-Bodrogközben tapasztaltakhoz hasonlóan a korábban 9699%-ban
magyarok lakta Nagytárkányban az 1930-as szlovák statisztika szerint 65,5%-ra
esett vissza a magyarok aránya. Ezzel szemben a lakosság 10,7%-a, 149 fõ
szlovák anyanyelvû. A szlovákok új betelepülõként jelennek meg a településen.
Külön telepet hoztak létre számukra 1922-ben a falutól nem messze, ez a Kolónia. 15 család költözött ide, földmûvesek. Õk alkották a falu szlovák anyanyelvû lakosainak nagyobb részét. Másik részét a hivatalnokok, rendvédelmi alkal166

mazottak alkották, köztük a finánclaktanya lakói. Szlovák iskola indult a faluban.28 Félszázan ruszinnak vallották magukat (4%) 1930-ban. Egy részük korábban is itt élt, magyarosodott ruszin, másik részük frissen betelepedett. Utóbbiak is a Kolóniára költöztek (Fencsák, Szlivka, Tencsák családok). A 143 külföldiként számon tartott valójában csehszlovák állampolgársággal nem rendelkezõ magyar anyanyelvû személy.
Nem ejtettünk még szót Nagytárkány cigány lakosságáról. A statisztikában
ugyan késõn, de a népesség-összeírásokban már a XVIII. században megjelentek. 1771-ben készült cigányösszeírás Zemplén vármegyében. Nagytárkányban
három családfõt regisztráltak, Estván Ambrust, Disznós Istvánt és Disznós Györgyöt.29 Legközelebb 1869-ben szerepeltek, immár a hivatalos statisztikában. Ennek értékelésénél már szó esett róluk. Újmagyarként szerepeltek, részben a faluban, magyarok között található házakban, részben a falu végén, három kunyhóban laktak. Bodák József zenész, vallását tekintve római katolikus, feleségével, Marczi Juliannával (õ görög katolikus), két leányával és egy fiával laktak közösen egy másik (magyar) családdal, benn a faluban. Õk mindannyian nagytárkányi születésûek. Kiskövesdrõl költözött a faluba, s 1869-ben az 59. számú
házban lakott Lakatos András (római katolikus) feleségével, Sándor Julival (református). Õ hegedûsként dolgozott, felesége vezette a háztartást, melyhez komoly gazdaság is tartozott. Egy magyar tehenük és két ökrük, három sertésük
és négy méhkasuk volt. A falu szélén vályogvetõ gödrök, körülötte putrik, itt jóval szegényesebb körülmények között éltek a cigányok. Az egyik kunyhóban lakott Horváth Klára özvegyasszony, aki vályogvetéssel foglalkozott, ebben segített neki fia (Kistárkányban született), aki korábban a hadseregben szolgált közlegényként. Velük élt leánya, veje (Dobóruszkán született) és öt unokája. A felnõttek úgyszintén a vályogvetésben segítettek. Mindannyian római katolikusok.
A következõ a Demeter család otthona. A családfõ Lajos, Kaposról költözött a
faluba, eperjeskei születésû, református feleségével, Ordován Sárával. A család
rendkívüli mozgékonyságát jelzi, hogy mindhárom gyermekük más-más helyen
született  Lácán, Bezdéden, Eperjeskén , s anyjuk után reformátusok. A falu
végén az utolsó lakhely szintén egy cigánykunyhó. Itt Demeter János feleségével, s leányával lakik. Római katolikusok, Litkérõl költöztek ide, bár a családfõ
nagyrozvágyi származású.
A XVIIIXIX. században a korábban Magyarországon lakott cigányság számát
jelentõsen megnövelve a román fejedelemségek irányából rendkívül intenzív bevándorlás indult. A folyamatot érzékelvén a közigazgatás 1893 januárjában rendkívüli cigányösszeírást tartott. Ez alapján jól elkülöníthetõ a cigányság két nagy
csoportja, a letelepedett és a vándorló csoportjuk. Elõbbiek jelenléte a történelmi Magyarországon a XV. századig nyúlik vissza. A török idõkben vas-, pléhmunka,

28 Az amerikás magyarok jó része úgy gondolta, hogy a gyerekük az állam nyelvén tanuljon meg,
tehát szlovák iskolába járatták õket. Talán az amerikai tapasztalat mondatta ezt velük. Írni-olvasni az állam nyelvén kell tudni. Az ügyintézés stb. minden államnyelven történik.
29 Cigányösszeírás, 1771.  IV.  1001/b. Loc. 105. No. 714. SZL
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fegyverkészítés, -javítás volt a foglalkozásuk, s jól megfértek a háborús idõkben
átjárhatóbbá vált magyar társadalomban, de nem tagozódtak be annak feudális
rendszerébe. Az ekkor még vándorló, vérségi alapon szervezõdõ s szokásrendszerüket õrzõ közösségeiket a XVIII. században felvilágosult uralkodóink  Mária Terézia és II. József  megpróbálták letelepíteni s betagolni a magyar társadalomba.
Rendeleteket hoztak életmódjuk ellen, ennek eredményeként megkezdõdött a cigányság szigorú belsõ törvényeinek felbomlása, a szokások gyengülése, a közösségek demoralizálódása. Ez a középkori eredetû cigányság a XIX. század végére
már jelentõs részében letelepedett, s hozzáidomult a magyar társadalomhoz.
A XIX. században vándorló cigánynak tekintett közösség a XVIIIXIX. századi hatalmas méretû bevándorlás eredményeként jött létre. Az oláh cigánynak nevezett bevándorlók elõször Erdélyben, majd az ország belsõbb területein jelentek meg, s okoztak gondot. Ismeretlenek voltak számukra a helyi szokások, a
magyar társadalom beilleszkedési elvárásaival szemben teljesen elzárkóztak,
nem találták helyüket a társadalom szerkezetében, erkölcseik, tradícióik, belsõ
viszonyaik éles ellentétben álltak a lakosság életmódjával. A XIX. század második felében a kóborló életet élõ cigányok és a lakosság összeütközése problémát jelentett. Az akkori belügyminiszter a vándorlás megszüntetését, a kóbor cigányok letelepítését munkaprogramjába vette. Ennek részeként valósult meg
1893-ban a cigányösszeírás, mely munkát pontosság, alaposság jellemezte.
Eredményeként valóban sikerült a letelepedett és a vándorló cigányokat is teljességgel összeírni. A regisztrálás szerint 274 940 cigány élt ekkor az országban, 7962 településen. 9/10-ük állandóan letelepedett. Zemplén a vármegyék
sorrendjében a 28., a cigány lakosság 1,85%-ával. Az itteniek 4050%-a magyar
anyanyelvû, 3040%-a cigány, 010%-a oláh. A zempléni cigányok ún. magyar cigányok, középkori eredetûek, a férfiak sármunkával, vas- és fémmunkával foglalkoztak, zenészek vagy napszámosok. A nõknél jellemzõ a sármunka és a napszámosmunka. Közöttük koldulókat, jövendõmondókat is említenek. A cigánygyerekek egyáltalán nem vagy csekély mértékben jártak iskolába, az írni-olvasni tudás nagyon alacsony volt körükben. A putriban lakók száma másfélszerese
a házban lakókénak. A Bodrogközi járás területén 1893-ban 846 cigányt regisztráltak. Ez a lakosság 2,01%-a, ami valamivel magasabb a megyei átlagnál. Közülük 82,7% (700 fõ) állandóan letelepedett, õk a terület 35 helységében éltek.
Ebbõl 24 községben egészen külön, 8 községben a lakossággal vegyesen, 3
községben részben külön, részben vegyesen laktak. A cigányházak száma 64, a
putrik és kunyhók száma 129, az odúk és egyéb lakhelyek száma 5. Földterületet 11, kertet 3 cigány birtokolt. 23 helységben kifogástalan, 8 helyen tûrhetõ,
1 településen rossz a cigányok magaviselete. Az összeírás két települést említ
név szerint a Bodrogközbõl, Tiszakarádot és Szolnocskát. Nagytárkány nem szerepelt a részletes adatok sorában, de az elõzõekbõl tudjuk, hogy a XVIII. századtól jelenlétük folyamatos a településen. A járásban tapasztalt tendenciákkal
megegyezõen már a XIX. században letelepült ez a népesség, részben külön putriban, részben vegyesen, benn a faluban laktak. Elõbbiek aránya meghatározóbb. Sármunkával és zenészként dolgoztak. Írni-olvasni nem tudtak körükben.
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Nagytárkány cigány lakossága a hivatalos statisztikában csupán 1941-ben
jelent meg, ekkor 63 személyt tartottak nyilván, ez az össznépesség 3,9%-át jelentette. A visszaemlékezések szerint mindig elég sok cigány élt a faluban. A telepen, a Gödörben laktak a háború elõtt. Vályogvetéssel, teknõvájással, fakanálkészítéssel foglalkoztak, az asszonyok kéregetni jártak. Ha be kellett segíti
a magyar háztártasokba pl. krumpliszedés idején , õket hívták (a cigány családok a magyarok közül hívták gyermekeik keresztszüleit). A csordás is közülük
került ki. Késõbb a vasúthoz mentek dolgozni, mások csehországi munkahelyen
kerestek munkát. A világháború után felszámolták a telepet, beköltöztek a faluba. Ezzel párhuzamosan, a XX. század második felében folyamatosan növekedett népességszámuk s arányuk a falu közösségén belül.
15. Táblázat: Nagytárkány lakosságának anyanyelvi megoszlása 1880 és 1991
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16. Táblázat: A házas nõk által nevelt gyerekek száma 1938-ban
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30 Lakott helyek: Darvaspuszta, Földvártanya, Vöröspuszta. Lakosság száma: 1948: 1500,
1960: 1795
31 egyéb: 1  külföldi nyelvû, 29  32% beszélni nem tud
32 egyéb: 2  0,2% román, 1  0,1% egyéb
33 egyéb: 1  0,1% román, 2  0,2% egyéb
34 szlovák = csehszlovák, egyéb: 104  7,4% zsidó, 31  2,2% egyéb, 143  10,2% külföldi
35 egyéb: jiddis/héber
36 egyéb: 9  0,7% roma, 10  0,7% ukrán, 1  0,1% egyéb
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Nagytárkány népességfejlõdése a második világháború után
A II. világháború befejezésekor a Felsõ-Bodrogközt visszacsatolták Csehszlovákiához, így Nagytárkány is újra ide került. Az ezt követõ évek különösen sok
szenvedést hoztak a terület lakóira. A szervezõdõ régi-új csehszlovák állam hatalmi eszközökkel korlátozta a magyarok jogait: az 1944. szeptember 27-i rendelettel kizárták a helyi önkormányzatokból a magyarokat (JakóHõgye 1995,
7). Ugyanekkor az 50 hektárnál nagyobb német és magyar földeket elvették tulajdonosuktól. A kassai kormányprogrammal (1945. április 5.) megfosztották jogaitól a magyar lakosságot. Ebben a kollektív felelõsség elve alapján a magyarságot felelõssé tették Csehszlovákia felbomlasztásáért, megfosztották állampolgárságától, a magyar nyelvû egyházi szolgálat törvénytelenné vált (1948-ig).
Elrendelték az államigazgatás megtisztítását a nem szláv származásúaktól. Elbocsátották a magyar közalkalmazottakat, gondnokság alá helyezték (elvették)
a magyar tulajdonú kis- és középüzemeket. A nemzeti létüket, anyanyelvük használatát, állampolgári jogaikat, gazdasági lehetõségeiket korlátozó intézkedések
nyomán sokan menekülésre kényszerültek a létbizonytalanság állapotából.
1945 tavaszán-nyarán menekülthullám indult Magyarország felé.
A Bene-vezetés célja a csehszlovák nemzetállam megteremtése volt. Ennek
érdekében a magyarság teljes eltávolítására törekedtek Szlovákiából. Folyamatosan zaklatták a magyarságot, kényszermunkára vitték egy részüket Csehországba (1945 õszén), ez újabb menekülthullámot indított el. A potsdami konferencián a nagyhatalmak elutasították a csehszlovákiai magyarság kitelepítésére vonatkozó tervet. Végül egy paritásos alapon megvalósuló lakosságcserében
egyezett meg a magyar és a csehszlovák kormány 1946 februárjában. Így sokaknak a lakosságcsere által kellett elhagyni szülõföldjüket. Ez a korszak 1949
júliusában ért véget, sebei azonban ma is fájnak.
A nemzeti állam megteremtésének másik fontos eszköze a reszlovakizálás
volt. (1946 június 17-én hirdették meg). A visszaszlovákosítás programjában
Csehszlovákia más nyelvû népei új nemzetiséget választhattak: szlováknak vallhatták magukat. A korabeli vélekedés szerint a reszlovakizáció történelmi igazságtétel, a valóságban azonban egyértelmûen megtorló jellegû volt. A politika
megjutalmazta azt, aki nyíltan vállalta a szlávsághoz való tartozást, megadván neki a csehszlovák állampolgárságot. Az intézkedés során a kiemelten kezelendõ területek közé sorolták az 1938-as bécsi döntés által érintett déli járásokat. Ezek
között ott találjuk a Bodrogközt magába foglaló Királyhelmeci járást is. 1946. június 25-ig 352 038 személy kért reszlovakizálást az országban. A Királyhelmeci
járás 6648 családja, összesen 26 999 (más adatok szerint 23 513) személy kérte szlovákká nyilvánítását. Ez a lakosság 73,1%-a, a magyarok 95,9%-a.
A görög katolikusok vallásuk miatt kerültek hátrányos helyzetbe. 1950-ben
szinte teljesen felszámolták az egyházukat. Papjaikat elhurcolták, közösségeiket kényszerrel a görögkeleti egyházhoz csatolták. Ezen csak az 1968-as reform
idején változtattak, ekkor újulhatott meg a görög katolikus egyház.
A zsidóság nagy része áldozatul esett az 1944-es elhurcolásának. A holocaustot kb. 10-en élték túl a nagytárkányiak közül. A Janovits lány, a Steinberg170

er lány és Steinberger Nándor, a Taub, a Stern, a Schwarcz család tagjai voltak
a túlélõk között. Akik visszatértek, azok is hamarosan elköltöztek (Királyhelmec,
Kassa), sokan elhagyták az országot, Izraelbe távoztak. A Tisza töltésén álló,
egykor gyönyörû zsinagógát 195051-ben verték szét. A túlélõk leszármazottai
járnak haza, a közelmúltban a síremlékeket rendbe hozták.
A II. világháborút követõen az amerikai állampolgársággal rendelkezõk közül
többen elhagyták Nagytárkányt, több esetben szétszakítva így családokat. Arra is
volt példa, hogy a férj Amerikát választotta, a feleség Szlovákiát. Voltak, akik
évek múlva tudtak csak hazautazni, mások esetében a családtagok kiutazása
tartott évekig. A két világrend kialakulásával a családok egyik vagy másik ága a
világ egyik vagy másik táborába került. Egyre nehezebb lett a kapcsolattartás.
Megszûnt a kétlakiság, az ingázás, a kiutazások, rokonlátogatások lehetõsége.
Az idõ múltával lazultak a kapcsolatok. A demográfiai folyamatokat befolyásoló
tényezõk közül a II. világháborút követõen eltûnt az amerikai kivándorlás. Érdekes megjegyezni, hogy a faluban élõ viszonylag nagy számú, Amerikát megjárt,
angolul tudó személy közül senki nem tanította gyermekeit, unokáit angolul.
A vészterhes évek elmúltával, az 1960-as évekre tértek magukhoz a szlovákiai magyar települések, gyarapodott lélekszámuk. Nagytárkányban is hasonló folyamatot tapasztalunk. 1948-ben kisebb a település lakosságszáma (1500 fõ), mint
1941-ben. Ez a háborús események és a magyarságot ért politikai, gazdasági, fizikai atrocitások következménye. 1960-ban éri el a falu népességszámának csúcsát (1795 fõ). Az elmúlt ötven évben folyamatosan lassan csökken a településen élõk száma. Különösen magas a csökkenés 19801991 között, 283 fõ. Jelenleg 1344 fõs népességével a Felsõ-Bodrogköz népes települései sorába tartozik Nagytárkány. Hasonló nagyságú, mint Bély, Bodrogvécs, Kisgéres, Borsi. Kisebb, mint Bodrogszerdahely, Lelesz, Szomotor, Tiszacsernyõ, Királyhelmec.
A fogyó lakosságú Nagytárkányban a népesség kor szerinti összetétele elöregedõ társadalmat mutat. 2002-ben a 60 éven felüliek aránya (21,9%) meghaladja a 14 éven aluliakét (16,7%). A század második felében megváltozott a
településen a nemek közti arány is, újra a férfiak vannak többségben (50,1%).
Ez eltér a Közép-Európában tapasztaltaktól. Az ifjabb korosztályok csökkenõ aránya, s a férfiak magasabb halandósága miatt jelentõsen megváltozott a családi állapot szerinti megosztás. Kevesebb az egyedül élõk (nõtlen/hajadonok) aránya, 38,3% (1938-ban még 59,4% volt). Jelentõsen megemelkedett az özvegyek
aránya, 10,2%. Közülük is kiemelkedõ az idõs korukra egyedül maradt hölgyek
(17,6%) száma. Terjedõben a válások. A 36 elvált személy a lakosság 2,7%-át
jelenti. Közöttük a férfiak száma és aránya magasabb (23 fõ  3,4%).
Az újabb határváltozások és a politikai döntések, meghurcolások jelentõsen
befolyásolták a településen élõk anyanyelvi és vallási megoszlását. A falu is
megélte, átélte a reszlovakizációt (egy visszaemlékezõ szerint a falusiak megtagadták magyarságukat, szlováknak vallották magukat, de szégyellték tettüket),
hivatalos szlovákká nyilvánításukat (akik nem írták alá a reszlovakizációt, azokat 1946/47 telén elvitték). Nagytárkányt nem érintette a lakosságcsere, volt
példa viszont csehországi elhurcolásra és malenkij robotra (1944. december
2.), melybõl évek lettek a Szovjetunióban (Szambor, Kaukázus/Örményország,
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Dombaj). Az 1938-ban és 1941-ben egységesen magyar települést mutató statisztikai adatokat (96-97%) csak 2002-ben sikerül megközelíteni. Csak a közelmúltban lett újra 90%-ot meghaladó a magyarság aránya az anyanyelvi statisztikában (17. táblázat). A második világháborút követõ, reszlovákizáció által érintett eredményeket nem számítva, 1980-ban a legalacsonyobb a településen a
magyarság aránya, 82,8%. 1970-ben és 1991-ben magasabbak az értékek.
Napjaink 90%-ot meghaladó eredménye mutatja, hogy Nagytárkányban a 85 évvel ezelõtti határváltozások és a reszlovakizáció ellenére sikerült megõrizni a település egységes magyar jellegét. A magyar anyanyelvet vállalók ma is azt válaszolják, hogy a családban, a munkahelyen, a faluban a magyar a mindennap
használt nyelv. A szlovákot  akár a szlovák nyelvû iskola  ellenére is közepesen vagy gyengén beszélik és ritkán használják. Természetesen vannak, akik jól
beszélik az állam nyelvét, de akad olyan is a településen, aki nem beszél szlovákul. Gyermekeik anyanyelve magyar. Magyar tannyelvû iskolába járatják õket.
Magyar nyelven hallgatnak televíziót, rádiót.
1945/1946-ig mûködtek a magyar iskolák a településen. (Volt egy katolikus,37 egy református és egy községi intézmény, 70 gyerek tanult ezekben.38) A
Bene-dekrétumokat követve bezárták õket, s csak 1950-ben volt újra lehetõség magyar iskola indítására. Elõször csak az elsõ 4 osztállyal mûködött, késõbb kiegészült teljessé, s máig 9 évfolyamon van lehetõség magyar iskolában
tanulni a településen. Ebben 1955/56-ban kezdõdött meg a rendszeres szlováknyelv-tanítás.
A magyar iskola 1946-os bezárása után szlovák iskola szervezõdött Nagytárkányban, ez a magyar iskola 1950-es újraindulása után is fennmaradt, egészen 2003-ig. Az 1960-as évektõl folyamatosan nõtt a szlovák iskola diákjainak
száma. Rábeszélték a szülõket, hogy a továbbtanulás, a munkahely végett célszerûbb ide íratni a gyerekeket. Az 1990-es években változott meg a helyzet, a
tárkányi gyerekek nagyobb része ma magyar nyelvû oktatásban vesz részt.
2003-ban a szlovák tanítónõ felmondása eredményezte az összevont rendszerben mûködõ szlovák iskola megszûnését. Az itt tanuló diákok egy része átiratkozott a magyar iskolába, vagy bejár Tiszacsernyõbe (Èierna nad Tisou). Az ottani magasabb oktatási színvonalú szlovák iskolában már korábban is tanultak
tárkányi gyerekek. Jelenleg 42 gyerek tanul Csernyõben, három Bélyben (Biel),
204-en a helyi magyar iskola növendékei.39
A II. világháborút követõen mindig jelentõs, 10%-ot meghaladó a szlovák
anyanyelvet vállalók aránya Nagytárkányban, legmagasabb 1980-ban (268 fõ 
16,2%), legalacsonyabb 2002-ben (105 fõ  7,8%). A szlovákok részben a Kolónia két világháború között beköltözött lakói, részben vegyes házasság révén
szlovák településekrõl ide költõzõk. A Kolónia lakói 1938-ban, a Magyarország37 Ebben az iskolában dolgozott egy szlovák tanítónõ, szlovák oktatás is volt.
38 Vaszi Mária tanítónõ visszaemlékezõseibõl. Õ Szegeden végzett a Tanítóképzõben, és 1940-ben
ide került az iskolába, ahol 1946-ig taníthatott. Az iskola bezárásakor elbocsátották. 195051ben Kistárkányban tanított, 1951-ben visszatért Nagytárkányba, ahol nyugdíjba vonulásáig dolgozott.
39 2004-es adatok
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hoz csatoláskor elmentek s a háborút követõen visszajöttek. Õk ma már idõs
emberek (egy részük meghalt, gyermekeik elköltöztek).40 Ma már a Kolónia lakói között is vannak magyarok. A vegyes házasságok egy részében a szlovákot
jelölték meg a családban használt nyelvként. Van azonban olyan házaspár, ahol
mindketten szlovák anyanyelvûek (a statisztika szerint), de a családban a szlovák és a magyar egyaránt használt nyelv. A szlovák anyanyelvû szülõk gyermekeinek minden esetben szlovák az anyanyelve és szlovák oktatási intézményben
tanulnak. Vannak olyan szlovák anyanyelvûek, akik tulajdonképpen ruszinmagyar vegyes házasságból származnak, gyermekük is beszél ruszinul, de mindannyian hivatalosan szlovák anyanyelvûek. A szlovák anyanyelvûek között
vannak olyanok (kevesen), akik a II. világháborút követõ reszlovakizáció óta a
népszámlálások alkalmával  tõsgyökeres magyar családok leszármazottjaként
 szlováknak vallják magukat.
A két világháború között még említést érdemlõ ruszinság az elmúlt 50 évben szinte eltûnt. 1991-ben 1, 2002-ben 8 személy vallotta magát ruszinnak.
Nagytárkány mai ruszin lakói a két világháború között betelepülõk leszármazottjai, részben pedig a házastársként idekerülõk körébõl kerülnek ki. A házastársként idekerültek megtanultak magyarul, ezt a nyelvet használják a faluban nap
mint nap. Gyermekeik szlovák oktatásban részesülnek, de magyarul, szlovákul
egyaránt jól beszélnek, bár a gyerekek anyanyelveként a hivatalos statisztikákban a szlovák szerepel. A családban használt nyelv minden esetben a magyar
és a szlovák (nem a ruszin). A 2002-ben szereplõ 3 ukrán személy Ukrajnából
betelepült pravoszláv vallásúakat takar.
A statisztikákban szereplõ csaknem 10%-os nem magyar nyelvû lakosság
körében kevesen vannak olyanok, akik nem beszélnek magyarul. A 80 éve szlovákként, ruszinként betelepülõk leszármazottai nagyobb részben ma ugyanúgy
használják a magyar nyelvet, mint az itteniek. A vegyes házasságban élõk is
igyekeztek a falu nyelvét elsajátítani, sikerrel.
A jelentõs cigány lakosság épp csak feltûnik a statisztikában, 3 fõ. Utóbbi
adat nem fedi a valóságot. A nagytárkányi cigányság népesedési jellemzõi ma a
demográfiai átmenet ismérveit mutatják. Magas körükben a természetes szaporodás. A magyarokkal ellentétben  ahol 2 gyerek az általános  körükben 810 gyerek sem ritkaság. Nagyon korán, fiatal korban születik az elsõ gyermek,
melyet még jó néhány testvérke követ. Ma már Nagytárkányban a gyerekek 3040%-a cigány családokban nevelkedik. Az elmúlt években megjelentek a cigánymagyar vegyes házasságok is. A cigány lakosság megnövekedett arányához  a magas természetes szaporodáson kívül  hozzájárult a bevándorlás is.
A nagyobb városokból (Kassa) beköltözõk már tudnak szlovákul. Amíg volt szlovák iskola, oda jártak gyermekeik, most Csernyõbe ingáznak. Sajnos sok gyermek speciális iskolai ellátásra szorul.
A régi tárkányi cigány családok leszármazottai római katolikusak, magyar anyanyelvûek (ma már õk is jól beszélnek szlovákul). Korábban a zenész cigányok meg40 2002-ben a Kolónia lakóinak száma 29 fõ, 13 férfi és 16 nõ. 14 éven aluli gyermek mindössze
három, nyolc aktív. A házak száma 12.
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becsült tagjai voltak Tárkány lakóinak. Rendezvényeken, bálokon, családi programokon zenéltek. Családi alapon állt össze a zenekar, apáról fiúra szállt a mesterség.
A zenészcsaládok más zenészfamíliákból származó feleséget hoztak maguknak,
akár messzirõl is. Sokszor a testvérek más-más helyre kerültek, máshol alapítottak családot (Rimaszombat, Borsi stb.). A zene révén sok helyre eljutottak,
Csernyõbe, Nagymihályba, Pestre is. Ma is él a faluban olyan idõs zenész, hegedûs, aki szép pályát tudhat maga mögött. Négy fiú unokája zeneiskolai tanulmányok után már magasabb szinten folytathatja a nagyszülõk és az elõdök pályáját.
Nagytárkány mai lakói nagyobbrészt római katolikusok. Arányuk csaknem
70%-os. 19%-al magasabb ez az érték, mint 1941-ben. A megnövekedett közösséget a görög katolikusok beolvadása okozza. Az egykor jelentõs görög katolikus közösség a II. világháborút követõ intézkedések nyomán visszaszorult. Vallásuk üldözése idején a családok átkerültek a római katolikusok közé és sokan
ott is maradtak. Egykor a lakosság ötödét alkotó közösségük csak 8,9%-ban van
jelen a faluban. Magukra találásukat jelzi, hogy 1991-ben még csak 7,4% volt
az arányuk.41 Közben, 2000-ben felépült templomuk, mutatván, hogy van jövõje
a görög katolicizmusnak a településen. A két világháború között megjelent evangélikusok száma 1/31/4-ére esett vissza, tagjaik halálával folyamatosan csökken közösségük. A reformátusok ma hasonló arányban laknak a településen
(15,8%), mint 1941-ben. Közösségük erejét jelzi, hogy az elmúlt évtizedben több
mint 3%-kal növekedett arányuk. A hivatalos adatok szerint újonnan alakult vallási közösségek nem gyökeresedtek meg a településen az elmúlt ötven esztendõben, a sok helyen elterjedt Jehova Tanúi szektát (15 fõ) csupán néhányan
képviselik, miként metodistának is csak hárman vallották magukat.
17. Táblázat: Nagytárkány lakosságának anyanyelvi és nemzetiségi megoszlása
2002-ben
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41 A Szlovák Köztársaság településeinek nemzetiségi, vallási adatai 1991. Budapest, 1996.
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18. Táblázat: Nagytárkány lakosságának vallási megoszlása 2002-ben
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Végigtekintve a felsorolt adatokon, összegzésként a következõket érdemes kiemelni: Népességszámát tekintve Nagytárkány a XVIII. században a Bodrogköz
településeinek sorában a középmezõnybe tartozott. Magyar nemzetiségû lakói
többségében római katolikusok voltak, de reformátusok s görög katolikusok is
éltek a faluban. A XVIII. század végén szórványként néhány ruszin család telepedett meg itt. Õk nyelvükben, tudatukban hamarosan magyarrá váltak, de görög katolikus vallásukat megõrizték. A XIX. század elsõ felében lassan, majd a
közepén gyorsan növekedett a település lélekszáma. Eközben alaposan megváltozott a vidék, változtak a szokások. Szabályozták a Tiszát, a közeli Ágcsernyõben vasútra lehetett szállni. Az állattenyésztés, a halászat, a csíkászat mellett egyre inkább a szántóföldi mûvelés vált jelentõssé. A földmûvesek mellé kereskedelemmel foglalkozó zsidók költöztek. A XIX. század második felétõl a magas természetes szaporodás, az elszegényedés s a boldogulás reménye sokakat amerikai kivándorlásra vagy ottani munkavállalásra ösztönzött. A szerencsével jártak itthon földet vásároltak, házat építettek, gazdagították a falut.
Az I. világháborút követõen a terület Csehszlovákiához került, s szlovák, ruszin telepesek érkeztek a faluba. Õk lettek a hivatalok és a rendvédelem dolgozói, de jöttek földmûvesek is. Általuk jelentek meg az evangélikusok a településen. A magyar iskola tovább mûködött, a falu nyelvében magyar maradt, õrizte
szokásait. 1938 és 1944 között újra Magyarország polgárai lettek az itteni magyarok. A frissen beköltözöttek elhagyták a falut. Az Európán végigsöprõ náci
terror Tárkány zsidó lakóit is elérte, elhurcolták õket a megsemmisítõ táborokba 1944-ben.
Egy újabb határváltozás után, 194549 között a magyarságot megkülönböztetés, kényszermunka sújtotta. Magyarságukat akarták megtörni, de kitartottak. Megmaradtak magyarnak, s római katolikusnak.
A falu lakossága 1960 óta folyamatosan csökken, miként a Bodrogköz magyar s szlovák oldalán egyaránt. Nincs munka, elmennek a fiatalok. Nagytárkány
175

a fogyó népessége ellenére a Felsõ-Bodrogköz népes települései sorába tartozik. Keresi helyét, melyre múltja magyarsága ösztönzi. Az iskola, a templom, a
múzeum (Sóház) tudatában, hitében, történelmében erõsíti meg az itt élõket.
Lélekkel és akarattal szállhatnak szembe az itt élõk a demográfia nem oly biztató folyamataival. Az anyanyelvi statisztikák a közösség erõsödését jelzik. Reméljük, a folyamat tartós s a demográfiában is érzékelhetõ lesz.
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Populácia Ve¾kých Trakán v 18.20.storoèí
(Zhrnutie)
Z h¾adiska poètu obyvate¾stva patrili Ve¾ké Trakany v 18. storoèí medzi stredne ve¾ké
dediny v oblasti Medzibodroia. Obyvatelia maïarskej národnosti boli prevane rímskokatolíckeho vierovyznania, ale v obci ili aj kalvíni a gréckokatolíci. Na konci 18. storoèia sa
tu ako diaspora usídlilo nieko¾ko rusínskych rodín. Tieto sa v v jazyku i vo svojom povedomí stali èoskoro Maïarmi, ale svoje gréckokatolícke vierovyznanie si zachovali. V prvej
polovici 19. storoèia pomaly, neskôr rýchlejie rástol poèet obyvate¾stva usadlosti. K ro¾níkom sa sem prisahovali idia, zaoberajúci sa obchodom. Od druhej polovice 19. storoèia vysoký prirodzený prírastok obyvate¾stva, zbedaèenie a nádej na lepí ivot mnohých podnietil k vysahovaniu sa za prácou do Ameriky. astnejí z nich si doma kúpili
pozemky, postavili dom, obohacovali dedinu.
Po 1. svetovej vojne sa toto územie stalo súèasou Èeskoslovenska a do dediny prili slovenskí a rusínski osadníci. Oni sa stali pracovníkmi úradov a poriadkových orgánov,
ale prili sem aj ro¾níci. Maïarská kola fungovala ïalej, dedina zostala jazykom maïarská, uchovávala si svoje tradície. V rokoch 19381944 sa tunají Maïari znovu stali
obèanmi Maïarska. Èerství prisahovalci opustili dedinu. Nacistický teror, ktorý zachvátil Európu, zasiahol aj idovských obyvate¾ov Trakán, v roku 1944 ich odvliekli do koncentraèných táborov. Po opätovných zmenách hraníc zasiahla maïarských obyvate¾ov
diskriminácia, nútené práce. Chceli zlomi ich národné povedomie, ale vydrali, zostali
Maïarmi.
Poèet obyvate¾ov obce od roku 1960 neustále klesá, napriek tomu patria Ve¾ké
Trakany medzi väèie usadlosti Horného Medzibodroia. H¾adajú si svoje miesto, k èomu
ich podnecuje vlastná minulos a maïarské národné povedomie. kola, kostol, múzeum
(So¾ný dom) posilòujú tu ijúcich obyvate¾ov vo svojom povedomí, viere, dejinách. tatistické údaje, vzahujúce sa na materinský jazyk svedèia o umocòovaní tu ijúceho
spoloèenstva. Dúfame, e tento proces je trvalý a bude cite¾ný aj v demografii.
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Die Population von Nagytárkány im 18.20. Jahrhundert
(Zusammenfassung)
Nagytárkány war im 18. Jh. einer der durchschnittlich dicht bewohnten Siedlungen in der
Bodroggegend. Die Einwohner ungarischer Herkunft waren vorwiegend römisch-katholischen Glaubens, aber hier lebten auch Griechisch-Katholiker sowie Reformierte. Am Ende
des 18. Jhs waren hier einige rutenische Familien angesiedelt. Sie wurden in Sprache
und Identität bald Ungarn, doch ihre griechisch-katholische Religion haben sie bewahrt.
In der ersten Hälfte des 19. Jhs wuchs die Einwohnerzahl des Dorfes anfangs nur langsam; ein rascherer Anwachs begann erst Mitte des Jahrhunderts. Den Bauern schlossen sich Juden an, die sich mit Handel beschäftigten. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jhs
zogen viele nach Amerika, da sie verarmt waren und dort auf eine bessere Zukunft hofften. Andere haben sich im Dorf Boden gekauft und ein Haus gebaut, um das Dorf zu
entwickeln.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Gebiet der Tschechoslowakei annektiert, so
sind slowakische und rutenische Ansiedler ins Dorf gekommen, die in Ämtern angestellt
wurden; außerdem erschienen hier auch Bauern. Die ungarische Schule funktionierte
weiter, das Dorf blieb in Sprache ungarisch und bewahrte seine Traditionen. In der Zeit
zwischen 1938 und 1944 bekamen die hiesigen Ungarn erneut ungarische Staatsbürgerschaft. Die frisch Angesiedelten haben das Dorf verlassen. Der ganz Europa vernichtende nazistische Terror hat auch die jüdischen Einwohner von Nagytárkány bitter betroffen; sie wurden 1944 in Konzentrationslager verschleppt. Nach einer weiteren Grenzänderung, in der Zeit zwischen 194549, wurden die Ungarn durch Zwangsarbeit bestraft.
Man wollte das Ungarentum brechen, es ist jedoch nicht gelungen.
Die Zahl der Dorfeinwohner sinkt seit 1960 stetig, trotzdem gehört das Dorf zu den
dichtest bewohnten Dörfern in der Bodroggegend. Angereizt durch die Vergangenheit,
sucht das Dorf weiter seinen Platz. Die Schule, die Kirche, das Museum (Salzhaus)
stärken die Einwohner des Dorfes in ihrem Bewusstsein, Glauben und ihrer Geschichte.
Die muttersprachlichen Statistiken zeugen von Stärkung der Gemeinschaft.
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CSÍKI TAMÁS
A megtelepedés útján
A nagytárkányi zsidóság a 1819.
században
A Magyarország keleti-északkeleti területein élõ vidéki zsidóság 1819. századi
betelepedésére szilárd  s nem minden ellentmondást nélkülözõ  történetírói
értelmezések állnak rendelkezésre. Eszerint az izraeliták már a szomszédos Galíciában  ahonnan a tömeges bevándorlásuk a 18. század utolsó harmadában kezdetét vette  kocsmárosként, boltosként, házalóként, regálé- és haszonbérlõként s általában a falvak és a városok közötti ökonómiai kapcsolatok képviselõiként jelentek meg a feudális életvilágban, ami a birtokos nemességgel
való szoros szimbiózis alapja lett (pl. Haumann 2002, 4042; Schramm
1968, 360362; Pietsch 1988, 55).
S ezeket a karakterjegyeket a Magyarországra telepedõ izraeliták nem csupán megõrizték, hanem  egy újabban megfogalmazódó vélemény szerint  a
meghaladott hagyománnyal és az eredeti közösségi struktúrákkal (a galíciai stetlhez fûzõdõ életformával) való szakítás nyomán felszabaduló készségeket sikeres vállalkozói stratégiákká transzformálták. Ami azonnal  legyen az a házalótól a nagykereskedõig vagy a regálébérlettõl a tõkés földbérletig vezetõ, szerves út  kollektív közösségi alkotásnak minõsült. S immár a városokban beteljesedõ sikeres és látványos karrierek, a késõbbi polgárosodási folyamat, illetve a zsidóság újfent kialakuló csoportsajátos tulajdonságainak elõzményeként nyert funkcionális tartalmat (Hanák 1992, 2830; Pietsch 2003, 75,
7880. Vö. Kövér 2004, 3738).
Ez utóbbi állítás valóságtartalmát ezúttal figyelmen kívül hagyva, e tanulmány egyetlen település: a Zemplén megyei (a Bodrogközben fekvõ) Nagytárkány 1819. századi zsidóságát vizsgálja, még ha a rendelkezésre álló elszórt
források és adatok csupán egy vázlatos kép kialakítását teszik lehetõvé. Mégis, egy falusi (lokális) társadalom jórészt összeírásokra épülõ, ám nominatív
elemzésekre törekvõ bemutatása, a fenti paradigma érvényesülésének korlátjait is körvonalazhatja.
A Nagytárkányba, illetve Zemplén megyébe telepedõ izraelitákról tehát a 18.
század elsõ harmadától rendelkezésre álló országos és helyi összeírások tájékoztatnak. Ám mivel ezek az 1740-es évektõl 1846-ig fizetett türelmi adó számbavételét célozták (ami a kamara és az izraelitákat ugyancsak adóztató földesurak állandó ellentétéhez vezetett), hiányosságukra és pontatlanságukra kell
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utalnunk. Így az összeírásokból, melyek a családfõk nevét és idõnként a családtagok (a gyermekek, testvérek és egyéb rokonok) számát, a családfõ foglalkozását és jövedelmét tartalmazták, csupán óvatos, nem a közösség egészére,
hanem  ahogy említettük  egyénekre vonatkozó nominális következtetéseket
tehetünk.
Tárkányban az 1746-os országos összeírás említett elõször izraelitákat (egy
nõtlen férfit, két házaspárt és egyetlen gyermeket), ám a következõ, 1770-es
években készült konskripcióban már egyikõjük sem szerepelt (GrünwaldScheiber 1963, 836842). Ebben két családfõ bukkan fel: Salamonovics Majer (aki
1750 körül telepedett Magyarországra, két kiskorú gyermeke volt, s háztartásában 3 szolgálót  köztük egy katolikus nõt  is összeírtak); valamint Lazarovics
Sámuel (aki 1755 körül telepedett az országba, s családjában egy nagykorú fiú
található). Mindketten a Sennyey uradalom árendásai (a fizetett díjak 80 és 20
Ft), elõzõ lakhelyük ugyancsak uradalmi település volt, azaz  miként a Bodrogköz falvaiban  a kisebb földesúri regálék: a kocsmák és pálinkafõzdék bérlete
kínált számukra megélhetést.1 (Az uradalomban egyébként a 18. század utolsó
évtizedeiben tulajdonosi-szervezeti változások zajlottak. Nagytárkány 1780-ban
vesztette el központi szerepét Béllyel szemben, amely 1782-ben került a
Sennyeyek vasi ágából származó János birtokába. Az egykori pácini birtokrészek pedig Sennyey Antónia Mailáth Józseffel kötött házasságát követõen, az
1790-es években tagolódtak a bodrogközi uradalomba. Errõl részletesebben
Siska 1988, 470474).
A következõ, 179495-ös összeírásból újabb családokra és jövedelmeikre
vonatkozó információkat kapunk. Már 7 családfõ került megnevezésre, mindnyájan házasok, és a gyermeklétszám is magasabb: egy családban 6, egyben
5, háromban 2, egyben pedig 1 gyermeket írtak össze, s ugyancsak egy házaspár volt gyermektelen. Testvérek és egyéb rokonok viszont egyetlen családban
sem voltak.
Az éves jövedelmek lassú differenciálódást mutatnak. Négy családfõ kocsmát, illetve pálinkafõzdét bérelt (arendator), amit az állattartásból (egy-egy ló,
fejõstehén és borjú eladásából) származó bevételek egészítettek ki (így az öszszesen 72, 60, 42 és 40 Ft-ra emelkedett). Egy fõ kézi mesterségbõl élt (opifex), éves jövedelme az elõzõ csoport minimumát érte el (40 Ft), míg két családfõt jövedelem nélkül, miser. subinquilinus-ként írtak össze. (Utóbbiak voltak
a legkisebb családlétszámúak: 1 gyermekkel és gyermek nélkül. MOL C 55. F1.
No. 237).
Végül két 19. század eleji konskripciót említünk. 1821-ben készült újabb kimutatás a Nagytárkányban megtelepedett izraelitákról: ezúttal 8, korábban nem
szereplõ családról (4, 2 [három család] és 1 [két család] gyermekkel, egy család gyermektelen volt), míg oldalági rokonokat (fiú- és lánytestvért) mindössze
egy családban regisztráltak. A feltüntetett foglalkozások a már ismert differen1

Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban MOL) C 29. Acta Judaeorum 172583. 35. cs. No.
139.
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ciálatlanságot jelzik: 4-en földesúri regálék bérlõi, 4-en pedig ugyancsak szerzõdéses iparûzõk (MOL C 55. F1. No. 429).
Néhány évvel késõbb, 1825-ben az elszegényedõ és a türelmi adó fizetésére képtelen izraelitákat írták össze. (A taksa nagyságát, az állami bevételek növelésének szándékával, megyénként állapították meg  Zemplénben ez 1799tõl 1812/13-ig 6 360-ról 12 892 Ft-ra emelkedett , a jövedelemhez igazodó
személyenkénti meghatározását, valamint összegyûjtését viszont a helyi közösségek vezetõi végezték. MOL C 55. F1. No. 92, Haraszti 1999, 142143).
Nagytárkányban 7 családfõrõl, köztük az elõzõ, 1821-es összeírásban szereplõ
3 iparosról mutatták ki, hogy 26 év óta nem fizették a türelmi adót (hátralékuk
összesen 233 Ft), s ezen idõ alatt teljesen elszegényedvén, elköltöztek a vármegyébõl, vagy nincstelenül és (jog)utód nélkül haltak meg (MOL C 55. F1. No.
92).
Milyen következtetést tehetünk mindebbõl a Tárkányba telepedõ izraeliták
elsõ generációinak az 1700-as évek közepén kezdõdõ történetére? Mindenekelõtt azt, hogy a Bodrogköz, valamint Felsõ-Zemplén kistelepüléseihez hasonlóan (s ellentétben más megyékkel: pl. Hevessel, Szepessel és Liptóval, ahol kezdetben csupán néhány községbe telepedtek, vagy a hegyaljai bortermelõ mezõvárosokkal, ahol ugyancsak intenzívebb tömörülésük zajlott: Acsády 1897,
178179), a beköltözés elsõ, több évtizedes szakaszában mindössze néhány
Galíciában született izraelitát (magánosokat és egy-két családot) találunk. S bár
számuk a 18. század végéig emelkedett, és nõtt közöttük a családosok (miként
a gyermeklétszám is), valamint a Zemplén megyében születettek aránya, ez 
az egyéneket tekintve  nem jelentett kontinuus jelenlétet. Állandó migráció,
folytonos ki- és betelepedés volt inkább jellemzõ, amit különbözõ okok formáltak egyéni döntésekké. (Utaltunk a betelepedés regionális változataira, amire
aligha lehet egységes magyarázó elvet találni.)
Kétségtelen, figyelembe kell vennünk a szabad mozgást szabályozó hatalmiadminisztratív intézkedéseket, melyek a helyváltoztatás korlátozásától az országból való kiutasítás (amennyiben nem tudták a földesúri joghatóságért vagy
védelemért járó összeget megfizetni) széles skáláján mozogtak (Gonda 1992,
4041). De utalunk a vándorlásra kényszerítõ elszegényedésre vagy egzisztenciavesztésre is (ami a korabeli forrásokban  a türelmi adó nemfizetésével öszszekapcsolódva  meghatározó argumentum volt), még ha ennek nem tulajdonítunk elsõdleges szerepet. Sem a szülõföldet elhagyó elsõ impulzusban, mivel
az országba költözõk aligha számíthattak anyagi életkörülményeik javulására
(sõt terheik nemritkán látványosan növekedtek2), sem a megyén belüli ide-oda
vándorlásukban, mivel ez  ahogy az összeírások is említették  az eltérõ jövedelmû (egzisztenciájú) népességet egyaránt érintette.

2

Abaúj megyében pl. az 1730-as években összeírt 23 családfõ az egykori (külföldi) földesurainak
kb. 38 Ft-nak megfelelõ, míg az új (magyar) földesuraknak 879 Ft évi cenzust fizetett. Acsády
1897, 183184.
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Az országba telepedõ és az áruforgalom különbözõ formáit kialakító, ily módon kereskedelmi és információs láncot, sõt igazi kereskedelmi hálót képezõ zsidóságról konstruált történetírói kép (Pietsch 2003, 7980) csábító lehet
a migráns hálózatok elméletének adaptálására a betelepedés/vándorlás további értelmezéséhez. Eszerint ennek folytonosságát a migránsok közötti és a kibocsátó közösséggel is megmaradó személyes-kommunikatív, illetve rokoni kapcsolatok motiválják és tartják fenn (Massey  Arango  Hugo  Kouaouci 
Pellegrino  Taylor 2001, 2526). Kétségtelen, a nagytárkányi összeírásokban
találunk néhány családot, ahol oldalági rokonok is voltak, azaz a családtagok
követték a betelepedõket; vagy a háztartásokban segítõ szolgálók (ancilla) feltehetõen az egykori rokoni családok fiataljai, esetleg árvái3; ahogy utóbb az egyre népesebb közösség önmagában vonzóvá válhatott a vándorlók, valamint a
környezõ településeken élõk számára. Ám ezt sem tekintjük a sikeres, állandó
megtelepedéssel záruló migráció általános feltételének, amivel szemben a korábban érkezõk (a földesúri regálékat megszerzõk), valamint az újabb és újabb
betelepedõk közötti konfliktusokat említhetjük.4
Eddig a migráció különbözõ, egymással összefüggõ motivációit vettük számba, s ehhez még egy  véleményünk szerint meghatározó  tényezõt sorolunk,
ami a vándorlást kulturális jelenségnek tekinti. A kibocsátó galíciai közösségekben ugyanis a 18. században és a 19. század elején az egyének mindennapjait felforgató változások zajlottak. Egyrészt a bármilyen életformaváltással mereven szembeszegülõ, a kehillák évszázados tekintélyére épülõ ortodoxia (rabbinizmus  mely a csoportkohézió leghatékonyabb eszközének a talmudi hagyományokat tartotta), illetve a misztikus vallásos irányzat, ám ugyancsak hierarchikusan szervezõdõ haszidizmus konfliktusára utalunk, ami nemritkán a közösségekbõl való kölcsönös kizárásokkal járt. Másrészt a galíciai zsidóknak nem
csupán az intézményi struktúrákat és a közösségi normákat elbizonytalanító,
hanem az életvitelükbe is közvetlenül beavatkozó felvilágosult abszolutista (II.
József-féle) intézkedéseket is tapasztalniuk kellett. (Pl. a kehillák önigazgatási
jogának szûkítését, német tannyelvû elemi iskolák alapítását és a magánoktatás korlátozását, a házasság engedélyezésének képzettséghez kötését, a kocsmabérletek megszüntetését, az ingatlanszerzési jog visszavonását: McCagg
1992, 8788.) Ami az egyént a közösséghez fûzõ szociokulturális kapcsolatok
lazulását eredményezte.
Ám ha ezek a változások az eredeti közösségbõl való kilépést indukálták, ez
nem jelentette a megtelepedés/befogadás gyors sikerét, aminek ugyancsak
több okát említhetjük. Bár Nagytárkányban a regálébérletekre és a szegõdményes iparûzésre is lehetõség nyílt, ez a letelepülést ideiglenessé tette. A földesurak ugyanis a bérleteket bármikor felbonthatták, az iparosokat egy-egy meghatározott munkára szerzõdtették, vagy a birtokszervezet és a gazdálkodás válto-
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Erre utal az 1811/12-es zempléni összeírás melléklete (Sas 1986, 35).
Az elmondottak pontosításához más települések zsidóságának mikroléptékû vizsgálata is szükséges.
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zása szintén befolyásolta az izraeliták migrációját, az uradalmi településeket jelölvén ki annak keretéül.
Ehhez azonban hozzá kell tennünk, hogy a zsidók nem csak a forrásokban
megjelölt foglakozásokat ûzték. Igaz, az említett összeírások kereskedõk (mercator  akik általában távolsági kereskedést folytattak), kalmárok (quaestor 
ide tartoztak pl. a boltosok, zsibárusok, szatócsok), valamint a szomszédos településeken különféle árucikkekkel házalók (circumforaneus) kategóriájában
nem tüntettek fel izraelitákat, ami azonban nem zárta ki a családfõk vagy a háztartásokban élõ családtagok bekapcsolódását a régió áruforgalmába. (Az öszszeírók számára minden bizonnyal az uradalomhoz fûzõdõ jogviszonyt kifejezõ
foglalkozás volt az elsõdleges.) A Sennyey birtokok 1759-ben készült, a bevételeket és a kiadásokat rögzítõ kimutatásából tudjuk, hogy a rozstermés negyedét egy tárkányi izraelitának adták el, emellett a sófuvarozás (a Tisza-parti településen sólerakat és sóhivatal mûködött), a házalás, valamint a szarvasmarhatartás és a különbözõ napszámosmunkák is a szûkös jövedelmek kiegészítését,
az adóterhek és a földesúri járulékok teljesítését szolgálták.5 Azaz az újabb és
újabb betelepedõknél a lokális  a települések közötti közvetítõ szerepen túlmutató  alkalmazkodás különbözõ formáinak lehetünk tanúi, ugyanakkor a likvid
és szerény profitot biztosító jövedelemforrások a nemzedékek közötti és a megtelepedéshez kötõdõ stabilitást és folytonosságot akadályozták. (Az összeírások szerint a 18. század végén Tárkányban, miként a Bodrogköz nagy részén az
izraeliták ház- és földjövedelemmel nem rendelkeztek.)
Mindehhez a gazdasági változások (az értékesítési lehetõségek) bizonytalansága társult. Az 1820-as években pl. Felsõ-Zemplénben a szarvasmarha árának csökkenése (a Hegyalján az észak felé irányuló borkereskedés visszaesése), a magas vámok, valamint az árendák sorozatos felmondása miatt az izraeliták közül sokan utolsó ínségre jutván vándoroltak el a megyébõl (MOL C 55.
F1. No. 92). S ez a gazdasági adaptációk sikerességérõl, a késõi karrierek
szerves elõzményeirõl alkotott történetírói véleményt árnyalja.
Ám ezúttal sem elégedhetünk meg az ökonómiai érvekkel. Az izraeliták a nemesi birtokra, azaz szegregáltan telepedtek, s kapcsolatuk a falusi népességgel egyoldalú (üzleti) maradt. Emellett mivel a 18. század végéig csak néhány,
s mindig más családot találunk Tárkányban, s mert a hitközségi intézmények hiányoztak (a közösségi struktúra már a kibocsátó közegben képlékennyé vált),
saját interakcióik sem lehettek intenzívek. (Azokra a konfliktusokra is utalunk,
amit a türelmi adó egymás közötti felosztása vagy a hátralékok közösségre hárítása okozott.) Mindez feltehetõen az országba telepedõk elsõ generációjánál
a migráns tapasztalatokból formálódó identitás része lett, ami a további vándorlást ösztönözte. Ily módon a befogadók kulturális (etnikai, felekezeti) karakterjegyei a betelepedõk következõ, reformkori nemzedékénél kaptak szerepet.
Részletesebb képet alkothatunk a nagytárkányi izraelitákról az 1870-es (az
1869. december 31-i eszmei idõpontra vonatkozó) népszámlálás háztartási
5 A Bodrogköz kistáji kapcsolatrendszerérõl Siska 1988, 472474.
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lajstromai alapján. Ezek ugyanis házanként, illetve lakófelekként (háztartásonként) tüntették fel az ott élõk nevét (sokszor a rokonsági fokozatokat és az otttartózkodás jogalapját is), születési helyét és idejét, családi állapotát, felekezetét, foglalkozását, írni és olvasni tudását, valamint a gazdasági épületek (csûrök, istállók) és az állatállomány számát.6 Amibõl az izraeliták néhány demográfiai mutatójára, a háztartások összetételére s talán az életmódra és a falusi közösségbe integrálódásra is következtethetünk.
Nézzünk elõször egy-két statisztikai adatot. Az 1870-ben összeírt 141 izraelita az összlakosság kb. 15%-át alkotta (Fényes Elek szerint 1851-ben még
csupán 50-en voltak), ami a következõ évtizedben emelkedett (1880-ban 188
fõ, 18,4%), ezt követõen viszont csökkent (1910-ben 165 fõ, 14,7%).7 Hogy ebben a természetes szaporodás és a migráció miként játszott közre, nem tudjuk
pontosan meghatározni, az 1870-es összeírás mindenesetre rendkívül alacsony
korösszetételû népességet jelez. Az izraeliták kb. 69%-a ugyanis 30 éven aluli,
45%-uk a 14. életévet sem érte el, ezzel szemben a 40 éven felüliek aránya 17,
míg a 60 évet betöltötteké mindössze 4%.8
Ezek az értékek magas termékenységre utalnak, bár ennek számbavétele a
háztartások vizsgálatával (melyekbõl a felnõtt korú gyermekek többnyire hiányoznak) nem lehetséges. Mégis feltûnõ a 4-5 vagy ennél több gyermeket nevelõ családok száma: Weinberger Józsefnek (születési éve 1830) és Klein Etelnek
(1834) pl. 7, Weisz Ferencnek (1812) és Perlmutter Annának (1830) 6, Berger
Jakabnak (1819) és Velmán Sárának (1830), Schwarcz Mártonnak (1832) és
Kesztenbaum Julinak (1842), továbbá Grósz Mártonnak (1828) és Láng Máriának (1840) 5-5 gyermeke szerepelt az 1870-es összeírásban, ami nem is tekinthetõ minden esetben lezárt termékenységnek. A felsorolt anyák ugyanis a
30-as éveikben vagy a 20-as éveik végén jártak, legfiatalabb gyermekük mindössze egy-két éves, illetve nem volt alacsony  ezt más családok példázzák  a
40 év fölött szülõ nõk száma (MOL XV 16. X 6952 B 1586-1720 Nagytárkány).
Ám nemcsak a fertilitás, hanem a folytatódó migráció is hozzájárult a nagytárkányi zsidóság számbeli gyarapodásához, amire a születési (vagy az anyakönyvezési) helyekbõl következtethetünk. 1869-ben a felnõtt korosztály negyede, jellemzõen a fiatalabbak voltak helyi születésûek (a legidõsebb 56 éves), a
beköltözõk többsége viszont a szûkebb régióból származott. 34-en születtek a
Bodrogközben (pl. Dobrán, Lácán, Kistárkányban, Kiskövesden, Nagygéresen 
azaz uradalmi községekben), illetve Zemplén megyében, s csak néhány fõ születési helyeként jelölt meg az összeíró szomszéd (Ung, Sáros, Bereg, Borsod,
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E forrásról, valamint a háztartás és lakófél fogalmáról Pozsgai 2000, 170176, Pozsgai 2003,
7377.
MOL XV 16. X 6952 B 15861720 Nagytárkány, Fényes 1851, II: 182, A Magyar Korona Országaiban az 1881. év elején végrehajtott Népszámlálás fõbb eredményei. II. köt. Budapest, 1882,
Magyar Statisztikai Közlemények (a továbbiakban MSK) 42. köt. 262263.
Ez a korszerkezet nem tér el számottevõen a település egyéb felekezeteinek értékeitõl, csupán
a legfiatalabbak, valamint a 60 éven felüliek között magasabb valamelyest az izraeliták aránya
(Vö. Tamás 2005, 285).

184

Szabolcs és Abaúj) megyékben fekvõ településeket, míg Galíciából senki sem
származott (MOL XV 16. X 6952 B 15861720 Nagytárkány). Vagyis ha a tárkányi izraeliták 1860-as évekbeli felnõtt generációját szülõhelyi változatosság
(regionális mobilitás) jellemezte, ennek területi korlátaira s az uradalmi települések által kijelölt keretek továbbélésére kell utalnunk. Ami a tömeges galíciai
bevándorlásról és a zsidók országhatárokon belüli migrációjáról a dualizmus korában kialakuló nagy ívû koncepciót bizonytalanítja el.9 (Az 1870-es összeírás
háztartásaiban szereplõ 14 éven aluli gyermekek többsége viszont már helyi
születésû.)
Az elmondottakat konkretizálhatjuk a beköltözés motívumainak, továbbá a
rokonsági kapcsolatok alakulásának néhány családra fókuszált vizsgálatával,
ami ugyancsak számos variációt jelez. A honos népesség alacsony arányával
összefüggésben gyakori volt a beházasodás, illetõleg néhányan családosként
költöztek a településre. Utóbbiak közül az 1834-ben Tolcsván született Fuchs Izrael, a bélyi uradalom jószágbérlõje a 60-as évek közepén jött népes családjával (5 gyermek) Tárkányba, vagy az összeírásban szappanosként szereplõ
Unglender Herman (aki 1820-ban a Borsod megyei Hejõcsabán született) és felesége, a gesztelyi Goldberger Záli (1830) ugyancsak az újonnan érkezõk csoportját gyarapította (3 lányuk 1860-ban, 62-ben és 66-ban a Szolnok megyei
Kunhegyesen, fiuk 1868-ban Tiszabõn született, ami interregionális és  az
utalt modell alapján  meglehetõsen szabálytalan migrációra utal). Végül még
egy iparos, a Sáros megyei Ladoméren született Gelbstein Lázár (1840) szabó
és felesége, a nagygéresi Zukker Záli (1842) a 60-as évek közepén költözött
Géresrõl Tárkányba, kisebb lányuk már itt született (MOL XV 16. X 6952 B
15861720 Nagytárkány).
A nõágba házasodás révén betelepedõk között említjük a sárospataki Fried
Izraelt (1811), vagy tárkányi lányt vett feleségül a haszidizmus egyik hazai központjából, Sztropkóról származó Schráber Áron (magán)tanító, akit feltehetõen
a kiépülõ hitközség növekvõ lélekszáma vonzott. Fried fia viszont Tolcsváról nõsült, s a további példák is a házasodási exogámiát jelzik. Az 1870-es összeírásban ugyanis egyetlen helyben született házaspárt sem találunk, igaz, a tárkányi
születésû férfiak feleségeinek származási helye, néhány távolabbi település
mellett, a kistérségi körzetet jelöli ki (pl. Nagygéres, Gálszécs, Újhely, Kisvárda,
Kistárkány: MOL XV 16. X 6952 B 15861720 Nagytárkány).
A vizsgált összeírásból egy-két, a párhuzamos házasodással kialakuló rokoni hálóra is következtetni tudunk. A kistárkányi származású Klein Mária (1810)
pl. a kiskövesdi Czigler László (1805) felesége lett, míg testvére, József (1816)
a rákói (Ung megye) Mandula Terézt (1818) vette el. (Czigler fia Nagygéresrõl
9

Eszerint a zsidó Máramarosnál bevándorol. Ekkor még kéregetõ, napszámos és pálinkakimérõ. Fia már két megyével tovább jut nyugati irányba, és gyáros lesz, kereskedõ vagy nagybani
bérlõ. Ha egy vagy két megyével még beljebb jön az országba, akkor máris nagybirtokos, és szerez magának egy kastélyt. Budapesten nemességre törekszik, parlamenti mandátumra, báróságra, és ha már néhány milliót megszerzett magának, akkor tovább megy Bécs irányába (Eötvös Károlyt, a tiszaeszlári per védõügyvédjét idézi Pietsch 1988, 51).
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nõsült.) Ugyancsak sógorsági kapcsolat alakult a Berger és a Weisz család között, miután a dámóci Berger Jakab jószágbérlõ húgát, Zálit (1820) Weisz József
fakereskedõ vette nõül. Weisz 1817-ben született Sátoraljaújhelyen, s nyilvánvaló szerepe volt lányai kiházasításában. Az 1844-ben született Katalin ugyanis
Kornfeld Jakab (1838) újhelyi születésû kiskereskedõ felesége lett, míg az öt
évvel fiatalabb Fannit az ugyancsak újhelyi Weinberger Ignác (1842) fakereskedõ (feltehetõen az apa üzlettársa) vette el (MOL XV 16. X 6952 B 15861720
Nagytárkány). Ezúttal is nõági beházasodásoknak lehetünk tehát tanúi, valamint
annak, hogy a házassági stratégia és a rokoni kapcsolatok alakítása nemcsak
a nagypolgárság, hanem a falusi kisvállalkozók életvilágában is fontos feltétele
volt a sikeres üzletmenetnek, a hiányzó vagy kedvezõtlen gazdasági adottságok
kompenzálásának, továbbá a családi vállalkozás átörökítésének a következõ
generáció számára. Végül, az eddigiek jelzik, hogy az 1850-es, 60-as évekre,
az újonnan betelepedõk mellett, kialakult az izraeliták kiterjedtebb rokoni hálózatokkal rendelkezõ autochton csoportja. S bár ez a keresztény népességet
nem foglalta magába, mégis az integrációt mozdította elõ.
Az 1870-es népszámlálás lehetõséget kínál az izraelita háztartások vizsgálatára is. Igaz, a felvételi ívek többször az összeíró bizonytalanságáról tanúskodnak
az egy-egy házon belüli háztartások (lakófelek) következetes elválasztását és annak kritériumait, valamint a távollevõk kimutatását illetõen,10 a háztartások tagjainak státusát viszont közölték, amibõl néhány további következtetést tehetünk.
Az izraeliták által lakott házak száma 26 (az összes lakott ház egyötöde),
ebbõl 16-ban található egyetlen háztartás, 3-ban izraelita lakófelek, 7-ben pedig
keresztény és izraelita családok éltek együtt. Nézzük elõbb az izraelita lakófelek
alkotta házakat, ami e fogalom konkretizálását segíti. Klein József edénykereskedõ házában lakott Schráber Áron (magán)tanító és felesége (gyermekeik nem
voltak vagy nem velük éltek), s ez az egyetlen szoba szolgálhatott a tárkányi,
esetleg a környék településein élõ izraelita gyermekek tanítására. (Szerte az országban gyakori volt, hogy a közösségek egy-egy  gyakran helyet változtató  fiatalembert fogadtak fel, aki elemi, valamint héber és jiddis nyelvû ismereteket
oktatott. Pl. Nagy 1904, 191192).
A következõ több lakófeles ház  igaz, e tekintetben maga az összeíró is bizonytalan volt  a Fried családé. Háztartásfõ az 58 éves Fried Izrael, akinek szatócsboltja volt (bár az összeírásban napszámosként szerepelt11), ahol a családtagok: felesége, 13 éves lánya, felnõtt (31 éves) fia és annak felesége is segédkezett. (A másik fiát távol levõ magántanítóként regisztrálták.) S Tárkányban
 a népszámlálás felvételi ívei szerint  ez volt az egyetlen, a szülõk és a házas
gyermek alkotta izraelita törzscsalád (az összeíró számára éppen az okozott bizonytalanságot, hogy a fiatal házaspárt önálló háztartásnak minõsítse-e), ahol
nem a matrilinearitást, hanem a befogadó közösség normájára jellemzõ, a férj

10 A lakófeleket római számmal és vízszintes vonallal különítette el, míg a személyeket arab számokkal folytatólagosan jelölte.
11 A foglalkozási terminológia problémáiról késõbb szólunk.
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szüleihez költözést figyelhetjük meg, s amit az árusítás folytonosságának biztosítása motivált, miközben az idõsödõ apa és felnõtt fia egyéb jövedelemszerzésre kényszerült.
S még egy izraelita lakófelek alkotta házat találunk Tárkányban. Az említett
Weisz József fakereskedõ férjezett lányai éltek együtt, bár ebben az esetben
nyilvánvalóan két önálló tulajdoni és tevékenységi egységre épülõ háztartást különíthetünk el (az egyik férj üzlettel rendelkezõ kiskereskedõ, a másik fakereskedõ). Sajátos és átmeneti, az oldalági rokonok alkotta lakóféltípusról van tehát szó (ahol a szülõk nem voltak jelen, és egyik fiatal párnak sem volt gyermeke), melynek létrejöttében  ahogy utaltunk rá  az apa üzleti-rokoni kapcsolataira épülõ családi stratégia játszhatott szerepet (MOL XV 16. X 6952 B 1586
1720 Nagytárkány).
Vessünk egy pillantást a keresztény és az izraelita családok alkotta lakófelekre. Mivel közöttük rokoni kapcsolatok nem voltak (felekezetileg vegyes házasságok a következõ évtizedekben sem létesültek), ezeket természetesen önálló
háztartásoknak tekintjük. A családfõk napszámosokként, valamint szolgákként
(éves bérrel) szerepeltek a felvételi íveken, mind a keresztények (akik egyetlen
kivétellel reformátusok és görög katolikusok voltak), mind a velük egy házban
élõ izraeliták. Nagytárkány legszegényebb, egy-két hold földdel rendelkezõ és
föld nélküli béres családjai kényszerültek tehát egy fedél alá (minden bizonnyal
az izraeliták fizettek valamennyi lakbért), vagyis a falusi társadalomba tagolódás  a közvetlen szomszédság által erõsített sorsközösség alapján  a szegényparaszti/agrárproletár rétegnél vagy a gazdaközösség perifériáján indult el.
(Kivételként a frissen betelepült és szakmája révén gyorsan befogadásra találó
Gelbstein Lázár szabót említjük, aki egy református gazda házában lakott: MOL
XV 16. X 6952 B 15861720 Nagytárkány).
Nézzünk végül néhány háztartást, ami alapján azok struktúrájára következtethetünk. A faluvégi cselédsoron élt lakófélként egyetlen szobában Markovics
Herman (1842) évi béres szolga, akinek háztartásában, a feleségén kívül, egy
17 éves árvát (feltehetõen távoli rokonát), valamint  egyedüliként a tárkányi izraelita családok között  53 éves özvegy és alamizsnából élõ anyját lajstromozták. A társadalmi hierarchia másik pólusáról a Fuchs családot említjük,
mely egy raktárat, pincét, istállókat és csûrt magába foglaló tágas portán, 5
szobás lakásban élt, s a népes háztartásban az izraelita szakácsnõ és a Bélyrõl
magukkal hozott római katolikus cselédlány mellett az 5 kiskorú gyermek nevelését ellátó magántanító is helyet kapott.
A módosabb izraeliták közé tartozott a közeli Kozmáról származó Burger József (1832) jószágbérlõ, akinek a háztartásában két kiskorú gyermek mellett
egy izraelita szolgálót találunk; valamint a regálébérlõként összeírt helyi születésû kocsmáros, Schwarcz Márton (1832), akinek a családjára ugyancsak érdemes egy pillantást vetnünk. Ez  Munkácsról származó felesége korából ítélve
 elõzõ házasságából született kiskorú gyermekeibõl állt (nagyobbik fia a huszti
jesivában tanult), ám az õket nevelõ, minden bizonnyal özvegyembernek meg
kellett elégednie egy megesett lánnyal (a háztartásban ugyanis egy Munkácson
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született mostohalány is volt), ami alighanem családi státusa süllyedését vonta maga után (MOL XV 16. X 6952 B 15861720 Nagytárkány).
Ezek alapján, s a további háztartásokat vizsgálva arra a következtetésre jutunk, hogy a tárkányi zsidó családok  bár mindegyik a maga egyediségében ragadható meg  nukleárisak voltak: a szülõkbõl és a gyermekekbõl álltak, ami
egy-egy rokonnal, többnyire a háztartásban segédkezõ árvákkal bõvült, illetõleg
a módosabbaknál szolgálókkal egészült ki. Ez a keresztényekkel összehasonlítva, ahol gyakoribb volt a szülõk, a házas gyermekek és az unokák alkotta háromgenerációs törzscsalád, valamint az oldalági rokonok együttélése és ezek
variabilitása, egyszerûbb struktúrának tûnik, ami a megelõzõ idõszak intenzív és
le nem zárult migrációjával függ össze, továbbá  ismét a több generáció óta
honos lakossággal összevetve  szerényebb és sok esetben a régió településeihez (a származási helyhez) kötõdõ rokonsági kapcsolatokra utal. (Az árván maradt vagy nincstelen rokonok befogadását és támogatását felfoghatjuk az egykori társadalmi norma továbbélésének  néhány tárkányi gyermek hasonló okokból volt távol , ám ez mindenesetre a segélyezés egyéni és családhoz kötött,
azaz a rurális közegben kevésbé intézményesült módját jelenti.)
Az 1870-es népszámlálás adataiból a tárkányi izraeliták foglalkozására is
következtethetünk. Elõször azonban ennek problémáira utalunk. A jószágbérlõ,
a kereskedõ vagy a napszámos terminus pl. nem jelöli a mögötte levõ, feltételezhetõen sokrétû és idõrõl idõre változó tevékenységeket, miként a feleségek
(házfenntartás), valamint a 14 éven felüli családtagok (segéd) mechanikus besorolása sem (Vö. Pozsgai 2000, 176183; Kövér 2004, 2324). Fõként a különbözõ alkalmi, idény- és mezõgazdasági munkákat végzõ napszámosok kategóriája bizonytalan (láttuk, ide sorolták az egyébként szatócsbolttal rendelkezõ
Fried Izraelt, akinek házas fia segédnapszámosként, lánya és menye segédként
szerepelt); de kataszteri birtokívek hiányában az izraeliták földingatlanairól
sincs információnk.
Az elszórt adatok mégis a foglalkozásstruktúrát (és a jövedelmeket) tekintve
is differenciált közösségre utalnak. Élén Fuchs Izraellel, aki  mint említettük 
Tolcsváról származott, fiatalon, a 20-as évei elején került a Sennyey uradalom
kötelékébe (felesége dobrai, elsõ gyermeke 1857-ben már Bélyen született),
ahol jószágbérlõként gyûjtött tõkéjét fektette földbérletekbe és -vásárlásokba.
Aminek eredményeként fia, Vilmos 1895-ben tulajdonosként és haszonbérlõként
 Sennyey Pál örököseinek birtokát bérelve  kb. 1100 holdon gazdálkodott. (Ebbõl 640 hold szántó, az állatállományt 10 ló, 60 szarvasmarha, valamint 600600 sertés és juh alkotta, s a birtok 15 cselédet foglalkoztatott.)12
Elõttünk áll tehát a tõkés bérlõ alakja, igaz, a családi karriernek csupán néhány elemét ismerjük, ami nem teszi lehetõvé annak rekonstruálását. Az azonban bizonyos, hogy az apa pályája legelején (feltehetõen maga is családi akkumulációval a háta mögött) került az uradalomba, abban az idõszakban (az 1850-

12 A Magyar Korona Országainak Mezõgazdasági Statisztikája. II. köt. Gazdacímtár. Budapest
1897, 310311.
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es évek közepén), amikor a folyószabályozás nyomán az egész Bodrogközben
elõbb a legelõk, majd azok feltörésével a szántók, tehát a gabonatermelés kiterjesztése következett be. (Nagytárkányban a szántók aránya 1855 és 1883
között 47%-ról 62%-ra növekedett, miközben a legelõké 16-ról 9-re, az erdõké
17-rõl 4 -re csökkent: Borsos 2000, 14. táblázat). Az újonnan mûvelés alá fogott földek jórészt az uradalomhoz kerültek, allodiális kezelésükre azonban
1848 után nem volt lehetõség. (A majorsági szántómûvelés szerepe egyébként
a különbözõ típusú árendált földek növekedésével már a reformkorban csökkent, s az ebbõl származó jövedelmek elmaradtak a bérletekbõl befolyó, valamint a jobbágyfelszabadítás után kiesõ feudális jellegû bevételektõl.) Így Fuchs
a megmaradt és az irtásokkal bõvülõ állattartó majorok és puszták árendáján
kívül szántókat vett bérbe, gabonaüzleteket bonyolított, valamint földeket vásárolt, ami a következõ generációnál vált intenzívebbé. Ám emögött nem elsõsorban a falusi kocsmával és a házi üzemû pálinkafõzéssel induló gazdasági felemelkedés királyi útját feltételezzük (a tolcsvai származás inkább a borkereskedelemhez kötõdõ családi elõzményekre utal), hanem az 1850-es évek gabonakonjunktúrájának, valamint a helyi adottságokat: a mûvelés alá fogott uradalmi földek növekedésének kihasználását (Pietsch 2003, 79). Aminek azonban a
korlátait, a bérleti gazdálkodás ellentmondásait is látnunk kell (extenzív termelési struktúra, a külterjes juhtartás megmaradó dominanciája).
Szerényebb vállalkozói pályát mondhat magáénak Burger József, aki, mint
láttuk, Kozmán, Zemplén megye északibb fekvésû Gálszécsi járásában született. Az 1860-as évek végén még tekintélyes állatállománnyal rendelkezett (5 ló,
20 szarvasmarha, 400 sertés és 360 juh), ami azonban a következõ évtizedekben  a legeltetés feltételeinek romlásával  apadt (1895-ben 4 ló, 14 szarvasmarha és 150 juh), s amit a tárkányi római katolikus egyház 300 holdas birtokának (ebbõl 275 hold szántó) bérletével próbált kompenzálni.13 Az 1870-es
összeírásban szintén jószágbérlõként szereplõ 50 éves Berger Jakab (aki saját
állománnyal nem rendelkezett) vagy az említett, feltehetõen Fuchsszal üzleti
kapcsolatban levõ Schwarcz Márton regálébérlõ vagyoni helyzete pedig aligha
tért el számottevõen a helyi kisgazdákétól (MOL XV 16. X 6952 B 15861720
Nagytárkány).
A szakosodás alapján differenciálhatjuk az izraelita kereskedõket. Egyrészt
Weisz József fakereskedõt vagy az ugyancsak tekintélyes állatlétszámmal (10
lóval, 5 szarvasmarhával és 9 sertéssel) rendelkezõ, a tanítónak szállást adó
Klein József edénykereskedõt említjük (az állattartás továbbra is kiegészítõ jövedelemforrás volt, de a helyi társadalom presztízsstruktúrájának adaptációját
is jelzi), míg a másik póluson néhány vegyeskereskedõt, Friedmann Ábrahám
házalót és Fried Izrael szatócsot, ami utóbbi esetében nem biztosított önálló
megélhetést. (Láttuk, Fried napszámosként szerepelt az összeírásban.) Az iparosok  nem számottevõ  mesterségbeli megosztottságát pedig, a két kocsmároson kívül, egy-egy mészáros, cipész, szabó és szappanos mutatja, ami az em13 A Magyar Korona Országainak Mezõgazdasági... II. köt. 570571.
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lített kereskedõkkel együtt az izraeliták kispolgárosodásának dualizmus kori kereteit jelölte ki. S aminek az alkalmi munkákból élõ vagy a nagybirtokhoz kötõdõ napszámosok és cselédek (1869-ben, a családtagokkal együtt, a tárkányi izraeliták több mint negyede), a velük egy portákon lakó volt zsellérekhez hasonlóan, nem lehettek részesei. (Közöttük találjuk egyébként a legtöbb tárkányi születésût, illetõleg térbeli mozgásuk koordinátáit az uradalmi települések adták:
MOL XV 16. X 6952 B 15861720 Nagytárkány).
Végül a közösségi élet néhány vonására próbálunk következtetni. A hitközségi szervezet kiépülése a lélekszám stabilizálódásával és a honos népesség
arányának lassú növekedésével párhuzamosan, az 1840-es, 50-es években
kezdõdött. Az izraelitáknak ekkor már önálló temetõjük volt és szentegyletük
mûködött, majd tanítót, a rituálisan tiszta vágásokat végzõ metszõt (Weisz Ferenc az 1860-as évek elején telepedett Tárkányba), valamint az imaházat ellátó, az egyházi adót és az esetleges adományokat beszedõ, továbbá a rituális
fürdõt (mikve) üzemeltetõ templomszolgát alkalmaztak.14 (Az 1880-as években
Nagy- és Kistárkány fiókhitközségi besorolást nyert  az anyakönyvi kerület
székhelye Királyhelmec volt , s ekkor épült zsinagógájuk, mely az izraelitákat
szimbolikusan is elhelyezte a helyi társadalomban.)
Mindez elmélyült hitéletre utal, ne gondoljunk azonban a 19. század második felében valamiféle merev rítus- és hagyományrendszer egységes érvényesülésére. A közösség intézményi strukturálódása ugyanis abban az idõszakban
zajlott, amikor az izraeliták a honosság (helyi születésûek, újabb és újabb betelepedõk), a rokoni, illetve a keresztény népességgel való kapcsolatok alapján
vagy szociálisan is differenciálódó csoportokat alkottak. Sõt, ha a Galíciából elvándorló nemzedék motívumai között az ottani kehillákkal való szakítást is elfogadjuk, akkor feltételezhetõ, hogy Északkelet-Magyarországon az ortodoxia és a
haszidizmus enyhébb és rugalmasabb formái jelentek meg (Vö. McCagg
1992, 99100.). Ami a közösségi szervezet és intézmények normatív, a mindennapi élet és a falusi interakciók szabályozására kiterjedõ mûködésének szabott gátat. (S ami majd Zemplénben és a környezõ megyékben a hitközségeken
belüli sorozatos konfliktusokhoz járult hozzá.)
A fentieket néhány példával konkretizáljuk. Említettük, a közösség által meghívott és finanszírozott tanító mûködött Tárkányban, ami az összetartást erõsítette, ám a judaizmus alapjainak átadására hivatott, de túl nagy megbecsülésben nem részesülõ, személyükben gyakran változó oktatók kiválasztása rendszeres konfliktusokat okozott. (Az 1860-as években két tárkányi szegény családból származó fiú szintén tanítóként volt távol.) Ugyanakkor a vagyonos Fuchs
Izrael magántanítót fogadott gyermekei mellé, Mandel Benjamin kiskereskedõ a
szomszédos Cigánd izraelita népiskolájába küldte fiát, ahol fokozatosan a világi tudásanyag került elõtérbe, míg a 16 éves Schwarcz Ignác a haszidizmus
egyik hazai központjában, a huszti jesivában tanult. A következõ évtizedek tanköteles gyermekei pedig egyre nagyobb arányban a helyi állami és községi, eset14 MOL XV 16. X 6952 B 15861720 Nagytárkány.
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leg a református elemi iskolába jártak (izraelita népiskola nem alakult Tárkányban), ami az integráció újabb eszköze lehetett. (Ezzel összefüggésben említjük,
hogy az 1870-es népszámlálás adatai szerint a 18 éven felüli zsidók harmada
írni és olvasni sem tudott, további 13%-a pedig csupán olvasni tanult meg.)15
A közösségi életet nemcsak a közös tanulás divergenciája, hanem a vallásgyakorlat eltérései is bomlasztották. Az izraeliták egy része ugyanis  egyre inkább csak az ünnepeken  askenáz rítus szerint imádkozott (maguk az ünnepi
szokások a 19. század második felében profanizálódtak), míg a haszidok külön
imaházban tartották istentiszteletüket, s az életmódban, a vallási hagyományokhoz kötõdésben is növekvõ különbségeket feltételezünk. Csupán az étkezési szokásokra utalunk: a mélyen vallásosak a metszõhöz vitték állataikat (a baromfit) rituális vágásra, vagy Fuchsék izraelita szakácsnõje feltételezhetõen
szintén kóser konyhát vezetett, mindeközben az 1870-es összeírás szerint a
családok harmada tartott saját fogyasztásra egy-két sertést.16
Ennek alapján a beilleszkedés és az elkülönülés egyszerre jelen levõ elemeire következtethetünk. A kezdeti, a Sennyey-portákra telepedéssel összefüggõ
szegregáció megszûnt, az 1830-as, 40-es évektõl az izraeliták a településen
szétszórtan, az össznépesség foglalkozási státusa szerinti térbeli lokalizációt
követve helyezkedtek el. Sõt, miként láttuk, a napszámosok és a szolgák közös
portákon (házakban) laktak, az ezeken levõ gazdasági épületeket együtt használták, ami nemcsak egymás szokásainak megismerését, hanem a mindennapi (szorosabb) kapcsolatok állandósulását alapozta meg. Hasonlóképpen, az izraelita családokban alkalmazott keresztény szolgálók, vagy Fuchs és Burger bérgazdaságában foglalkoztatott napszámosok is a közeledéshez, az esetleges
elõítéletek oldásához járultak hozzá.17
A nyelvhasználatot vagy a nyelvváltás folyamatát nem tudjuk rekonstruálni,
amire a dualizmus kori népszámlálások bevalláson alapuló anyanyelvi adatai
egyébként sem alkalmasak. Az mégis szembetûnõ, hogy miközben 1880-ban
Zemplén megyében az izraeliták kb. 54%-a vallotta magát magyar és 32%-a német anyanyelvûnek (ami a jiddissel azonosítható), a nyelvhatáron fekvõ
Tárkányban az adatok  mindössze 6 német anyanyelvû regisztrálásával  a
nyelvi homogenizációra utalnak.18 Ezt a nyelvi integrálódás, a lokális-kommunikációs kapcsolatok jelének tartjuk, ami azonban nem azonos a (magyar) nyelvhasználat kizárólagosságával, még kevésbé a strukturális asszimilációval. Ezzel
összefüggésben a rítusnyelvre vagy a családok egy részénél a belsõ érintkezésben megmaradó jiddisre hivatkozunk, valamint arra, hogy a két évtizeddel késõbbi (1900-as) népszámlálás anyanyelvi adatai, amelyek talán alkalmasabbak
a nyelvi identitás kifejezésére (a feltett kérdés: mi az anyanyelve, azaz amit
magáénak vall s a legjobban és legszívesebben beszél: GyániKövér 1998,
15 MOL XV 16. X 6952 B 15861720 Nagytárkány.
16 MOL XV 16. X 6952 B 15861720 Nagytárkány.
17 Minderrõl részletesebben, más rurális társadalmakat bemutatva CsomaLõwy 1994, 98125;
Sozan 1984, 817; Nagy 1904, 174205; Kövér 2004, 3036.
18 A Magyar Korona Országaiban az 1881. év elején... I .köt. 522637. p.; II. köt. 381. p.
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133), a korábbitól eltérõ nyelvi struktúrát jeleznek: 33-an vallották magukat német anyanyelvûnek, ami  ha ezt ezúttal is a jiddissel azonosítjuk  a tárkányi
zsidóság csaknem egyötöde (MSK 1. köt. 262263.). S a csoportkötõdés ezen
deklaratív elemét, miként említettük, a felekezetileg vegyes házasságok hiánya
 amit nem csupán az egyházi, hanem az izraelita vallás 19. század végi recepciójáig a világi törvények sem tekintettek érvényesnek  egészítette ki.
Hogyan összegezhetjük röviden az elmondottakat? Az 1840-es, 50-es évektõl az izraeliták szociális és kulturális tagolódásával, a státusszerepek változásával, amorf intézményi struktúrájukkal és a falusi népességgel való interakciók kiterjedésével összefüggésben a közösséget  makroperspektívában  elhelyezhetjük a vallás és a szokásjog által meghatározott, ám rendkívül diffúz hagyomány, illetõleg a migráció és a megtelepedés indukálta, de az adott lokalitás keretei között értelmezhetõ modernitás (meglehetõsen bizonytalan) tengelyén, az átmenetiséget hangsúlyozva. Ám ha a mindennapokat élõ egyénekre
koncentrálunk, sokkal inkább a különbözõ életformák egyidejû jelenlétét, az individuális alkalmazkodások és befogadások sokszínûségét feltételezzük.
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Cesty usíd¾ovania
idovské obyvate¾stvo Ve¾kých Trakán v 18.19. storoèí
(Zhrnutie)
túdia sa zaoberá dejinami idovského obyvate¾stva v 18.19. storoèí. O procese osíd¾ovania informujú celotátne a miestne súpisy, ktoré obsahujú meno hlavy rodiny, niekedy aj poèet èlenov rodiny (detí, súrodencov a iných príbuzných), ako aj povolanie a príjmy
hlavy rodiny.
Celotátny súpis z roku 1746 spomína prvýkrát izraelitov, ktorí boli nájomcovia panstva Sennyey, èie  ako v dedinách Medzibodroia  ivobytie im zabezpeèoval prenájom
meních ve¾kostatkárskych regálov: krèiem a liehovarov, ako aj zmluvné prevádzanie
remesiel. A hoci sa ich poèet do konca 18. storoèia a v prvých desaroèiach 19. storoèia zvyoval a narastal medzi nimi aj pomer tých, èo mali rodinu (spolu s tým sa zvyoval aj poèet detí), resp. tých, ktorí sa narodili v Zemplínskej upe, z h¾adiska jednotlivcov
to neznamenalo kontinuitnú prítomnos. Namiesto toho bola charakteristická neustála
migrácia, priebené vysíd¾ovanie a osíd¾ovanie, èo rôzne príèiny (mocensko-administratívne nariadenia, hospodárske nevyhnutnosti, sociokultúrne tradície) sformovali v individuálne rozhodnutia.
Detailnejí obraz o izraelitoch vo Ve¾kých Trakanoch získame na základe sèítania obyvate¾stva v roku 1870, ktoré pod¾a jednotlivých domov (domácností) uvádzajú mená tu
ijúcich (ich príbuzenský pomer), dátum a miesto narodenia, rodinný stav, povolanie, gramotnos, ako aj poèet domácich zvierat. Na základe týchto údajov môeme vyvodzova
demografické údaje izraelitov, zloenie ich domácností, ako aj niektoré javy, týkajúce sa
spôsobu ich ivota a integrácie do dedinského spoloèenstva.
V raste poètu idovského obyvate¾stva hrala prvoradú úlohu vysoká pôrodnos, ale
neukonèila sa ani migrácia, hoci pravdou je, e väèina prisahovalcov pochádzala
z Medzibodroia (èie z uieho regiónu). Èasté bolo prienenie a zo súpisu z roku 1870
môeme vyvodi poznatky aj o nieko¾kých, súbeným uzatváraním manelstiev sa vytvárajúcich príbuzenských (vagrovských) sietí. Domácnosti vak boli nukleárne, resp.
v Trakanoch ila v tej dobe len jediná idovská rodina, pozostávajúca z rodièov a rodiny
ich u v manelstve ijúceho dieaa.
Údaje o zamestnanosti poukazujú na pomaly sa diferencujúce spoloèenstvo. Na èele
s majetným nájomcom hospodárskych zvierat, resp. pôdy; obchodníkov u mono èleni
pod¾a zamerania ich èinnosti; rozdelenie remeselníkov pod¾a odborov dokazuje krèmár,
mäsiar, obuvník, krajèír a mydliar. Narastal vak aj poèet idov, ijúcich z príleitostnej
práce alebo nádenníkov, paholkov a sluhov, zviazaných s ve¾kostatkom.
V závere sa túdia zaoberá náboenskými organizáciami a intitúciami, budovanými
od 40-tych rokov 19. stor., zmenami systému rituálov a tradícií, zvykov a ivotného týlu,
problematikou pouívania jazyka, z èoho môeme usudzova aj na súèasne existujúce
prvky zaèlenenia sa a izolácie.
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Auf dem Wege zur Niederlassung
Das Judentum in Nagytárkány im 18. und 19. Jh.
(Zusammenfassung)
In der Abhandlung wird die Geschichte des Judentums in Nagytárkány im 18. und 19. Jh.
vorgestellt. Über den Einsiedlungsprozess informieren ländliche und ör tliche
Registrierungen, die Namen, beruf und Einkommen des Familienoberhauptes, die Anzahl
der Familienmitglieder (Kinder, Geschwister, sonstige Verwandte) beinhalten.
Eine Registrierung aus dem Jahre 1746 erwähnt zum ersten Male Israeliten im
Dorf, die Pächter im Herrschaftsgut Sennyei waren, d.h.  wie in den Dörfern des
Zwischenraums Bodrog  kleinere gutsherrschaftliche Regalen: die Pachtung von
Kneipen und Schnapsbrennereien, bzw. vertragliche Gewerbetätigkeit boten ihnen den
Unterhalt. Ihre Anzahl weist bis zu Ende des 18. Jhs bzw. in den ersten Jahrzehnten des
19. Jhs eine wachsende Tendenz; auch die Anzahl der Verheirateten (wie auch der
Kinder), bzw. der aus dem Komitat Zemplén Stammenden ist gewachsen, doch dies
bedeutete  was die Einzelpersonen betrifft  keine Kontinuität. Statt dessen waren
Migration, stetige Aus- und Einsiedelung charakteristisch, die durch verschiedene
Ursachen (machtadministrative Maßnahmen, Wir tschaftszwang, soziokulturelle
Traditionen) individuellen entschieden wurden.
Über die Israeliten in Nagytárkány bekommen wir ein eingehenderes Bild anhand
einer Liste über die Volkszählung aus dem Jahre 1870; da wurde über Haushalte berichtet: Name (verwandtschaftliche Beziehungen), Geburtsort, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf, Schreibe- bzw. Lesefähigkeit, Tierbestandzahl. Daraus kann man auf den
demographischen Index der Israeliten, die Zusammensetzung der Haushalte und auf
einige Elemente der Integration in die Dorfgemeinschaft schlussfolgern.
Im Zuwachs des Judentums spielte nun die hohe Fruchtbarkeit die Hauptrolle, aber
die Migration war auch noch nicht beendet; die meisten Einsiedler stammten aus dem
Zwischenraum Bodrog (d.h. aus der unmittelbaren Region); oft wurde auch hineingeheiratet; aus der Registrierung im Jahre 1870 kann man auf einige Schwägerschaften
schlussfolgern, die durch parallele Heirate zustande kamen. Die Haushalte waren jedoch
nukleär, bzw. in Nagytárkány lebte zu dieser Zeit nur eine einzige israelitische
Stammesfamilie, bestehend aus Eltern und verheiratetem Kind.
Die Berufsangaben weisen auf eine sich langsam differenzierende Gemeinschaft hin.
An ihrer Spitze mit den wohlhabenden Vieh- bzw. Bodenpächtern; die Händler können
bereits nach ihrer Qualifizierung gegliedert werden; über die Qualifikationsteilung der
Handwerker zeugen Berufe wie Kneipwirt, Schuster, Schneider oder Seifenmacher. Auch
die Zahl jener israelitischen Tageslöhner, Dienstleute und Knechte ist angewachsen, die
gelegentlich bei einem Großgrundbesitzer arbeiteten.
Schließlich beschäftigt sich die Studie mit kirchlichen Vereinen (40er, 50er Jahre des
19. Jhs), mit Ritus- und Traditionssystem, mit Bräuchen, wie auch mit den
Veränderungen des Lebensstils, mit der Problematik der Sprachbenutzung, anhand
deren man gleichzeitig auf die Elemente der Anpassung und Isolierung schließen kann.
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1-2. kép: A nagytárkányi zsidótemetõ (L. Juhász Ilona felvétele, 2004)
(L. Juhász Ilona tanulmányához)
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FOGAS TÓTH BALÁZS
A kivándorlás és hatása
A Bodrogközi falvak monografikus kutatása során megkerülhetetlen kérdés az
amerikai kivándorlás témaköre, mivel Zemplén és a Bodrogköz exponált helyet
foglal el a kivándorlás kutatásában. Ennek oka az, hogy a Magyarországon az
1880-as évektõl nagyobb arányban kibontakozó kivándorlás statisztikáiban
Zemplén vármegye az elsõk között szerepel a megyék rangsorában.
A kutatás során személyes beszélgetésekben, családi történetek felderítésével próbáltam képet alkotni a migrációs jelenségrõl. Sajnos olyanokkal, akik
személyesen vettek részt az amerikai kivándorlás elsõ világháború elõtti legintenzívebb korszakában, már nem beszélhettem. A két világháború közötti idõszakról azonban már több információval tudtak szolgálni a kivándorlók leszármazottai. Egyetlen olyan adatközlõm volt, aki gyermekként három évet töltött Amerikában. A kutatás keretei nem adtak lehetõséget arra, hogy találkozzam az
Amerikában még élõ elszármazottakkal, vagy azok utódaival. Sikerült azonban
az 1990-es években újból megindult amerikai munkavállalás úttörõivel és résztvevõivel találkoznom és rögzítenem tapasztalataikat.
A személyes interjúkon kívül átnéztem a Zempléni Levéltár kivándorlási iratait, sajnos kevés eredménnyel. 1880-tól Zemplén vármegye járásai kötelesek
voltak havi bontásban az alispán részére jelentést adni a kivándorlás mértékérõl. Ezek a jelentések a legtöbb zempléni járásból megmaradtak, azonban a
bodrogköziek szinte teljességgel hiányoznak. Csupán két-két hónapról találunk
jelentést 23 éves idõszakot áttekintve, a géresi és az agárdi körjegyzõtõl és egy
éves összesítést a bodrogközi járás községeirõl.
Találunk utalásokat arra vonatkozóan, hogy a járás akkori szolgabírája éveken
át elmulasztotta ez irányú kötelezettségét. Zemplén vármegye Közigazgatási Bizottságának 1901. júliusi ülésén Matolai Ede alispán külön fölszólította a bodrogközi fõszolgabírót jelentési kötelezettsége teljesítésére: Miután az alispáni jelentésnek az amerikai kivándorlók számát feltüntetõ részébõl nem tûnik ki az, hogy
a Bodrogközi járásból hányan vándoroltak ki, mert e tekintetben a járás fõszolgabírája nem tett jelentést, holott az ülésen történt felszólalás szerint e járás területérõl is tömegesnek mondható a kivándorlás, a közigazgatási bizottság utasítja
a járás fõszolgabíróját, hogy a jövõben a kivándorlottak és hazajöttek számát pontosan feltüntetõ jelentését minden közigazgatási ülésre bemutatni el ne mulaszsza... (Zempléni Levéltár Alispáni Iratok, Kivándorlási Iratok IV. B 1406.).
A hiányzó adatokat ekkor visszamenõleg is kiegészítették az egész Bodrogközre vonatkozólag, de a rendszeres adatszolgáltatás irataival ezután már csak
két évrõl rendelkezünk. Az 1903. utáni idõszakból teljességgel hiányoznak a ki197

vándorlással kapcsolatos iratok a Zempléni Levéltárból, az alispáni iratok szakszerûtlen selejtezésnek következtében.1
Bizonyára jó forrásul szolgálhatott volna a nagytárkányiak kivándorlásának
kutatása során a fiumei, antwerpeni, brémai vagy hamburgi hajózási társaságok
kikötõi naplóinak, utaslistáinak átvizsgálása, vagy az amerikai bevándorlási hivatal, az amerikai levéltárak kutatása, erre azonban most nem került sor. Egyedül a bevándorlási hivatal anyagában tudtam keresni az interneten keresztül
(www.ellisisland.org). Sajnos mind a kivándorlók nevei, mind a településnév
sokszor hibásan került be a digitális adatbázisba, ezért a keresési eredmények
töredékesek és hiányosak, nagyobb elemzésre nem adnak módot.
A kivándorlás irodalmát vizsgálva nagyon gazdag kortárs anyaggal találkozhat a kutató. Ennek feldolgozását már többen is elvégezték. A legfontosabb monográfiákat Rácz István, majd Puskás Julianna  õ a Bodrogközben is készített
interjúkat  és legutóbb Albert Tezla írta a témában (Rácz 1980; Puskás 1982;
Tezla 1987; Tezla 2005).
A bodrogközi kivándorlásról Legenyei Bodnár Péter jelentetett meg tanulmányt 1903-ban, amely képet ad az akkori állapotokról. Adatait a helyi lelkészeknek, gazdatiszteknek, jegyzõknek, tanítóknak, birtokosoknak, azaz a falusi
intelligenciának kiküldött kérdõíveibõl szerezte. Megállapításai és javaslatai leginkább ennek a rétegnek a véleményét tükrözik.
A Bodrogközre vonatkozólag a kivándorlás jelenségét Balassa Iván dolgozta
fel elbeszélõ néprajzi munkájában (Balassa 1975), majd egy kisebb közleményben (Balassa 2001). Elõbbi munkájában kissé egyoldalúan mutatta meg a jelenséget, kihangsúlyozva az ahhoz kétségtelenül kapcsolódó kiszolgáltatottság és
keserûség érzését, a nehézségeket. Fejõs Zoltán a Zempléni-hegység területén
végzett kutatásokat (Fejõs 1980). Borsos Balázsnak a Bodrogközrõl szóló monográfiájában a jelenség értelmezése kapcsán az alkalmazkodási stratégia volt
a kulcsfogalma. Munkájában megállapítja, hogy a migráció nem a természeti
környezet változására (itt a folyószabályozásra gondol), hanem a megmerevedett gazdasági, társadalmi környezetre adott adaptív válasznak tekinthetõ (Borsos 2000). Az egy-egy bodrogközi falu történetét feldolgozó monográfiákban is
találkozhatunk a kivándorlást érintõ rövid fejezetekkel, mint pl. Dámóc, Karcsa
vagy Zemplénagárd esetében (Siska 1987; Nagy 2002; Kovács 2000).
A kivándorlás okait vizsgálva szembesülhetünk a téma komplexitásával. Magát a jelenséget takaró fogalom sem túl szerencsés, ugyanis egyoldalú meghatározás. A kivándorlás szó nem utal a folyamat másik összetevõjére, a visszavándorlásra. A téma kutatása során az 1960-as évektõl új megközelítést alkalmaznak (Thistlethwaite 1960). Az európai történészek már nem kivándorlókban
(emigrant), az amerikai történészek pedig nem bevándorlókban (immigrant) gondolkoznak, hanem migrálókban és migrációban (migration), melyet társadalmi
és gazdasági tényezõk határoznak meg. A migráció elsõsorban munkaerõ-vándorlást jelent a tengerentúlra vándorlás esetében is.
1 Oláh Tamás szíves szóbeli közlése.
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A kutatók megegyeznek abban, hogy a kivándorlás közvetlen okai közül a népesség növekedése a meghatározó. Ennek egyik kulcstényezõje a csecsemõhalandóság csökkenése volt. Az 1880-as évektõl számolhatunk Magyarországon
demográfiai robbanással, amikor a stabil születési ráta mellett csökkent a halálozási arány. Az 1900-as évek elejére megszaporodik a munkaképes korosztály, munkaerõ-túlkínálat keletkezett. A mezõgazdasági népesség tömegeire
már nem volt akkora szükség, mint korábban. Az iparosítással kiszélesedett a
mezõgazdasági piac, és ez változásokat hozott mind a földbirtoklás formáiban,
mind a mûvelési módszerekben. Az új módszerek alkalmazása a földek egyesítését követelte, nagyobb gazdaságok létrejöttét. Ezek a változások Európa országaiban különbözõképp jelentkeztek: Közép- és Kelet-Európában a nagybirtokrendszer stabilizálódott, a paraszti földhasználat korábbi lehetõségei szûkültek
(Puskás 1982, 28). A paraszti birtokok nehézségei a nagy gazdaságokkal folytatott verseny következtében megsokszorozódtak. A mezõgazdasági népesség
növekedését az agrárszektor, a megmerevedett birtokstruktúra és termelési keretek miatt nem volt képes eltartani (Rácz 1980, 41).
A Bodrogközzel foglalkozó történeti munkák is hasonló jelenségrõl számolnak be a 19. század végérõl. A lecsapolt területeket mûvelés alá vevõ uradalmak megjelenésével a falvak lakóinak életfeltételei beszûkültek.2
Az európai országok mezõgazdasági munkaerõ-fölöslegét nem tudta kiegyenlíteni az ipar munkaerõ-szükséglete. A mezõgazdaságban keletkezõ felesleges
munkaerõt a magyar ipar sem tudta felszívni, mivel az iparosítás részlegesen és
késõn indult meg Magyarországon.
A migrálók a két eltérõ adottságú gazdasági rendszer közötti eltérés adta
elõnyöket használták ki: a hazai és az amerikai munkalehetõségek és munkabérek közötti különbséget. Az elõnyös kereseti lehetõségek, a hazai és az amerikai bérek között meglevõ diszparitás volt a fõ mozgatórugója a tengerentúlra
vándorlásnak. A különbség az amerikai és a magyarországi munkabérek között
minimum három-négyszeres volt. Ez befolyásolta az Amerikában töltendõ idõ
hosszát is. Pontosan meghatározható volt az itthon megvalósítandó célok fényében, hogy mennyi ideig kell Amerikában dolgozni ahhoz, hogy a vállalkozás
anyagilag sikeres legyen: a tervezett megtakarítás realizálódjon az utazás és a
kint tartózkodás költségeinek fedezése mellett. Természetesen az eredeti célok
a tengerentúlon eltöltött idõ során sokak számára megváltoztak, ezért a visszavándorlási arány kisebb a kivándorlásénál.
A kivándorlást mint nemzeti szégyent, hatalmas veszteséget tárgyalják sokan
a korban, méretének eltúlzása közös vonása volt a különbözõ társadalmi rétegek,
politikai pártok megnyilatkozásainak. A migráció kérdése hatásos eszköz volt a
napi politikai csatározásokban. Ezzel szemben a szociológusok megállapították,
hogy a migráció elõnyökkel jár mind a fogadó, mind a küldõ ország számára (Puskás 1982, 146). Hasonló túlzásnak tartja Puskás Julianna a Szociáldemokrata
Párt sajtójának, a Népszavának az 1904. június 11-i híradását, mely szerint a
Bodrogközben minden harmadik emberre azt mondják, hogy Amerikás.
2 Errõl bõvebben lásd Viga Gyula munkáit!
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Az »úgy elfogy, mint a magyar, mintha nem lett volna« és hasonló költõi túlzások, valamint publicisztikai tájékoztatások hangvétele mélyen beivódott a magyar köztudatba. Hatásai onnan napjainkig nem törlõdtek ki, és ösztönzést adnak arra, hogy másfél millió magyar tengerentúlra vándorlását tartsuk számon
(Puskás 1982, 60).
A negatív megítélés egyik oka lehet, hogy a korabeli statisztikák nem vizsgálták a visszavándorlás arányait. A migráció pozitív megítélésére azonban már a
kortárs irodalomban is találunk utalásokat. Az 1890. évi népszámlálás szöveges
bevezetõjében az olvasható, hogy a kivándorlás gazdasági hatásai nem egy helyütt határozottan jótékonynak mondhatók. Például Abaúj-Torna és Zemplén megyékben, ahol hirtelen és általános gazdasági csapás sújtotta a népességet (filoxéravész), vagy az ínséges termésû éveket maga mögött tudó Sáros megyében
valóságos jótétemény gyanánt jelentkezett a kivándorlás. A nyomorgó népanyagot levezette oda, ahol jövedelmezõ keresetet talált, míg a hátramaradtak helyzete, kereseti és megélhetési viszonyai a munkabérek emelkedésével, a jelentékeny pénzsegélyezések útján, melyek évenkénti összege vármegyénként 300
0001 500 000 Frt. között váltakozik, tagadhatatlanul fellendült, hozzátartozóik
adósságaikat sok esetben letisztázhatták, de sokan földet is vásárolhattak. A jutányos haszonbérösszegek, melyekért a kivándorlók földjeiket bérbe adták, jótékony hatást gyakoroltak az otthon maradt szegény nép megélhetési viszonyaira,
az amerikai pénz beözönlése folytán pedig a földek ára nemcsak hogy megóvatott a teljes aláhanyatlástól, a legtöbb helyütt jelentõs emelkedést ért el. A viszszatértek a megtakarított tõkéikkel teljesebb gazdasági felszerelést szerezhetve,
sok esetben virágzó gazdasági existenciát teremthettek maguknak. Lelkületük a
legtöbb esetben elõnyös változáson ment át, munkaszeretetük és ügyességük
rendszerint növekedett (Népszámlálás 1891. I. 109).
A bodrogközi fõszolgabíró jelentése szerint a járás területén az amerikai kivándorlás távolról sem eredményezi a földmûvelõ és munkásosztály anyagi jólétének oly mértékbeni emelkedést, amint az a felvidék tótjai közt constatálható. A felvidék munkakeresõ népe között kifejlõdött azon nemes verseny, mely az
Amerikában megtakarított keresmény összegét idehaza földbirtok vásárlásába
igyekszik befektetni, s a vetélkedõ konkurrentiájánál fogva a paraszt és kisebb
birtokok értékét mesésen magas árakra emelte, itt a Bodrogközön abszolute
nem észlelhetõ (Zempléni Levéltár Kivándorlási Iratok IV. B. 1406).
A tengerentúlra vándorlásra jellemzõ, hogy erõsen regionális jelenség volt. Ez
azt jelenti, hogy a gazdasági tényezõk mellett számos társadalmi ok is segítette
vagy akadályozta kibontakozását. A kivándorlási régiók legtöbbször átnyúltak az országhatárokon. Az 18991913 közötti években a magyar etnikumú kivándorlók kb.
40%-a az ország északkeleti megyéibõl a szlovák régió szomszédságából származott: Zemplén, Abaúj, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Ung megyékbõl. Kiugró kivándorlási központ volt Zemplén vármegyében a homonnai és szinnai járás (Fejõs
1980), ahonnan terjedt Alsó-Zemplén magyarlakta területei felé a kivándorlási láz,
mivel hallja és tudja, hogy a tótság mily rengeteg pénzt szerez Amerikában, hogy
boldogul, hogy gyarapszik anyagilag, mily jólétben van (Zemplén megye, Tokaji já200

rás jelentése. Tezla 2005, 55.). A társadalmi taszító erõk nem egyformán hatottak az ország területén, az intenzitásbeli eltérés az egyes területek eltartó képességének különbségébõl fakadt (Rácz 1980, 112). A kivándorlási régiók egyik jellegzetessége, hogy az ipari centrumoktól viszonylag távol estek, kívül a belsõ ipari vonzáskörön, peremhelyzetûek, gazdaságilag elmaradottabb területek voltak,
mostohább természeti viszonyokkal (Puskás 1982, 31). A földmûvelésen kívül
egyéb gazdasági tevékenységek is teret kaptak, erõs volt a demográfiai-gazdasági nyomás, és a belsõ migrációs hagyományok (Puskás 1982, 101).
A kivándorlás makrostrukturális, többnyire gazdasági okain kívül (szegénység, földéhség, munkaerõ-piaci anomáliák) a kutatók hangsúlyozzák az úgynevezett láncmigráció, azaz a személyes tájékoztatás mint legfõbb információs
csatorna szerepét a jelenség kialakulása és elterjedése tekintetében.
A nagy kivándorlásnak legfõbb okát azon körülmény képezi, hogy a már itt letelepedettek egymás után írják haza a leveleket, lefestvén az Egyesült Államokat
mint arany országot, és buzdítják a sógort, a komát, a testvért, hogy csak bátran jöjjenek, van itt munka és kereset bõven... (Tezla 2005, 99)Találkozhatunk
hajóstársasági ügynökökkel is, akik szintén elutazásra csábították az embereket,
de tevékenységük csak ott tudott érvényesülni, ahol már volt kézzelfogható példa, bizonyíték, közvetlen információ is (Puskás 1982, 104).
Egy-egy faluból a kivándorlás bontakozásának menetét nagyban befolyásolta, hogy milyen sikerrel jártak azok, akik elõször hajóztak át. A sikeresen megtérõk esete példává vált, s további kivándorlásra ösztönzött (Fejõs 1980, 302).
A fent leírt láncmigráció teljesen jellemzõ a tárkányiakra is. Alig találkozhatunk olyanokkal, akik teljesen a nagy ismeretlenbe vágtak bele. A legtöbben kint
levõ testvérekhez, nagybácsikhoz, ismerõsökhöz vagy hazatért rokonokkal
együtt utaztak ki.
A kivándorlási hullám 1905 és 1907 között tetõzött, majd 1911 és 1913 között újra fellendült, amit az elsõ világháború akasztott meg. Hasonló tendenciákat
jeleznek Zemplén megye lakosságának ki- és visszavándorlási mutatói az 1899
és 1913 közötti idõszakból (Magyar Statisztikai Közlemények. Új Sorozat 67).
1. táblázat
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Fejõs Zoltán becslése szerint a kivándorlási statisztikákban szereplõ adatok 1415%-os emelésével jutunk el a helyes adatokhoz, ugyanis a statisztikusok az útlevélforgalom alapján számoltak, így az illegális kivándorlók kimaradtak a kimutatásokból (Fejõs 1980, 301).
Az 1921-es bevándorlási törvény a Magyarországról beengedhetõk kvótáját
5747, Csehszlovákiából pedig 14 357 személyben határozta meg. Az 1924. évi
törvényi keret szerint ez tovább szûkült: Magyarország részére 473, Csehszlovákia részére 3073 személyt engedélyezett (Puskás 1982, 167; Tezla 2005,
21). Az új amerikai törvények lehetõséget adtak a már 1921 elõtt kint tartózkodó külföldi állampolgárok családtagjai számára az Amerikába utazásra, a kvótarendszeren kívül. Ez a lehetõség megfontolásra késztetett sokakat további életükrõl: a hazatérést válasszák, vagy az új hazában folytassák életüket és egyesítsék a családjukat.
A húszas évek gazdasági prosperitását a négy évig tartó gazdasági válság
szakította meg (19291932). A válság leginkább azokat az iparágakat sújtotta,
ahol a magyarok dolgoztak: szénbányászat, acélipar. Megnõtt a hazatérõk, viszszavándorlók számaránya is, mely a harmincas években meghaladta a kivándorlókét. Késõbb a második világháború újabb prosperitást hozott, a hadiipari termelés felfutása a munkaalkalmakat bõvítette, emelkedtek a jövedelmek.
A második világháború után  a vasfüggöny felhúzásáig  azok számára
volt elérhetõ az Amerikába település, akik kint születtek, és így amerikai állampolgársággal rendelkeztek.
A kivándorlók abszolút számát tekintve 1913-ig 82 584 fõvel Zemplén vármegye az elsõ helyet, az ezer lélekre esõ kivándorlók arányában pedig a hatodik helyet foglalta el (16,3%), messze megelõzve ezzel a 4,6%-os országos átlagot (Puskás 1982, 111). A Zempléni kivándorlók 90%-át szlovák nemzetiségûnek véli Sápos Aranka (Sápos 2001, 31).
A Zempléni Levéltárban õrzött 1879-tõl 1902-ig terjedõ összesített jelentés
szerint a Bodrogközbõl 1883-ban indult meg a kivándorlás. Az elsõ évben csak
hét fõt jeleznek, és ezt az adatot csak 1886-ban egészítik ki újabb hét fõvel,
ami bizonyára nem fedi a valóságot. 1886-tól 1889-ig vannak további adatok,
melyek szerint 1888. július 1-ig a kivándorlás kezdetétõl  azaz 1879. augusztus hónaptól  összesen 128 fõt regisztráltak. Ezt az adatot csak két év múlva
egészítik ki további 241 fõvel, majd egészen 1901-ig a Bodrogközbõl  mint
ahogy a fejezet elején már említettük  nem tesznek említést újabb kivándorlókról. A táblázatot vezetõ vármegyei köztisztviselõ a táblázat mellé hitetlenkedve
csak ennyit írt, hogy hiszi aki akarja. A nemleges jelentéseket csak 1901-ben
egészítették ki, mely szerint 1879 óta a Bodrogközbõl összesen 3520 egyén
vándorolt ki. 1902-ben további 327 fõrõl tesznek említést.
Legenyei Bodnár Péter munkájából tudjuk, hogy Nagytárkányból a kivándorlás 188687-ben kezdõdött és  az 1903-ig terjedõ idõszakot nézve  a legnagyobb mértéket 1900 és 1903 között érte el (Legenyei 1903, 27). A levéltári
iratokban csak elszórtan, egy-egy rövidebb idõszakban találunk a nagytárkányi
kivándorlókról jelentéseket. Eszerint 1887-ben Nagytárkányból 1 nõ és Kistár202

kányból 2 férfi kiutazását, míg 1890. december 1. és 1891. február vége között
Nagytárkányból öszesen 5 fõ kivándorlását jelezték. 1901-bõl az éves összesítõ
lapon 103 nagytárkányi kivándorlóról értesülünk (Zempléni Levéltár Kivándorlási
Iratok IV.B. 1406.458. doboz). Legenyei 1902-ben végzett felmérése idején
Nagytárkányból 140 kivándorlót jegyzett fel, ami az akkori összlakosság 12,5%a volt (Legenyei 1903). Ugyanekkor a szomszédos Agárdról 177 fõ, míg Kistárkányból 70 fõ, Bélybõl 78 fõ vándorolt ki. A legtöbben Leleszbõl mentek el: 337
fõ, míg a legkevesebben Kaponyáról, ahonnan csupán 6 fõ vándorolt ki.
Egy érdekes adattal találkozhatunk még errõl az idõszakról. Egy kimutatás
szerint a Nagytárkányt is ellátó bélyi postahivatalon keresztül 1887-ben Amerikából 3903 Ft 40 kr érkezett (Zempléni Levéltár Kivándorlási Iratok IV.B.
1406.457. doboz).
A Zempléni Levéltár 18791903-ig terjedõ iratanyagát átnézve az egyéni útlevélkérelmek között nem találtunk nagytárkányi adatokat. Az ezután következõ
évekrõl sincsenek további adatok a Zempléni Levéltárban, így az országos statisztikákból tudunk csak informálódni. (Lásd 1 sz. táblázat)
Az országos statisztikai összesítés szerint Zemplénbõl csaknem kétszer anynyi férfi vándorolt ki, mint nõ: 63,2% és 36,8% (Borsos 2000, 173). A kivándorló nõk aránya 1907 után növekedett, majd közvetlenül az elsõ világháborút
megelõzõ években hirtelen felszökött ez a mutató (Puskás 1980, 82). A nemek
szerinti megoszlás tükrözi a kivándorlási folyamat állandósulását, mely jelenség
mögött legtöbbször a családegyesítés szándékát találjuk. Szintén ezt támasztja
alá, hogy ugyanekkor nõ a gyerekek és az idõs korosztály kivándorlása is.
A statisztikai felmérések azt mutatják, hogy a kivándorlók jelentõs százaléka a fiatal korosztályhoz tartozott. A bevándorlási hivatal Interneten elérhetõ
részleges adatai alapján 16 éves kortól 42 éves korig szóródik a nagytárkányi
munkavállaló kivándorlók életkora (www.ellisisland.org).
A kinti munkavállalás célja a fiatalok esetében a házasélet megalapozása,
az itthoni egzisztencia megteremtése volt, amely történhetett a házasságkötés
elõtt vagy fiatal házasként, közvetlenül utána is. A házasélet elõtt nemcsak legények, hanem kb. a 16 éves korukat betöltött lányok is utaztak a tengerentúlra, hasonló céllal. Nehéz életet vállaltak az Amerikát megjárt lányok, mivel a
nagylányságuk korát már nem szabadon, hanem kemény munkával töltötték, és
ha a házasságkötés után a férjük újból kiment, akkor egyedül maradtak a gyerekekkel és a földdel. Egy ilyen sorsot megélt asszony ekképpen figyelmeztette
a lányát: Anyám azt mondta, hogy azt a kenyeret, amit õ evett, meg ne kóstoljam, mert se fiatalasszony nem volt, se lány nem volt, mert hát a férje alig volt
itt vele, elment (Adatközlõ 6).
A családfõ  akár a házasságkötés után rövid idõvel  útnak indult, meg sem
várva az elsõ gyermek megszületését, vagy majd hazatérve a további gyermekek születése után is egy-két hónappal elutazott, és sokszor a gyerekek évekig
nem is látták édesapjukat. Elõfordult az is, hogy nemcsak az apja, hanem az
anyja is itthon hagyta a gyermekét a nagymamára vagy testvérre, unokatestvérre. A szükség törvényt bont  summázták a régiek.
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A kivándorolt tárkányi legények és leányok között az udvarlás és ismerkedés
és az azt követõ házasságkötés messze a szülõfalutól is megtörténhetett.
1914-ben, mielõtt a háború kitört volna, édesapám és édesanyám is kimentek
külön-külön az Egyesült Államokba. Apa ment a szüleihez, anyám pedig a bátyjához ment a nagyapával. Tehát a nagyapa ment a fiához. No és akkor ott öszszeismerkedtek, megházasodtak, megszületett a fiuk, és hároméves volt a hajón, amikor hazajöttek Amerikából. Tehát 1914-tõl 1921-ig voltak a szülõk ott.
Én 1922-ben itthon születtem, és 11 hónapos voltam, amikor az édesapám itt
hagyott bennünket és visszament Amerikába. Majd hatéves koromban láttam
elõször az édesapámat, amikor utána kimentünk mi is (Adatközlõ 6).
Fejõs Zoltán megállapítása szerint a kivándorlás az objektív taszító- és vonzerõk egyidejû jelentkezése következtében, a közösségek kultúrája szabta normák, értékek szûrõjén keresztül, egyéni elhatározás alapján bontakozott ki (Fejõs 1980, 306).
A kortársak 1903-ban számos okot felsorakoztattak, melyben a bodrogközi
nép problémáit látták (Legenyei 1903). Elsõként említik a rossz birtokviszonyokat, azaz a nagybirtokok szorításában növekedni nem tudó paraszti birtokok kilátástalan helyzetét, másrészt a parasztság kereseti lehetõségéhez képest
aránytalanul nagy és továbbra is növekedõ közterheit, adóit, a csekély munkabéreket és munkaalkalmakat, a téli kereseti lehetõség hiányát, a részesmûveléshez kapcsolódó mellékszolgálmányok rendszerét. Többen említik a nép eladósodását az uzsorások felé, mely egész Zemplénben komoly problémát jelentett. A dohánytermelés állami monopóliummá válása során egy korábbi jó kereseti lehetõségtõl is elesett a századfordulón a bodrogközi nép. Mindezeket tetézte a gabonanemûek alacsony ára, a rossz termésátlag és a sertésvész.
Akit nem a szegénység ûzött, hanem Legenyei Bodnár szóhasználatában a
meggazdagodási vágy rugói vagy akit a meggazdagodási viszketegség hajtott,
azok számára kecsegtetõ volt az Amerikából hazaküldött sok pénz, a nagyobb
munkabér és a kinti jobb minõségû élelem. Míg itthon viszonylag szegényes, egyszerû ételeket fogyasztottak, Amerikában jóval több húst ettek, a változatosság,
az új ízek különlegessé tették az élményt. Még a hatvanas években kint járt rokon látogató is felemlegette, hogy Amerikában a habart ételek helyett csak húst
ettek, azt is nagyon változatosan. Ott csak a hús megyen: bárányhús, disznóhús, válogattak a húsban, most ilyet fõznek, most olyat (Adatközlõ 2).
Legenyei Bodnár munkájában a kivándorlás helyi okai a Nagytárkányból érkezett
válaszok szerint a következõk voltak. Nagy-Tárkányban a földbirtok csak 2 holdat
jelent átlagban, közlegelõjük nincs, amit a bérlõktõl jó drágán bérelnek, júniusban
már nincs rajta fû; földet részben nem kapnak, de nem is vállalnak, mert rossz a
termés és súlyosak a mellékszolgálmányok. Van visszavándorlás, de jelentéktelen,
mivel visszavágynak. Osztatlan közös birtokállapotok  tulajdonostársak kielégítése végett mennek ki Tárkányból  jegyzik fel a sok adósság, építkezés, silány kereset és vagyonszerzés mint okok megjelölése mellett (Legenyei 1903, 27).
A kiváltó okok mellett számolnunk kell a kivándorlók céljaival is. Ez elsõdlegesen nem a hazától való elszakadás volt  ahogy ezt a fogalom sejteti , ha204

nem az itthoni élet megalapozása, a család fenntartásához szükséges megfelelõ birtoknagyság kialakítása, a gazdaság felszerelése. A homonnai fõszolgabíró is kijavította a fogalmat 1900-ban kelt jelentésében a zempléni alispánhoz:
nincs mód, erõ és hatalom, hogy az amerikai kivándorlásnak, helyesen a pénzszerzés végett való kimenetelnek eleje vétessék (Zempléni Levéltár Kivándorlási Iratok IV.B. 1406).
Az útra kelés egyik legfõbb célja tehát a megszerzett pénzen való itthoni földvásárlás volt. Láttuk, hogy a bodrogközi parasztság földhiányát leginkább a
nagybirtokok okozták. Az amerikai pénzen történõ földvásárlások ennek ellenére általában a paraszti földbirtokok között bonyolódtak, csak az 1898-as agrárszocialista mozgalom után nyílt néha lehetõség a nagybirtokokból való földvásárlásra. A szántók és rétek mellett a belhely- (házhely-)vásárlás és az építkezés tartozott még a legfontosabb célok közé. Kimentek a régi öregek, pénzt keresni Amerikába... Így sommázták a mai öregek az amerikai kivándorlás lényegét. Amerikába kimentek földet vásárolni, mert Amerikában jól fizettek, a dollár az mai napig dollár, abban az idõben meg igen jó volt a dollár. Két-három évet
kint voltak, úgy jöttek haza, oszt akkor földet vettek. Itthon voltak egy évet, vagy
meddig, hogyha elfogyott a pénz, visszamentek, akkor megint gyûjtöttek pénzt,
akkor megint hazajöttek (Adatközlõ 3).
Apukának volt 32 hold földje, örökölt is hat holdat a nagymamától, de többit õk Amerikában megvették, ezt a belhelyt is. Kintrõl küldték a pénzt és a nagymama vette a földeket (Adatközlõ 7).
Letudtak Amerikában egy két évet és meggazdagodtak, mert akik itt gazdálkodtak, azok éppen, hogy tudtak élni, mert nem volt munkahely. Akkor nem volt
vasút Csernyõben, ahol ötezer, meg nyolcezer ember dolgozott a vasútnál (Adatközlõ 2). Ott keresett annyi pénzt, hogy onnan hozta a ház árát, úgy építette.
A fenti célok alapján érthetõ, hogy miért kapcsolódott a kivándorlás jelenségéhez a megtakarított pénzek hazaküldése. Sokan nem egyszerre hozták haza magukkal az összespórolt pénzüket, hanem folyamatosan segítették az itthon maradt
családtagokat, vagy irányították távolról az építkezést, a földvásárlásokat.
A kivándorlók céljai között szerepelt az osztatlan közös birtokállapotok megszüntetése, a tulajdonostársak kifizetése, a közös udvarokról való menekülés,
a saját belhelyen, önálló lakás kialakítása. A két világháború közötti idõszakból,
amikor a századelõhöz képest több lehetõség nyílt itthon is a parasztgazdaságok számára a piacra termelésre, megtörtént Nagytárkányban ennek az ellenkezõje is: az itthon maradt testvér fizette ki az Amerikába férje után öt gyermekével kiutazni szándékozó nõvére jussát hitelbõl. Az asszony férje már Amerikában
volt, három nagyobb gyermekükkel. 1930-ban nõsült apám, és én úgy emlékszem, hogy ugyanabban az évben eljött Julcsa néni, apámnak az egyetlen nõvére és az apámat megkérte, hogy öcsém, ha most ki tudnál fizetni a jussból, akkor most ki tudnék jutni Amerikába a családommal. És én, míg élni fogok, soha
nem felejtem el neked. Nem volt pénzük, és édesanyám azt mondta, hogy hát
tessék ide figyelni, Julcsa néni, dohányt termesztünk és kérünk valakitõl kölcsönt és kifizetjük magát, hogy tudjon kijutni a családjával Amerikába. Rögtön
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anyám gondolta is, hogy kihez megy el a faluba, aki ki tudja segíteni, és kifizették, nem tudom már mennyi pengõ volt az, és igen sírt Julcsa néni, leborult az
asztalra, hogy öcsém, ennyi kölcsönt felvettél, hogy én kimehessek Amerikába,
mi lesz veletek, hogy fogtok megélni. Bátrak voltak, szerettek dolgozni és megcsinálták, úgyhogy õ ki tudott jutni (Adatközlõ 4).
A kivándorlást indukáló szubjektív indítékok Nagytárkányban is fellelhetõk.
Volt olyan asszony, aki iszákos urától akart szabadulni. Kiutazott, majd mikor
anyagilag biztosítva látta jövõjét, két gyermekét is kivitette. Férjétõl nem vált el,
csak elköltözött. Késõbb a lánya szerette volna az édesapját kivitetni maguk
után, de õ inkább maradt a faluban.
Azokban a családokban, ahol több gyermek is felnõtt, a családfõ beosztotta
a család munkaerejét, egy-egy fiát itthon tartotta, míg a harmadikat segítette
szerencsét próbálni az Újvilágban. Mikor Menyus bátyja mint fiatal fiú azt
mondta, apám én kimennék Amerikába, mennek Bélybûl is, errõl is, arról is, én
kimegyek. Azt mondta neki nagyapa, jól van, fiam, még két fiam marad itt, mert
négy fiú volt nagyapának. Hát a Józsi meg a Feri itt marad, te elmégy, de ha egy
kicsivel jobb lesz, mint itthon, ne gyere haza, de ha nem lesz, rögtön írjál és küldöm a pénzt és gyere haza akkor. Hát azt mondta Menyus bátyja, két évig voltam kint, akármelyik zsebembe nyúltam, mindbe pénz volt, hát úgy gondoltam,
én nem jövök haza (Adatközlõ 1).
Jellemzõ volt az is, hogy nemcsak egyszer, hanem akár többször is megjárták Amerikát, mint pl. Vaszily István, aki hatszor úszta át a tengert  azaz
háromszor is megjárta az Újvilágot.
A kivándoroltak társadalmi helyzete a falun belül különbözõ volt. A jó gazdák
azért mentek, mert megtehették, a szegényebb gazdálkodók pedig azért, mert
nem láttak más utat a szegénységbõl való kiemelkedésre. Föld nélküli szegények, uradalmi cselédek kivándorlásáról nem tud a helyi emlékezet. A kivándorlás jelensége egyértelmûen a gazdatársadalomhoz kötõdik. Aki kiment, azért
ment ki, hogy hazatérve földet vegyen és önállóan gazdálkodjon.
A paraszti földmûvesmunkához azért is tértek vissza, mert a biztos megélhetést akkoriban az jelentette. Harminc hold földje volt nagyapának, és hát abba gazdálkodtak és szépen megéltek.
Nagyapa ezt mondta:  Fiam, ha ott nem lesz jobb neked, mint itthon, gyere
és én rögtön küldöm a hajójegyet neked. Akkor ez nem volt gond a családban,
mert nagyon jók voltak ezek a gyerekek, mind a négy fia nagyon jó volt nagyapának (Adatközlõ 1).
A nagymamának  akinek kiment két fia  fizetett elsõ helye volt a templomban, a nagyapa meg halottbíró volt. Nem a szegényebbek közé tartoztak
(Adatközlõ 13).
A másik végletrõl is vannak beszámolók. Mesélték a szüleim, hogy a mezõn
dolgoztak és kint kapáltak a mezõn, és akkor látták, hogy az egyik bácsi megyen, a bot a vállán, a bakancs ráakasztva meg egy tarisznya, mezítláb. Kérdezik,
hogy:  Sándor bácsi, hát maga meg hova megy?  Megyek már Amerikába. 
És csak így?  Hát mit csináljak, hát muszáj menni, család van, el kell a gyere206

keket tartani valahogy. Ez így volt, ezt rengetegszer hallottam a szüleimtõl, meg
más idõs embertõl is. Kérdezték tõle, de hát nem sajnálja a szülõfaluját, az országát, a családját, nem szereti?  Szeretem én, mert ha lehetne, egy zsebkendõbe bekötném és betenném a zsebembe és magammal vinném( Adatközlõ 4).
Nagytárkányból a kb. 20 családból álló zsidó közösség sorsáról kevés információval rendelkezünk. Tudjuk, hogy néhány család már a második világháború
elõtt kiment Amerikába, míg mások csak 194749-ben. Nagyon valószínû azonban, hogy az õ esetükben teljesen más indítékokkal és célokkal kell számolnunk.
Természetesen a legnagyobb gazdák nem mentek ki Amerikába, ugyanúgy,
ahogy a nagybirtokosok vagy vármegyei tisztviselõk gyermekei sem látták az
óceánt és a tengerentúlt (Bodnár 1998, 23).
A kintiek boldogulásukat erõs munkamoráljuknak, kitartásuknak és vállalkozó kedvüknek köszönhették. Aki be tudta osztani a kemény munkával keresett
pénzt, spórolósabb volt, az könnyebben ért el eredményeket. Amerikában is
vannak nagyon szegény emberek, mert Amerikában minden héten fizetnek, hétvégén és van, aki megkapta szombaton és hétfõn fütyül menni, meg megissza.
Ilyeneket mondott a nagybátyám, hogy ne gondold, hogy kimentem Amerikába,
oszt adtak egy gereblyét a kezembe, hogy húzzam össze a dollárt. Nem, meg
kellet érte dolgozni. Az üzem segített és meg kellett mutatni, hogy én egy gerinces ember vagyok, de ha nekem azt mondta az én mesterem, hogy így legyen,
Menyus, akkor annak úgy kellett lenni, de ha én odapofáztam vón, akkor én sehol nem volnék. És ott dolgozni kell. Mikor hazament, azt mondják, mindig ült a
kisgépjére, meg voltak ezek a tujafák neki, több ezer a kertben és õ azt kapálta, kiszedte és eladta. Hát azt mondta apu, Miért csinálod Menyus? Hát életünkben mindig dolgoztunk, a két kezünk után volt mindenünk, és csak azután
van. Fiuknak lakást vettem, mindnek kocsit vettem, szépen megnõsültek. Az
egyik fia hajómérnök, a másik meg repülõmérnök. Mindnek megvan az iskolája,
mérnökije. S azt mondta, amikor nõsültek, én nagyon szép pénzt adtam nekik
(Adatközlõ 1).
Ma talán csodálkozunk azon, hogyan tudtak egy ilyen távoli országban csak a
munkára és a pénzgyûjtésre koncentrálni. Keveseknek jutott eszükbe, hogy megismerjék az országot. Egyedül egy ember volt, aki nem hozott pénzt, az apósom
mesélte. Akkor volt kint Amerikában, mikor apósom. Hányszor mondta neki, hogy
Pista, nem ezért jöttünk. Hát õ meg akarja Amerikát ismerni, meg is ismerte, és
új házat nem is épített. Ottan felélte a pénzét. Ha akarják, hogy jöjjön haza, akkor küldjenek neki pénzt, mert nincs utiköltségre pénze. Mindig ezt mondta az
apósom. Még legényember volt, fiatalabb volt, mint apósom pár évvel.
Legényembereken kívül a családosok közül is volt, aki kint maradt, és itthon
hagyta végleg a családját, ahogy a faluban mondják: elpártolt a családjától.
Emögött azonban bonyolult családi történetek és indítékok húzódtak meg. A
nagyapa hazajött többször is, amíg anyu meg nem született. Hazajött, született
egy gyerek, majd visszament. Anyu volt a negyedik gyerek, és mikor anyu megszületett 1927-ben, utána már nem jött többször haza. Hívta ki a nagymamát,
de az nem hagyta itt az öreg szüleit. Talán a hajójegyet is megvette a nagyma207

ma, és menni kellett volna a gyerekekkel a nagyapa után, de itt voltak az öreg
szülei és senkijük nem volt. A többi gyereke merre volt, nem tudom, õ volt a legkisebbik, a nagymama és nem ment aztán. Azután már csak levelet küldött, de
pénzt nem, majd amikor megtudta, hogy az egyetlen lánya (négy gyerek volt, de
három meghalt) hozzáment az ellenségének fiához, utána még levél se volt
(Adatközlõ 12).
A kivándorlók számára nem jelentett akadályt az ismeretlen idegen nyelv. Földiekhez utaztak ki, rokonokhoz, ismerõsökhöz, akik segítettek munkát keresni.
Magyar kolóniákon laktak, a kivándorlók ugyanis nem szóródtak szét Amerikaszerte, hanem a keleti part nagy iparvidékén nagyjából egy tömbben hoztak létre zárt nemzeti közösségeket. A munkavégzés során pedig csak minimális nyelvismeretre volt szükség. A több évet kint élõ amerikások közül sem mindenki sajátította el tökéletesen az angol nyelvet. Minden faluban számon tartották az angolul jól tudókat. Így volt ez Nagytárkányban is. A két háború között Sipos Pál volt,
aki fordította a leveleket, írta a kérvényeket vagy tanította a kiutazni szándékozókat angolul. Késõbb Tárci Antalné Lukács Ilona  aki 6 és 9 éves kora között
volt kint Amerikában  vette át a szerepét, egészen a mai napig.
Az utazáshoz szükséges volt az útlevél megszerzése. Ehhez igazolni kellett
azt, hogy az illetõnek nem volt állami és községi adótartozása, nem állt katonai
szolgálat elõtt, és nem folyik ellene bûnvádi eljárás. Az útlevél megszerzése
ezért általában hosszadalmas folyamat volt, és pénzbe került. Ennél sokkal egyszerûbb volt a kivándoroltak által hazaküldött útlevéllel kiutazni. Egy útlevéllel
egy évben akár hárman-négyen is kijuthattak, ha hasonlítottak egymásra.
Sokan mentek a Bodrogközbõl útlevél nélkül is Amerikába. Hogyan volt ez lehetséges? A kivándorlókat szállító hajóstársaságok tájékoztató füzeteket terjesztettek, amelyekben az utazással kapcsolatos tudnivalókat ismertették. Vidékünkrõl legtöbben Galícián át, a német kikötõvárosokon keresztül hajóztak el
Európából. Ebben az irányban útlevél nélkül is át lehetett szökni a határon, és
a hajóstársaságok Bréma és Hamburg kikötõiben útlevél nélkül is felvették a kivándorolni szándékozókat (Fejõs 1980, 302).
Az útlevélre igazából csak az OsztákMagyar Monarchia és Németország közötti határon volt szükség. Itt azonban a fizetett kivándorlási ügynökök és beépített vasúti alkalmazottak által alkotott embercsempész szervezet segítségével
lehetett átjutni. Az elsõ világháború elõtt Királyhelmecen egy Klein nevû bádogos szervezte a szökéseket, az útlevél nélkül kiutazóknak. Érzékletesen írja le
1900. május 2-i jelentésében mindezeket a homonnai fõszolgabíró: Hiába minden közbelépés, népünket a tömeges amerikai kivándorlástól visszatartani nem
lehet még kevésbé az által, hogy útleveleik ellen akadályok gördíttetnek, mivel
nap-nap mellett folyton mennek s tízszer annyian útlevél nélkül, mint útlevéllel.
Az útlevélügyek késedelmes elintézése felette káros a népre, mivel kétszer-háromszor is visszatérítik Kassáról, Budapestrõl, Zsolnáról, Otviczinbõl, de negyedszer mégiscsak kimegy. Ez azonban négyszeres útiköltségébe került, úgyhogy egy évig jól kell ott dolgoznia, hogy ezen költségeit bekeresse. Ügynökök
vesznek Bécsig való elkísérésig egyesektõl 80100120 koronát, ezeket elfog208

ni nem lehet, mivel most nem akarom elõadni, hogy miért, csak annyit mondok,
hogy az ügynökök velük többnyire marhaszállító kocsiban mennek Bécsig. Szíveskedjék csak a tekintetes alispán úr felkérni õ nagyméltóságát a belügyminiszter urat, utaztasson Mezõlaborctól egyelõre csak Mihályiig és Kassáig titkos
rendõröket minden vonaton és meglátja, hogy mi történik a vasúton. Éppen ma
hallottam, hogy a kalauzok még le is ólmozzák azon kocsikat, hol elhelyeztetnek
a kivándorlók. Különben ha Legenye-Mihályiban a csendõrség az állomásfõnökkel és Saújhelyben az ottani rendõrség minden innen érkezõ vonatot átkutatná,
még a teherkocsikat is, bizonyára elfogná az ügynököket, s a kivándorlókat.
Most csak azok tartóztatnak fel, kiket nem kísérnek ügynökök, s így másoknak
nincs abból hasznuk. Itt ha egyes tudva levõ ily ügynökök ellen eljárás tétetik folyamatba, nem lehet ellenük bizonyítani, mivel a nép hálás irántuk és javukra
vall, el nem árulja õket (Zempléni Levéltár Kivándorlási Iratok IV. B 1406).
Majd másutt így ír: az Americába vándorlás ismét élénkebben foly ösmeretlen ügynökök közvetítésével, akik a kivándorlókat többnyire Gácsországon át
szállítják, s így az ügynököket mint a kivándorlókat a vasúton elfogni alig lehet,
mert az ügynökök szoros összeköttetésben állnak az egész vonalon a Porosz
határszélig a vasúti kalauzokkal.
Ha elfogták az illegális kivándorlókat, rendszerint a pénzük elvételével büntették õket a hatóságok. Egy brémai német utazási cég ezzel kapcsolatban többnyelvû röpiratban figyelmeztette és látta el jó tanácsokkal a kivándorlókat. A hibás magyarsággal írott dokumentumot eredeti írásmódja szerint közlöm:
Hirdetés!
Magyarnak vagy Tótnak ami kivándorólni kedve van, már atúl halóttak hogy a
Hatarón revidálnak, és a Pénst a néptül elviznek, és akór úgy háza Küldeneg.
Eztet elkerülni a Hatarón akor csak 15 fort kel maganal hadni, hogy lehet
vasúti kartja Oderbergtül Brémaik vagy Oswincsintül Brémaik kivaltani, és a
masig Pénst kerülbelül 70 fort. elõre hazatúl Postaval Brembe a F. Missler, úrhoz küldeni, mert neki van a Felsöges engendmény hajóiroda Wasúti útza 13 és
14 Bahnhofstrasse 13 és 14, Bremen.
A Póstara kapja Rezepist, és erre kapja F. Missler úrnal Brembe a penst visa
ha rezepist megmutatja de 70 forint kel Brembe küldeni mert ha amerikaba gyönek akor kel valami Penst mutatni, mert lehet hogy onét viza is küldenek.
A F. Missler úr van engedmén a Váróstúl a nép Amerikaba küldeni, és van
neki a Varósnál egy kezesség 15,000 Markot hadva, akor nem kel félni hogy a
Pénst nem bistos vagy hogy nem kapja viza.
(Zempléni Levéltár Kivándorlási Iratok IV.B. 1406)
A nagytárkányi kivándorlókat szekérrel vitték ki a bélyi vasútállomásra, ahonnan
vonattal utaztak tovább. Mikor elindultak a faluból, szokás volt a búcsúnótát elénekelni. Hollik János már másodszor is ment, de a felesége nem akarta engedni. Elment érte a kocsi, hát felhajtott az udvaron. No azt mondja az ember
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a kocsisnak: Addig ne indulj sehova, míg a nótámat el nem danolom. No, a felesége sírt, ott volt mellette, akkor eldanolta:
Bús fellegek vándorolnak az égen,
maradásom nincsen e nagy vidéken
az van írva a bús felhõre
Isten véled szülõföldem örökre
Szülõföldem határidat itt hagylak
Csak még egyszer tornyaidat láthassam
Sugár torony ne nézz, ne nézz utánam
Ne csalogass jól tudod hogy hiába
Na azt mondja, Gyi! Most mehet le. Ez volt az a nótája annak az embernek,
mikor ment ki Amerikába (Adatközlõ 2).
Az 1947-ben kivándoroltak nótája a La Paloma volt (Midõn Havannában hajóra
szálltam...).
A második világháború elõtt a kivándorlók hajóval tették meg a hosszú utat
az Atlanti-óceánon. Az utazás a XIX. század végén két hétig is eltartott, majd lerövidült egy hétre, míg a harmincas években  a gyorsabb hajókkal  már négy
nap alatt is átszelték az óceánt. A kivándorlók rendszerint a fedélközön, azaz a
hajó gyomrában utaztak, a harmadosztályon. A fedélzetre csak néha tudtak feljönni. Végig bent kellett lenni a hajóban, de minket úgy dobált a hullám, mint
egy dióhéjat és hál istennek azért szerencsésen kiérkeztünk, úgyhogy nem volt
semmi baj. No és mán hazafelé osztán gyönyörû idõ volt, úgyhogy állandóan a
fedélzeten voltam (Adatközlõ 6).
A hajójegyet általában kölcsönbõl vagy jószágeladásból fedezték. A munkába állásuk után elsõ dolguk volt a kölcsön törlesztése. Akinek nem tellett a hajójegyre, az sem ijedt meg. Az utazás árát ledolgozta a hajón, beállt fûtõnek.
A hajók többsége a New York melletti szigeten, Ellis Islandon kötött ki. Az elsõ világháború elõtt volt olyan nap, hogy 10 000 ember érkezett Európából. Korábban a kivándorlók kihajózási helye a Manhattan sziget csúcsán elhelyezkedõ
Castle Garden volt. Ennek magyarosított nevét, a keszegárdát használták a kivándorlók az Ellis Islandre is, ahol megtörtént az orvosi vizsgálat, majd a bevándorlási tisztviselõk kérdésein kellett túljutniuk. A legalattomosabb kérdés a következõ volt: Ígért-e önnek valaki munkát Amerikában?  mert csak munkaképes ember léphetett amerikai földre, de a szerzõdéses munkások importálását
tiltotta a törvény. A legjobb válasz a fenti kérdésre tehát az volt, hogy: Munkát
akarok keresni  még akkor is, ha a rokonok vagy ismerõsök már gondoskodtak az újonnan érkezõnek munkaalkalomról (Tezla 2005, 91).
A többséget a hatóságok alkalmasnak találták, és beeresztették az országba, de a kitoloncoltak szörnyû sorsa miatt a könnyek szigetének is hívták az
Ellis Islandet.
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Amint megérkeztek a bevándorlók, elsõ dolguk volt a viseletük lecserélése
és a polgári külsõségek felvétele. Amint kiteszik hazulról lábukat, levetik a gubát, kurta szoknyát, a férfiak polgári ruhába bújnak, a nõk kalapot vesznek, hoszszú szoknyát, s elsõ dolguk partraszálláskor, hogy lefényképeztessék magukat
s hazaküldjék a fényképet (Legenyei 1903). Ezzel az amerikai társadalom megvetését akarták elkerülni, mivel az új amerikásokat Greenhornnak (zöldfülû)
vagy hunkynak csúfolták (ez a monkeyra, magyarul a majomra rímelt).
A megérkezetteknek elsõ dolguk volt egy rokont, falubeli földit, esetleg a
Bodrogközbõl más ismerõst a levélben elküldött cím alapján felkeresni, a szállás végett. Közismert az ún. burdos szállás (boarding house) az irodalomból. A
burdos ház lakói többnyire rokonok, barátok voltak, vagy egyazon faluból kivándoroltak, akik közös háztartásra társultak (Puskás 1982, 213). A kollektív szálláson megválasztották a burdos gazdát, aki rendszerint olyan férfi volt, aki feleségével volt kint. Ennek kötelessége a beszerzés, az élelem fizetése és az elszámolás. Minden hónap végén a csoport minden egyes tagja egyformán fizeti
az összes kiadás ráesõ részét, plusz 1,52 $-t a burdos gazda feleségének
(Bulletin 1907).
A burdos asszony vezette a ház életét: mosta, vasalta 1015 férfi ruháját,
takarított, fõzött rájuk, és elkészítette az ételcsomagokat a különbözõ mûszakban dolgozók részére. Mindezek mellett elláthatta a bank funkcióját is: gyûjtötte és megõrizte a munkások megtakarított pénzét. A burdos ház lényege  a kivándoroltak szavaival  a koszt-kvártély, azaz a szállást és élelmezést a kivándorlók közössége együtt oldotta meg. Ez a sajátos rendszer volt a leginkább gazdaságos és tette lehetõvé a kint tartózkodás céljának elérését: feszített munkatempó mellett a legtöbb pénz összegyûjtését. A kivándorlóknak a gyárakban
eltöltött napi 10 óra munka mellett alig volt szabadidejük, azt is leginkább pihenéssel töltötték. A szabadidõt többnyire izoláltan töltötték saját közösségükben,
a visszatérni szándékozók nem integrálódtak a kinti társadalomba. Apám burdos volt, volt egy család, aki fõzött rendesen, sokszor mondta, hogy a többi
ment mulatni, õ meg inkább vállalta a munkát, úgyhogy a sütõben találta a vacsorát, sokáig dolgozott, nem jött haza vacsorára, hanem túlórázott. Azt hiszem,
magyar családnál lakott (Adatközlõ 11).
Önálló lakást bérelni csak az tudott, aki már többször járt kint, megismerte
a helyi viszonyokat és biztos munkája volt. Volt olyan család Tárkányból, amelynek sikerült azt elérnie, hogy burdosokat nem tartottak, de ezt megelõzte a szülõk többszöri amerikai kiutazása, s amikor már az egész család  gyerekekkel
együtt  kint tartózkodott, akkor éltek így, a harmincas években.
A kivándorlók megismerték a vécével és fürdõszobával is felszerelt lakásokat. Olyan házban is laktak, ahol nem volt beépített kád, csak egy nagyobb lavór, a folyóvíz mellett.
Jellemzõ a tengerentúli munkavállalókra, hogy az itthon paraszti munkát végzõ emberek odakint csak a legritkább esetben végeztek hasonló munkát. Legtöbben az iparban vagy a bányászat területén helyezkedtek el, a nõk pedig a
könnyûipar területén vagy cselédként találtak keresetet.
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A bevándoroltak zömének úti célja Amerikában a négy keleti ipari állam volt:
Pennsylvania, New York, Ohio és New Jersey (Puskás 1982, 187). A szlovákokkal együtt érkezõ magyarok elsõ csoportjai a Pittsburgh környéki bányatelepekhez áramlottak az 1880-as években. A bányavállalatok és acélgyárak ekkor szállíttatták, fõleg a Missler német hajóügynök-céggel, a kivándorlókat Magyarországról (Puskás 1982, 188). Pennsylvaniában ekkor számos kisebb bányatelep
létezett, az ún. place  plészek.
A pennsylvaniai bányaplészeken való pénzkeresés a kivándorlás korai szakaszára volt jellemzõ. Talán ezért van az, hogy kevés olyan emberre emlékeznek
Nagytárkányban, aki bányában dolgozott. A nehéz és veszélyes munka ugyan
jobban jövedelmezett, mint a gyári, azonban a gyakori bányabalesetek sokakat
visszatartottak a föld alatti munkától. Pennsylvaniában a legtöbb magyar nyelvû
lakost Philadelphiában találták 1920-ban: 8060 személyt. Ebben az államban
McKeesport volt még ismertebb magyar település (Puskás 1982, 188).
1900 és 1910 között a magyarok fõ kivándorlási útvonala az Ohio állambeli Lorain mellett Cleveland volt, melyet amerikai Kecskemétnek, amerikai
Debrecennek sõt Kis-Magyarországnak is neveztek. Itt két vasgyárban találtak leginkább munkát az emberek (Puskás 1982, 190).
Perth Amboy New Jersey állam egyik legnépesebb települése volt, ahol munkaalkalmat a vas-, drót-, és rézgyárak, valamint a szivargyár és vegyészeti gyár
kínáltak. New Jerseyben ezen kívül Trentonban a Roebling-féle drótgyárakban
dolgoztak magyarok, továbbá Passaic vett fel sok nõi munkaerõt, gumi-, gyapjú,
szövõ-, selyem- és viaszosvászongyáraiba. New Brunswickben leginkább a bõrés szivargyár, a pléh- gumi-, gomb- és papírgyár, majd a Johnson&Johnson vegyészeti gyár dolgozói voltak magyarok. Woodbridge-ben az agyagbányákban,
míg Carteretben az acél-, mûtrágya-, rézgyárakban és széndokkokon találtak sokan munkát (Puskás 1982, 194).
Connecticut államban a legnépesebb magyarok által lakott település
Bridgeport volt, ahol vas-, autó-, és gépgyárakban dolgoztak (Puskás 1982, 194).
A nagytárkányiak leginkább New Jersey államban kerestek munkát. Perth
Amboy, Trenton, Carteret, Newark, New Brunswick, Cromen, Darion, Keasbey
voltak azok a városok, amelyekrõl tudjuk, hogy ott éltek és dolgoztak. Connecticut államban Bridgeportban, Pennsylvaniában pedig McKeesport városában
jártak. Perth Amboy volt talán az a város, ahol a legtöbb nagytárkányival találkozhatunk. A két részbõl álló város perthi részét magyarosítva Pestnek nevezték. Hol voltál? Voltam Pesten. Hova mégy? Megyek Amboyba.  kérdezték
egymástól. A városban a magyar negyed a pesti oldalon volt, a római katolikus templom körül.
A nagytárkányi férfiak is veszélyes gyárakban dolgoztak leginkább, például
azbeszt- vagy ólomgyárban, ahol a legtöbb munkás egészségét megtámadta, kikezdte az anyag, amellyel dolgoztak. Soknak megtámadta a gyomrát, apámnak
a fülére gyött  mindig úgy hámlott a füle. Mindig azt mondta, úgy hámlik a fülem, mint a kígyó. (Adatközlõ 6.) Tárci Imre téglagyárban dolgozott Perth
Amboyban a húszas években. Mások vasgyárban, vasöntödében, lemezgyárban,
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csavargyárban kaptak munkát. Aki kiment, keresett állást, mentek, jelentkeztek: A gyárak elibe mentek és akkor kijött az a bász (boss), a munkavezetõ,
most magát jónak látja, a másikat nem, a harmadikat igen, így szedték õket,
apuka úgy mondta. És akkor bevitték, és ha bevált, megfelelt munkásnak, akkor megmaradt, ha nem, akkor elengedték. Három napig vagy meddig volt ez a
helyzet, a próbaidõ (Adatközlõ 7).
A nehéz és veszélyes munkákhoz sokszor kapcsolódtak kisebb-nagyobb, sõt
végzetes balesetek is. A bányákban a metánrobbanások és bányaomlások
szedték áldozataikat. Az acélgyárakban a forró acél miatt, másutt a veszélyes
gépek kezelése, a nehéz áruk mozgatása közben szereztek sérüléseket, veszítették el végtagjukat vagy haltak meg magyarok. A kivándoroltak kiszolgáltatott
helyzetben voltak, mivel az amerikai állampolgároknak járó baleset- és egészségügyi biztosításban nem részesültek. Éppen ezért már viszonylag korán, az
1880-as években létrehozták saját betegsegélyezõ egyesületeiket. Legismertebb talán a pennsylvaniai magyar bányászok alapította Verhovay Betegsegélyezõ Egyesület vagy bridgeporti alapítású Rákóczi Egyesület volt, és a különbözõ
felekezeti alapon szervezõdõ betegsegélyezõ egyesületek. Egy nagytárkányi gazda egy alumíniumgyárban történt robbanás után olyan biztosítási összeget kapott, hogy abból a nagytárkányi és a kistárkányi legnagyobb gazdák vagyonát
megvehette volna  mesélték a visszaemlékezõk.
Több nagytárkányi lány dolgozott amerikai milliomosoknál cselédként, házvezetõként vagy szakácsként. Itt ugyan kevesebbet kaptak, mint a gyárban, ellenben kisebbek is voltak a költségek, hiszen a szállásra és étkezésre nem kellett
költeni. A cselédkedést átmenetinek tekintették, amely jó lehetõség volt a férjhez menés elõtti hozománygyûjtésre. Anyám elõször a szivargyárban dolgozott,
és aztán úgy ment el a nénémhez, aki egy milliomosnál dolgozott. És aztán innen került a szomszéd milliomoshoz, mert ezek összejártak, partit rendeztek,
60-70 személy is volt, mikor mennyinek, kelletett fõzni. Anyámat is annyira betanította, hogy volt ott egy német szakácsnõ és azt javasolta, amikor ment el,
mert ment férjhez, hogy én ajánlom neked Juliát, hogy legyen õ a szakácsnõ helyettem, és hát megszerették és onnan is ment férjhez az én anyám is. Akarták,
hogy apám menjen oda, hát mi dolga lett volna! Csak parkot rendezni. Hát nem
ment el, a munkát nem hagyta, mert többet keresett, no de itt viszont teljes ellátás volt, hát akkor nem mindegy? A fejemet a kõhöz, vagy a követ a fejemhez? (Adatközlõ 6).
A cselédek munkáját a Milady, azaz a ház úrnõje irányította. Általában az
amerikai ételek elkészítését követelték meg, de olyan hely is volt, ahol szívesen
ették a magyar kosztot.
A gyárakban ellenben többet kerestek, és nagyobb szabadsággal is rendelkeztek az ott munkát vállaló nõk. Szivargyár mellett egy kerámiagyárról is tudunk, ahol nagytárkányi nõk dolgoztak.
A parasztokból lett gyári munkások különbözõképpen viszonyultak új munkájukhoz. Volt, aki hazavágyott a biztonságot adó gazdálkodáshoz, de volt olyan is,
aki megkedvelte azt a rendszert, hogy hetente fizettek, és így mindig volt pén213

ze  ha munkája is volt , szemben a gazdálkodással, ahol a jószág eladásból
származott a pénz zöme, és egy évre be kellett osztani. Szerencsés volt az, aki
Amerikában saját lábára tudott állni, valamilyen vállalkozás formájában. Volt
Nagytárkányból is olyan, akinek ez sikerült, és hídépítõ ács lett.
Ritka eset volt ugyan, de volt olyan a faluból, aki farmon dolgozott, nem is
akárhol, hanem a Kennedy családnál, ahol fõképp pulykák nevelésével foglalkoztak. A mezõgazdaságban farmokon nem szívesen dolgoztak, mert jobbak voltak ugyan a munkakörülmények, de kevesebbet kerestek, így kitolódott a kint
tartózkodás ideje. Vaszily bácsi az elsõ világháború elõtt és alatt egy olyan állattenyésztõ telepen dolgozott, ahol már sok minden gépesítve volt. Sikerült az
egyszerû alkalmazott státuszból a felügyelõ posztig vinnie. Mesélte Vaszily bácsi, hogy bement Kennedy hozzájuk, és akkor már jól beszélt angolul, és odament Kennedyhez és mondta neki, hogy engedje meg, hogy a magyar szakácsnõnk egy pulykát vágjon le karácsonyra és úgy mi magyar módra megfõzzük. És
azt mondta, jól van megengedem. S azt mondja, karácsony elsõ nap megfõtt a
pulykaleves, hát jött Kennedy, és kérdi: Na megfõtt a pulykaleves, Mary? Azt
mondja, hogy meg, tessék jönni és ebédelni velünk. Jó, kérek én is egy terítéket. És azután minden vasárnapra kellett pulykalevest fõzni (Adatközlõ 1).
A kinti modern mezõgazdasági ismereteket, módszereket csak az tanulhatta
meg, aki ilyen helyen dolgozott. Azok, akik gyárban kerestek pénzt, az ott szerzett ismereteket hazatérve nem igazán tudták hasznosítani.
A bérezést tekintve általánosságban megállapíthatjuk, hogy a gyárakban, bányákban vállalt nehéz munkáért a magyarországi bérekhez képest azok négyszeresét fizették (Puskás 1982, 204). Az átlagos napibér 1,46 $ volt, az órabér
1520 cent között mozgott. A szakképzetlen bevándoroltak fizikai munkával a
legnagyobb keresethez a bányákban szakmánymunka vállalásával juthattak. Itt
a napi bér elérhette a 23 $-t is (Puskás 1982, 205). Aki már önállóan dolgozott, mint pl. a fent említett hídépítõ ács, komolyabb keresethez is juthatott. Neki már hat és fél dollár volt az órabére. A nõk voltak a legrosszabbul fizetettek,
õk heti átlagban 46 $ között kerestek.
A kivándoroltak zöme nem integrálódott az amerikai társadalomba, hanem
összetartottak, igyekeztek egymás közelében lakni, zárt magyar kolóniákat alakítottak ki. 18 család lakott abban az egy épületben, három feljárat volt és
mind magyar. (Adatközlõ 6.) Az integrálódás ellen hatott az is, hogy a legtöbb
gyárban zömmel bevándorlók dolgoztak, egyes gyárakban szinte mindenki magyar volt, másutt szlovákokkal, lengyelekkel, olaszokkal (taljánokkal  ahogy õk
nevezték) dolgoztak együtt.
Az óhazából, az ókontriból (old-country) érkezõk megkeresték egymást, összetartottak. A kinti közösség nemcsak a tárkányiak közössége volt, hanem a környezõ falvakból való földiekbõl alakult nagyobb közösség is. Nagykaposiak,
agárdiak, lelesziek, vagy Téglásról, Szürtérõl, Királyhelmecrõl érkezettek, azaz a
bodrogköziek, Ung-vidékiek alkották a kivándorlók elsõdleges szociális hálóját.
A betegsegélyezõ egyletek célja volt a társas igény kielégítése is. Rendszeressé váltak a szombat esti egyleti bálok. Mindez természetesen akkor, amikor
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már megnövekedett az igény a szabadidõ társas eltöltésére. Már nem volt elegendõ a burdos házban közösen elfogyasztott sör és társaság. A bálok egyre
színvonalasabbak lettek: mûsoros elõadások, tréfás jelenetek, színdarabok színesítették, dalárdák léptek fel. 1905-re már majdnem minden nagyobb egylet
saját színjátszó csoportot alakított (Puskás 1982, 240). Az amerikai társas élet
formáit a 20-as évektõl kezdték utánozni: piknikeket, teadélutánokat, bazárokat
szerveztek, sõt még szépségkirálynõt is választottak (Puskás 1982, 349). Perth
Amboyban a Rákóczi Egylet szervezett piknikeket és magyar bálokat a Rákóczi
Hallban, melyre nagytárkányiak is eljártak.
A nemzeti identitás megnyilvánulásai is erõteljesebb hangsúlyt kaptak az Újvilágban, mint odahaza. A nemzeti vagy saját közösségeik jubileumi ünnepségein a nemzeti identitás külsõségeivel szerepeltek a városban, megmutatva ezzel,
hogy a magyarok nem piszkos csõcselék. Csökkenteni akarták a méltánytalan
elõítéletet, amely az amerikaiak szemében élt, ha már a közéletben semmi szerepet nem játszhattak (Puskás 1982, 243).
A legényként kiment férfiak nemegyszer Amerikában találták meg életük párját. Volt eset rá, hogy a fiatalember a burdos család egyik lányát vette el, vagy
a gyárbeli munkástársa lánytestvérét.
A két világháború között a gyerekek angolul tanultak az iskolában, és csak
szombatonként a hitoktatást végzõ egyházi iskolában igyekeztek magyarul tanítani. Ugyanígy jobbára magyar misére jártak a hívõk. Egyházi iskolába csak az
elsõ áldozásra való felkészítés idején járatták a gyerekeket, ahol hiába tanítottak magyar nyelven, ha a hittant szolgáló alapvetõ nyomtatványok angol nyelvûek voltak. Így az alapvetõ imádságok szövegét is angol nyelven tanulta meg az
ifjúság: a tízparancsolatot, hiszekegyet.
Egymást a kintiek nem a magyar, hanem az angol nevükön szólították. Ez legtöbbször megmaradt akkor is, amikor hazatértek. Az Istvánból Steve, a Bélából
Bill lett, a Jánosból Johnny, az Imrébõl Jimmy, az Ilonkából Helen.
Az amerikai viszonyok közül sokaknak nagy élmény volt a tegezõ viszony.
Az itthoni szokásokkal szemben, ahol a címek és rangok használata a megszólításban is érvényesült, az angol nyelv nem ismerte ezeket a formulákat. Látták, hogy cirkalmas megszólítások és magázódó formula nélkül is lehet kommunikálni és a tiszteletet megadni a másik embernek. Az urambátyámországból
egy olyan közegbe csöppentek, ahol az embereket a teljesítményük alapján ítélték meg egyedül, és ahol a törvény mindenkire egyaránt vonatkozott. Az amerikai államberendezkedés megismerése elégedetlenné tette a kivándorlókat az
itthoni viszonyokkal szemben: nagyobb volt a jogszabadság, kisebbek a közterhek, fejlettebb az államberendezkedés. Odakint hozzátartozott a kultúrához a
szabad véleménynyilvánítás, szóban és írásban is. Megismerték az ipari fejlõdés áldásait: a gõzfûtést, villanyvilágítást, a department store-t, az áruházat.
A feudális viszonyokhoz szokott hazai nagybirtokosság a demokratikus viszonyokat megismerõ parasztság változását úgy élte meg, hogy a kevés igényû, korábban önként alárendelõdõ népet új szociális tanokkal bolondították meg Amerikában. Legenyei Bodnár és korának földbirtokosai a következõ szubjektív mó215

don értékelték ezt: A visszaérkezõk tunyák, munkátlanok, iszákosság, nagyravágyás, úrhatnámság, luxus, nagy igények, czifrálkodás jellemezi õket. Aki már
kint volt, nem tud visszaszokni az itthoni gyengébb kosztra, sem az itteni viszonyokhoz (Legenyei 1903).
Az itthon maradt családtagokkal a kintiek rendszeresen leveleztek, tartották
a kapcsolatot, kíváncsiak voltak a hazai hírekre, a gazdaság állására, az idõjárásra, a termésre, és irányították a levelek útján a földvásárlásokat. Sajnos jelen gyûjtés idején már egy levelet sem találtam. Az idõk folyamán az építkezések, költözködések során eltûntek a családi levelesládákból.
Mint említettük, a kivándorlók általában folyamatosan segítették a hazai családjukat kisebb-nagyobb pénzküldeményekkel. Volt, aki a pénzt levélben küldte
haza, bár ez elég veszélyes volt, elõfordult ugyanis, hogy a postán valahol feltûnt a levél, és kilopták belõle a pénzt. A levélben megírták, hogy mennyi dollárt küldtek, de pénz nem volt a borítékban. Ezek a lopások inkább az ötvenes
években történtek. A két háború között ajánlott levélben küldték a pénzt, vagy
könyvesutalvánnyal, csekken. Ha ajánlott levél volt, a bátyám mindig ment érte Bélybe, mert akkor nem volt itt posta. És abban az ajánlott levélben a bátyám
tudta, hogy mi van. Meg volt neki mondva, nem szabad elmondani. Barátokkal
ment és úgy hozta haza a pénzt (Adatközlõ 6).
Amerikából postán nemcsak pénzt küldtek az itthoniaknak, hanem csomagokat is. Postahivatal csak Bélyben volt, ezért oda kellett menni átvenni azokat. A
bélyi vasútállomást amerikás állomásnak is nevezték. Apám két idõsebb fiútestvére, Sándor és Károly ilyen húszon évesen, fiatalon kimentek és ott nõsült meg
mind a kettõ. Többen voltak testvérek és elmentek pénzt keresni, apám itthon
maradt. Sokat segítettek, mindig emlegette apám, hogy csomagot küldtek, segítette a szüleit is a testvéreit is, de gyerekök nem volt. Bélybõl szekérrel hozta a
posta, és úgy emlékszem, olyan nagy csomag volt az asztalon, és akkor apám
szétosztotta: Ez a tied, ez a tied. Ruhát, még cipõt is küldtek, meg kakaót és kávét. Utána már mondta, hogy õ már nem is tud mit küldeni, õ már nem fiatal, és
inkább küldött pénzt, hogy vegyünk érte, amit akarunk (Adatközlõ 13).
Amerikából jöttek csomagok: UPB  utolsó posta Bély, és mi elneveztük 
a gyerekek  amerikás állomásnak, mert a csomagok odáig jöttek. Megjött a papír, hogy apám menjen Bélybe, az állomásra Amerikából kiváltani a csomagot.
Öten voltunk testvérek, és a nagynéném küldözött ruhákat. Jó holmik voltak
azok, emlékszem, a két nagyobbik lánynak  már kezdtek járkálni bálokra  és
akkor küldözgettek nekik ruhácskákat, meg a kisebbekre is. Azt tudom, hogy
gyalogszánkával ment apám télen nagy hóban, úgy húzta haza Bélybõl. Az utolsó posta Bély volt, még Csernyõ azután épült (Adatközlõ 4).
Nagyon fontos szerepet töltött be a családi egység fenntartásában a hazaküldött vagy kintre kiküldött fénykép. Így láthatta növekvõ gyermekeit a kint dolgozó édesapa, és nem felejtette el, miért él távol a családtól. Az otthon maradt
gyerekek, akik lényegében csonka családban nõttek fel, a fénykép révén alkothattak teljes képet a családjukról. Kialakult gyakorlat volt e célból, hogy a családról itthon készült képet összemontírozták a kinti családfõ fényképével.
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Több év amerikai munkavállalás után rendszerint a cél a hazatérés volt, és az
itthoni élet megkezdése, folytatása. Említettük már, hogy az amerikások legfõbb
célja a földvásárlás vagy lakásépítés volt. Vettek földeket, építettek lakást. Azért
mentek ki dolgozni, nem volt földje. Pénzt hoztak, földet vettek, mert azt tudták,
akinek földje van, abból meg lehet élni, ha megmunkálja (Adatközlõ 1).
A családfõ távolbaszakadása után az itthon maradt család gazdálkodásának
az irányítását az asszony vagy a nagyapa, esetleg ha õ is távol volt, a nagymama vette át. A földeket feles, harmados mûvelésben mûveltették. A nagymama
vagy az anya építette a házat a hazaküldött pénzbõl, hogy mire a családfõ vagy
a kint tartózkodó család hazaér, már álljon az új ház. Legtöbbször gazdasági
kényszer volt a korai férjválasztás a felnövõ nagylányoknak, hiszen nem volt
gazda az udvaron. Nekünk is volt, hogy tizedében learatták, mert kicsi volt a
család, nem tudtunk menni, még akartunk volna se, hát én mentem volna a bátyámmal? Hát apám otthon nem volt. Én nagyon keveset voltam apámmal, hát
azt lehet mondani, hogy 1929-tõl 36-ig. Akkor 39-ig megint nem láttam. 1936ban itt maradt a bátyám és 18 évesen õ vezette a gazdaságot, de az volt a szerencse, hogy a szomszéd bácsi is értett a gazdálkodáshoz, meg a sógornõmnek
a testvérének az apósa. Kiadtuk a földeket harmadába. A bátyám is meg az
uram is megszántotta, és akkor a kapálást harmadába, az aratnivalót meg tizedében aratták, minden tizedik kereszt volt a kepéseké. Minden föld meg volt
mûvelve, jöttek nekünk segíteni kaszálni a bátyámnak, vagy visszasegítette,
vagy kifizette, de azért így volt az jobban, hogy eljöttek segíteni (Adatközlõ 6).
Az itthon maradt szülõk amellett, hogy építkeztek, gazdálkodtak, intézték a földek
vásárlását a hazaküldött pénzbõl, a faluban több embernek is kölcsön tudtak adni.
A húszas években az amerikai pénzbõl épült házak már vinkelyesek voltak,
azaz L-alakúak, az utcafronton három ablakkal. Tetejüket palával vagy bádoggal
fedték. A nádtetõt vagy a kikindelyi cserepet  ami nagyon nehéz volt  váltották fel az eternitpalával. A pala már az 1910-es évektõl elérhetõ volt. Az amerikás házakban elöl két szoba volt, utána konyha, majd hátsó szoba és kamra. A
ház alá pincét is készítettek. Korábban csak az udvaron volt verem. Gangos háznak is nevezték ezeket a házakat, ugyanis a tornácot cifrán faragott oszlopok és
rács díszítette. A ház elé betonjárdát építettek.
Ezekbe a házakba a nádfedeles közös udvarokból költöztek, amihez képest
egy ilyen típusú ház nagyon elegáns volt. Apám jobban csak pénzt hozott Amerikából, arra számolt, hogy építkezik, és a családnak otthont nyújtson, mert úgy volt
ott a nagyapámnál, mint võ, és azért ment, hogy saját otthont csináljon. Földet
nem nagyon sokat vett, csak a lakást építette, vinkelyes házat (Adatközlõ 11).
Nem mindenki épített új házat, csak a régit alakították át: tetõt cseréltek, ledobták a nádat, és nagyobb méretûre vagy nyithatóra cseréltek az ablakokat, a korban divatos formákra.
Az amerikások házukban a szobában cserépkályhát rakattak, és törekedtek
a szobák lepadlózására is. Mindez függött az anyagi lehetõségektõl, és elõfordult, hogy csak a ház építése után évekkel került sor minderre  esetleg újabb
amerikai munkavállalás során. Fürdõszobát  vezetékes víz hiányában  még aki
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akart, az sem tudott építeni. Vettek azonban egy nagy pléhkádat, amit a nyári
konyhában vagy a kamrában tartottak, de fürdés során bevittek a konyhába,
ahol vizet melegítettek, megtöltötték, és úgy fürödtek. Az elektromos hálózat hiányában a kint látott elektromossággal mûködõ eszközöket sem volt értelme
hazahozni. A szobai bútorok közül is a moderneket igyekeztek kiválasztani. Rézpálcás plüssdívány, metszett tükör, tálalószekrény vagy a húszas években divatba jött kredenc voltak ezeknek a lakásoknak a meghatározó darabjai.
Többen voltak, akik nemcsak egyszer utaztak ki, hanem többször is átszelték az óceánt. Volt, aki hazatérése után immár felnõtt lánya férjét, azaz a võjét
vitte ki magával. Volt, hogy az apa az idõközben munkaképes korúvá cseperedett fiával ment ki, majd kivitette az egész családját, egy nagylányán kívül.
Nagy eseményszámba ment, amikor hazaérkezett valaki Amerikából. Még
akkor itt volt Bélyben az állomás, ilyen lovas szekéren hozták haza. Aki jött haza és itt akart maradni, biztosan megpakolva jött haza. Apám számított visszamenni, ezért nem nagy kufferral jött (Adatközlõ 11).
Attól függõen, hogy csak ideiglenesen vagy véglegesen tért haza valaki, több
vagy kevesebb tárgyat hozott a kofferben, nagyládában. Divatos volt az Amerikában vásárolt függõlámpa porcelán burával, a zsebóra és a gyûrû. Természetesen sok ruhanemût is hoztak, és mellette az itthoni családtagok számára még
ismeretlen déli gyümölcsöket, narancsot, banánt és különbözõ cukorkákat. Mások különleges szerszámokat hoztak haza: fûrészt, fúrót, vagy Sipos János, aki
a kovácsmesterséget szerette volna folytatni, mûhelye felszereléséhez hozott
tárgyakat. Egy véglegesen hazatért család szinte az egész kinti háztartását hazahozta, három kofferben. A ruhanemûkön kívül bepakolták a függönyöket, kendõket, a kint készített kézimunkákat, az ágyhuzatokat, dísztárgyakat, porcelánkészletet és ezüst evõeszközkészletet, sõt még a rádiót is.
A koffert a hazautazás elõtt vásárolták Amerikában, és itthon is használták
termény tárolására vagy szobai bútorként, ruhásládának. A koffer fából készült,
csattal záródott és pléhvel erõsítették meg a sarkait, fedele általában domború
volt, amire ráírták nagy fehér betûkkel a tulajdonos nevét és címét, belül deszkával rekeszekre volt osztva. Aki fonott ládában hozta haza értéktárgyait, az a késõbbiek során nem tudta olyan jól használni, mint a zárt nagyládákat, koffereket.
Az amerikai viszonyok megismerése után többen döntöttek volna a végleges
kint maradás mellett, azonban a családi kötelékek hazahívták õket. A faluban
maradt öreg szülõk betegsége sokakat hazatérésre késztetett. Nagyanyám írt,
apukát mindig csalogatta, hogy jöjjenek haza és így hazajöttek Amerikából
(Adatközlõ 7). A hazatérésre nemcsak a tervezett pénzösszeg megtakarítása
után került sor pár éves munkavállalás után, hanem olyanok is hazajöttek sokkal késõbb, akik Amerikában érték el a nyugdíjkorhatárt, és szerették volna
nyugdíjas éveiket szülõfalujukban tölteni. Van erre példa a harmincas és az ötvenes évekbõl is. Késõbb, a nyolcvanas évekbõl is tudunk erre vonatkozó tervrõl, amit az illetõ halála akadályozott meg.
Az amerikai munkavállalás vállalkozó kedvet is igényelt, joggal mondták,
hogy elmentek szerencsét próbálni. Nem lehettek ugyanis teljesen biztosak ab218

ban, hogy a ráfordított költségek (útlevél, utazás, kint tartózkodás) megtérülnek. Volt, akinek nem volt szerencséje, és pénz nélkül tért haza. Akár még a hazautazás is problémát jelenthetett, és itthonról kellett pénzt küldeni, hogy haza
tudjon jönni, vagy a hajón vállalt munka révén jutott vissza Európába: például
ökröket gondozott egy teherszállító hajón. Ebben az idõben volt egy kistárkányi
ember, az gyalog jött a tengertõl haza, akkorában, mikor édesapám is kint volt.
Hát nem volt munka, gyalog jött a tengertõl haza, három hónapig vagy meddig
jött hazafelé. Régen volt, csak mondták, hogy Szabó hazajött gyalog a tengertõl, pénze nem volt (Adatközlõ 2).
Amerika nyomoríka  mondták azok, akik nem jártak sikerrel.
A hazatértek amerikai ruházatukkal, viseletükkel kitûntek a faluban. Nem
cserélték le rögtön ruházatukat, hanem elhordták. Elõfordult, hogy a lányok hajukat rövidre nyírták és már nem kötöttek kendõt. Az itthoni norma még eltért
ettõl, és a közösségi nyomás érvényesült. Már itt nálunk az nem volt feltûnõ,
hogy valaki hajadonfõnt van, csak mondjuk én, ha elmentem hajadonfõnt a
templomba, vagy átmentem Agárdra, akkor azt mondta az öreg nagynéni, hogy
Ilonka, téged meg fog verni az Isten, mert te hajadonfõnt jársz. Hát õ ugye meg
volt ahhoz szokva, hogy õ mindig, állandóan kendõben van (Adatközlõ 6).
A hazatértek között a leglátványosabb eltérés az idõsebb asszonyok viseletében volt. Amíg itthon a hetvenes, nyolcvanas évekig feketében illett járni az
idõsebb asszonyoknak, a hazalátogatók, hazatérõk fejkendõ helyett kalapot
hordtak, és világos, cifra ruhában jártak. Idõsebb korukban sem teljesen feketében jártak, hanem csak sötétebb ruhákban: barnában, sötétkékben. Télen
pelerines kabátot viseltek a templomban. Fejüket újra bekötötték, vagy volt
olyan, aki nõi kalapot hordott továbbra is. A hetvenes években az itthon maradt
lányához hazalátogató édesanya fiatalabbnak nézett ki lányánál.
Az Amerikát megjárt asszonyok némelyike megismerkedett a dohányzással
is. Amíg a kinti társadalom megengedte a nõknek a cigarettázást, itthon már
csak titokban élhettek e szenvedélyüknek.
Kérdés, hogy milyen mértékben módosult a hazatérõk életformája, magatartása. Meghonosítottak-e új szokásokat, vagy a régi környezet visszaasszimiláló
ereje volt erõsebb? Balassa és Fejõs a környezet visszahúzó erejét hangsúlyozzák. Saját véleményem szerint egyszerre hatott mindkét tényezõ. Puskás szerint
is változatos, sokszínû képpel találkozhatunk a kivándorlás tanulmányozása
kapcsán e kérdésben (Puskás 1982, 128).
A visszatértek körében sokaknál hamarabb jelentkezett gyermekeik taníttatási igénye, de ennek ellenkezõje is jellemzõ volt, hogy a szerzett föld miatt a
gazdálkodásban, a paraszti életformában igyekeztek tartani gyermeküket.
A hazatértek a piacgazdasághoz szükséges új vállalkozói ismereteket és
munkakedvet is magukkal hozták. Volt, aki mozit nyitott a csûrjében az 1940-es
években, és bálokat is szervezett. Szövetkezetet mûködtetett  saját lakásában
a két elsõ szoba volt a bolt és a kocsma , késõbb bérbe adta ki. Volt, aki cséplõgépet vett, amellett új házat is épített. Jó érzékkel tudták, hogy milyen növényeket érdemes termelni, és megtanulták, mikor kell a terményt, a jószágot el219

adni és venni. Új eszközöket ismertek meg, a gazdaságot ekével, boronával, sõt
vetõgéppel szerelték fel. Új szerszámot tudtak a lovakra venni, és volt olyan, aki
személyfuvarozást vállalt lovas kocsijával.
Az sajnos a történelem bûne, hogy a gyarapodás útjára lépett falut többször
is megakasztották és visszavetették a fejlõdésben a 20. század eseményei. A
háborúk során  a falusi vagyon legfõbb formáját  a jószágállomány színe-javát
hajtották el, míg a kibontakozó kommunista rendszer a lehetõségek világát cserélte fel a kötelmek világára. Mindig az embert kirabolták, ugye nagy gazdaságba volt, jöttek a magyarok, kiürítették az istállót, hat darab jószágot, és mindig
csak egyet hagytak, jöttek az oroszok, kiürítették az istállót, majd összeszedtük
mindig magunkat, akkor jött a Tszcs, kiürítették az istállót, egy tehén maradt
(Adatközlõ 7).
Azonban a legnagyobb csapást az amerikásokra a kollektivizálás jelentette.
Hirtelen semmivé lett az, amiért kockáztattak, dolgoztak és vállalták a tengeri
utazást többször is. A családi élet felborítása árán szerzett földeket kellett a
földmûves-szövetkezet megalakításakor a közösbe beadni. Sokakat ez az õrület
szélére sodort. Nemcsak a földeket, hanem a gazdasági eszközöket, gépeket is
elvették. Sipos János cséplõgépet vett az Amerikából hazahozott pénzen. A hatalmas értékû munkaeszközzel, amellyel arra számított, hogy élete végéig kenyérkeresetet biztosít neki és unokájának, csak egy évet tudott csépelni, mert
1953-ban elvették. A vén Sipos kint volt Amerikában, amikor jött a rendszer és
vitték el a gépet, az öreg aláfeküdt, hogy húzzák rá a gépet. Kihúzták az öreget,
mégis elvitték a gépet, hát ilyen világ volt a kommunista világ. Úgyhogy a gépért
nem kapott egy koronát se, elkobozták tõle (Adatközlõ 2). Mikor a cséplõgépet vitték el, még el akarták vinni a csendõrök, hogy szabotált, mert mikor a
traktort is elvitték, még akkor nem vette úgy a szívére, de mikor már a cséplõgépet vitték, mikor a hídon ment éppen, húzatták lefele, mikor letört a cséplõnek a tengelye, és még el akarták vinni a csendõrök , hogy szabotálja, hogy kettétört a tengelye, amikor az udvarról húzták ki. Nem akarta kicsukni a kaput, az
igaz. Volt nálunk két kovács, még az egyikre haragudott is. Nekem mindig mondta az a kovács, mert mikor traktorista voltam és az én kezem alatt dolgozott a
kovács. Az egyik kovácsot hívták a csendõrök, hogy vágja le a lakatot. És az
nem ment, azt mondta, hogy õ nem avatkozik bele, nem megy senki udvarára,
amaz meg lement, levágta a lakatot (Adatközlõ 9).
A 20. század viharos történelme és az amerikai viszonyok megismerése sokszor megváltoztatta az eddigiekben vázolt klasszikus mintát  a kinti munkavállalás utáni hazatérést  a kinti letelepedés irányába. Elõször az elsõ világháború állta útját a hazatérésnek, majd az új államhatár és a kvótarendszer bevezetése késztette a tervek átgondolására a kint levõket. Késõbb az újabb európai
háború réme tartott vissza sokakat, majd a vasfüggöny húzott elég éles határt
a jóléti és az önkényuralmi rendszerek közé. A végleges amerikai letelepülés indoklásában a magyar bevándorlók leginkább a magyarországi helyzet változásait hangsúlyozták: a Monarchia felbomlása, háborús vereségek, az ország feldarabolása (Puskás 1982, 319). Egyre többen kérték és szerezték meg az ameri220

kai állampolgárságot. A nagyszülõk 1938-ban hazajöttek. Azért akartak hazajönni, mert már nyugdíjasok voltak. Ezt a házat nagyanyám építette, nagyapám
onnan küldte a pénzt, és még földet is vett, de megtudták, hogy nálunk ki fog
törni a háború, úgyhogy egy telet letudtak itthon: augusztusban jöttek haza és
már tavaszkor vissza is mentek.
A végleges letelepedés fõ ösztönzõi azonban gazdaságiak voltak: az amerikai
életforma vonzása, az ipari társadalom nyújtotta elõnyök, a kedvezõbb anyagi lehetõségek és legfõképp a gyermekek elõnyösebb jövõjének reménye. Azt, aki
kint a legalja és legnehezebb munkát végezte, messze a hazai viszonyok fölé
emelte az amerikai élet egyetemes színvonala. Itt kényelmes villaszerû otthonában lakik, villany, gáz, fürdõ, automobil stb. Hogyan hajoljon az ember újból anynyira is, hogy bevonuljon újra a kis falusi bogárhátú, szalmafedeles házikó alacsony ajtaján? (Mit akar a magyar katolikus szövetség? Cleveland 1924)
Az eredeti célt tehát az USA gazdasági fejlõdésének gyors haladása változtatta meg, amely magyarországi összehasonlításban, életmódban és életformában más civilizációs szint lehetõségét kínálta. Ezzel együtt elmúlt a mindenáron
való pénzgyûjtés, önsanyargatás korszaka, a boarding house-ok helyett a húszas évektõl megindult az önálló családi házra vagy legalább külön háztartásra
berendezkedés tendenciája.
A hazatérés vagy kint maradás között nem mindig húzódott éles határvonal.
A migrálás az életmódjuk részévé vált. Volt olyan, aki annak ellenére, hogy megszerezte az amerikai állampolgárságot és még a családját is kivitette, munkahelye elvesztése után nem fogadta el a kint felajánlott közmunkát, hanem hazajött gazdálkodni, majd a háború után újra kiment. A kint maradt elsõ generációból legtöbben  ha nem is tárkányiakkal  magyarokkal házasodtak Amerikában
is. A második generációnál általában már végbement a nyelvváltás, és a ma élõ
harmadik generáció közül csak egy-két ember tartja a falubeli rokonokkal a kapcsolatot, amely azonban a nyelvi és távolságbeli szakadék miatt könyörtelenül
felbomlik elõbb-utóbb. Nekem is nem tudom hány unokatestvérem van, de
nem tartjuk a kapcsolatot, mert én nem tudok angolul, õk nem tudnak magyarul, úgyhogy már megszûnt. A nagynéném meghalt, a testvérem meghalt, még
a fiával meg a lányával se tudunk beszélni. Mikor meghalt a fia, angolul küldött
táviratot, hogy meghalt, és azóta még csak egy karcot se írnak. Magyarul nem
tudnak, úgyhogy megszûnt a kapcsolat (Adatközlõ 3).
Általában a kapcsolat elszegényedett, formalitássá és egyoldalúvá vált az
unokatestvérek között. A levélváltás csak az ünnepekre korlátozódott, és a kapcsolatot leginkább a kintrõl néha küldött pénz, esetleg a remélt örökség miatt
tartották fent. Két család is volt a faluban, aki amerikai örökségbõl építkezett.
A véglegesen kitelepültek õseik iránti tiszteletadásának egyik sajátságos formája a síremlékállítás, vagy annak költségeinek fedezése volt. Volt, aki 1932-ben hazatérvén Ungváron készíttetett nagyszüleinek síremléket a kistárkányi temetõbe,
mások az itthon maradt testvéreket, családtagokat bízták meg síremlék állításával.
A hazai és kinti kereseti lehetõségek közötti óriási különbség sokakat csábított volna Amerikába. A kint levõ rokonok (nagybácsik, testvérek) meg is adták
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volna a szükséges támogatást és hátteret a hajójegy megvásárlásához és a tengerentúli élet elkezdéséhez, azonban az itthoni családi kötelékek sokakat maradásra késztettek. Nagybátyám mondta: Tudod mit, küldök repülõjegyet, és
gyere ki. De egyedüli gyerek voltam, szüleim éltek, két kisfiam volt meg a férjem, nem hagytam. Gyere ki egy évre vagy egy félre, majd megtudod, hogy mit
keresel. De nem mentem ki (Adatközlõ 1).
Volt rá eset, hogy a tengeri hajóúttól való félelem tartott vissza egyeseket.
Testvére kint volt, és küldött pénzt haza, hogy az öccse is menjen ki, de azt üzente vissza, hogy ha a tenger kiapad, akkor megy ki. (Adatközlõ 6.) Hajóval jött haza apám, és úgy jött haza, hogy viszi ki anyukát és engem, de közben anyuka félt
a víztõl, a tengertõl és itthon maradtunk. Állítólag már meg volt minden, hogy visz
ki bennünket, de anyuka nem akart menni és így itthon maradtunk. Hányszor
mondta: Gyerekek, ha akkor kimentünk volna Amerikába! (Adatközlõ 11).
Volt Nagytárkányból olyan gyermek, aki meghalt az utazás során, úgy mondták, hogy tengeribetegségben. A tengerbe bocsátották. A kedélyeket borzolta a
kor legnagyobb katasztrófatörténete, a Titanic legendája is, melyrõl élményszerû beszámolókat is ismertek az amerikások. Apósom beszélt errõl a hajóról, a
Titanicról, hogy az õ gazdájának, a milliomosnak az egyik testvére is ott volt. Azt
mondta, hogy fizettek volna, de csak nõket meg gyerekeket engedtek fel a mentõhajóra, és hogy az õ gazdájának a testvére is fel akart volna ülni, és elvágták
a kezét, és beesett a tengerbe, mert az férfi volt. Ott volt a gyermeke és a felesége, de férfiakat nem engedtek fel oda, mert kevés volt a mentõcsónak. Enynyit mesélt a nagyapa errõl (Adatközlõ 10).
Volt, akinek már az egész családja (szülei és testvérei) kint volt Amerikában,
és kivitték volna õt is. Akkor már anyám férjhez ment, külön család volt már,
és nagyapám Amerikába ki akarta vitetni õket, már apámat is meg anyámat is
és apámról a nagyanyám hozzákezdett sírni apámnak, hogy Mi lesz velünk, hát
te is itt hagyol bennünket? Oszt akkor megsajnálta, pedig már megvolt a hajójegy és akkor visszaküldte a hajójegyet, így itthon maradtak (Adatközlõ 3).
A két világháború között a bevezetett kvótarendszer miatt kevesen indultak
el Amerikába, emellett itthon is új lehetõség nyílt a pénzszerzésre: a dohánytermesztés. Ahogy számon tartanak Amerikából épült sort (utcát) a faluban, hasonlóképpen azt is, melyik épült fel a dohányból (a Bélyi utca és a csendõrlaktanya kertje végénél levõ utca). Talán a dohánytermesztés az oka, hogy
Nagytárkányban nem találkozunk a két háború között a Kanadába való kivándorlás jelenségével.
A második világháború után megszûnt az amerikai munkavállalás lehetõsége. A háború utáni években  egészen 1949-ig  az Egyesült Államok a konzulátusa útján megkereste azokat, akik a háború elõtt kint születtek Amerikában,
vagy más úton nyertek amerikai állampolgárságot. Dönteniük kellett, hogy melyik országot választják végleges hazájuknak. Nagytárkányból ekkor öten éltek
ezzel a lehetõséggel, és utaztak vissza Amerikába. A bátyám négy évig volt fogságba, 47 szeptemberéig. Na és aztán lejött nekünk a konzulátusról, hogy mehet ki Amerikába, de közben már megnõsült, megszületett a fia. Egy kilenc, vagy
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hathetes fiúcskát itt hagyott, valahogy így. No és aztán csak kilencévesen találkoztak, akkor tudta kivitetni a családját (Adatközlõ 6).
A késõbbiek során aki ki tudott utazni Amerikába, az legtöbbször családegyesítéssel, és ezáltal véglegesen elhagyta szülõfaluját. A hatvanas, hetvenes évektõl volt lehetõség rokoni látogatásokra, mind Csehszlovákiába, mind Amerikába.
A nehezen megszerezhetõ vízum vagy az immár állandó munkahelytõl való hoszszabb elszakadás problémája gátolta meg ezekben az években a kiutazásokat.
Az államhatalmi rendszer sem szívesen engedte ki tagjait az ellenséges nyugati világba. A hatvanas években még csak rokoni látogatást engedélyeztek: szülõhöz vagy testvérhez lehetett kiutazni rövidebb idõszakra, három hétre vagy
egy-két hónapra. Volt, aki csak a nyugdíjkorhatár elérése elõtt egy évvel tudott
kivenni fél év fizetetlen szabadságot a vasúttól, ahol a munkahelye volt. A kint
élõ testvér így hálálta meg öccse évtizedekkel ezelõtti segítségét, hogy támogatta a kiutazását, a házból való kifizetéssel. A rokonlátogatás ideje azonban munkavállalással is párosult.
Az 1990-es években a rendszerváltozás után több lehetõség nyílt újra a külföldi munkavállalásra. A legújabb idõben Amerika mellett a nyugat-európai országok is számos lehetõséget nyújtottak a szakképzett és szakképzetlen munkaerõ számára. Németország, Anglia, Írország is kedvelt célpontok lettek, fõleg
a szakképesítést nem igénylõ munkakörök, a bébiszitterkedés, felszolgálómunka és a házi betegápolás területén. A kilencvenes évek második felében öregek
gondozását vállalta több nagytárkányi asszony Amerikában. Az asszonyok kiközvetítését egy Ung-vidékrõl származó szlovák házaspár szervezte. A lehetõségrõl
szóló hírlánc elérte Nagytárkányt is 1995-ben. A faluból nyolc nyugdíjas asszony
vállalkozott erre, akiket már nem kötött a munkahely. Meghívólevél birtokában
megszerezték az amerikai vízumot, amely ugyan tíz évre szól, de egy utazás során csak hat hónap kint tartózkodást engedélyeznek, amit rendszerint a vállalkozás megtérülése érdekében túl kellett lépni. Minimum másfél év volt az idõ,
amiért érdemes volt kimenni. Az újbóli kiutazás a korábbi kint tartózkodási idõ
túllépése miatt bizonytalan volt, de mégis megpróbálták. Volt, akinek sikerült
még többször is bejutni az országba, volt, akinek nem.
Aki kiment, küldte haza a meghívólevelet, melynek mind formai, mind tartalmi követelményeivel tisztában volt. A kiérkezett asszonyokat a repülõtéren a
szlovák panzió üzemeltetõi várták, majd elvitték õket a szlovák házba. Az asszonyok igyekeztek minél hamarabb munkát vállalni, hogy ne kelljen a házban fizetni a napidíjat. Nem mindig fogadták el a munkaközvetítõ, az ágent által felajánlott elsõ munkát. Tudták, hogy csak ott érdemes dolgozni, ahol valamennyire mégis jól érzik magukat, a kölcsönös szimpátia kialakulására van remény.
Elõbb-utóbb sikerült elhelyezkedniük egy-egy családnál, házvezetõnek és betegápolónak.
Nagyon nehéz munkát vállaltak: haldokló öregeket ápoltak, akiknek a nap 24
órájában bármikor szükségük lehetett segítségre. Ezért alig rendelkeztek saját
szabadidõvel, kimenõvel. Ezt ellensúlyozta a fizetésük, melyet tisztán félre lehetett tenni a kosztot és kvártélyt biztosító munkahelyen. A nyelv ismeretének
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hiánya nem riasztott vissza senkit, kint hamar elsajátították a szükséges szavakat. A szlovák, lengyel vagy magyar helyre került asszonyoknak igazából minimális angol nyelvtudásra volt szükségük, még az ügynökeik is lengyelek vagy
szlovákok voltak.
Szerencsés volt az, aki 56-os vagy korábban kivándorolt magyarokhoz kerül.
Akadt olyan asszony is, aki szülei által ismert zsidó család leszármazottaihoz
került. A kint tartózkodó asszonyok telefonon tartották egymással a kapcsolatot, ha jó lehetõségek adódtak, értesítették a másikat, vagy ha valakinek problémája volt, segítséget tudjon kérni. Hazatérés után rendszerint nem magukra,
hanem gyermekeik boldogulására (házvásárlásra vagy mezõgazdasági gépekre)
költötték a megszerzett pénzt.
Az amerikai munkavállalás nagyobb megszakítással 1886-tól szinte napjainkig kíséri a falu életét. Ez az összetett jelenség a különbözõ családok egyéni történeteibõl tevõdik össze, mely nagy változatosságot mutat. A kivándorlás öszszességében a falubelieket rugalmasabbá, nyitottabbá tette, munkamoráljukban megerõsítette, és anyagilag elõrelendítette õket.
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Vysahovalectvo z Ve¾kých Trakán
(Zhrnutie)
túdia sa na základe sporadických prameòov a spomienok pokúa na príklade Ve¾kých
Trakán predstavi jav, ktorý literatúra oznaèuje pojmom vysahovalectvo. Autor povauje
vysahovalectvo za zamestnanecký migraèný jav, ktorého úèastníci realizovali zisk pohybom medzi dvomi, voèi sebe navzájom uzavretými systémami. Práve preto chápeme
vysahovalectvo ako úspenú adaptívnu odpoveï na nepriaznivé domáce hospodárske
podmienky. Tak dokázali úèastníci dosiahnu èo mono najväèie zisky v rámci daného
èasu. Z h¾adiska analýzy zisku javu-výdavkov videli súèasníci skôr len stranu výdavkynáklady, preto bolo vysahovalectvo hodnotené negatívne.
Z h¾adiska hnacej sily tohto javu pripisujeme ve¾kú dôleitos osobnému informovaniu, ktoré nazýva literatúra reazovou migráciou. Bádatelia zvykli skúma pomery spoloèensky a hospodársky zaostalej krajiny ako push èinitele, americké monosti ako pull
èinitele. Popritom upozoròujeme aj na skúmanie migrantmi vytýèených  spoloèensky
a hospodársky síce obmedzených  cie¾ov. Toto skúmajúc vidíme, e spomenutý jav sa
spája predovetkým so snaivým gazdovským spoloèenstvom, ktorého prísluníci prijali
prácu v Amerike v snahe získa pôdu a postavi nový dom, podujali sa znáa akosti a
núdzu s tým spojenú. Stavebné práce usmeròovali z ïaleka a svojim rodinám posielali
domov peniaze. Novopostavené domy boli obvykle modernejie a ich majitelia ako prví
uplatòovali nové výdobytky svojej doby.
Z Ve¾kých Trakán sa prví vysahovalci vydali na cestu v roku 1886-1887 a umiestnili
sa predovetkým v priemyselných závodoch východného pobreia. Popri mládencoch
a enatých muoch nachádzame medzi nimi aj mladé dievèatá. V roku 1902 sa do tohto
hnutia zapojilo 12,5 % obyvate¾ov obce. Po dvoch-troch rokoch  prípadne viacnásobne
opakovaných  zarábania peòazí sa spravidla vrátili domov a tu pokraèovali vo svojom
ivote. Kvôli vyej úrovni amerických pomerov sa mnohí nevrátili domov a rozhodli sa
pre získanie tátneho obèianstva a trvalé usídlenie. Prvá svetová vojna a po nej nasledujúca obmedzujúca americká migraèná politika zníila poèet vysahovalcov na zlomok
niekdajieho poètu, popritom vak u aj doma bola daná monos zarobi si prostredníctvom pestovania tabaku. Po druhej svetovej vojne zanikla monos doèasného prijatia
práce v Amerike a a po roku 1990 sa znovu oivil záujem o prácu v na tomto kontinente. Vtedy v dôsledku zmeny spoloèenského poriadku vyuili vo Ve¾kých Trakanoch túto
monos u nie aktívne pracujúci, ale nieko¾ko ien na dôchodku.
Prijatie práce v Amerike je zloitý jav, ktorý sa skladá z osobných príbehov rôznych
rodín, ktoré vak kvôli subjektívnym èinite¾om vykazujú ve¾kú rôznorodos. V súhrne vak
vysahovalectvo uèinilo obyvate¾ov Ve¾kých Trakán prunejími, otvorenejími, posilnilo
ich pracovnú morálku a pozdvihlo v oblasti hmotného blahobytu.

Auswanderung aus Nagytárkány
(Zusammenfassung)
Die Studie versucht, mit Hilfe ärmlichen Quellen und Erinnerungen durch das Beispiel
Nagytárkány das Phänomen vorzustellen, das in der Fachliteratur als Auswanderung
bezeichnet wird. Der Autor betrachtet die Auswanderung als eine Erscheinung der
Arbeitnehmer-Migration, deren Teilnehmer im Rahmen von zwei verschiedenen geschlos-
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senen Systemen durch Bewegung sich ein Gewinn verschafften. Deswegen verstehen
wirt die Auswanderung als eine erfolgreiche adaptive Antwort auf die ungünstigen wirtschaftlichen Bedingungen. So konnte der möglichst größte Gewinn erreicht werden.
Die Analyse des Erscheinung-Aufwand-Gewinns betrachtend sahen die Zeitgenossen
eher die Seite der Aufwendung, deshalb war die Auswanderung negativ beurteilt.
Die Ursachen des Phänomens betrachtend, schreiben wir der eine große Bedeutung
der persönlichen Informierung zu, die in der Fachliteratur als Kettenmigration bezeichnet
wird. Die Forscher untersuchen die Verhältnisse eines gesellschaftlich und wirtschaftlich
rückständigen Landes als push-Faktoren, die amerikanischen Möglichkeiten als pullFaktoren. Dabei machen wir aufmerksam auf die Untersuchung der Ziele, aufgestellt von
den Migranten  die gesellschaftlich und wirtschaftlich zwar beschränkt sind. Dies untersuchend sehen wir, dass das Phänomen sich eher der aufstrebenden Wirtengemeinschaft anknüpft, die in Amerika Arbeit gesucht und damit alle Schwierigkeiten auf sich
genommen haben, um sich zu Hause Boden und ein neues Haus kaufen zu können. Sie
haben die Bauarbeiten aus der Ferne organisiert und Geld der Familie geschickt. Die
gebauten neuen Häuser waren gewöhnlich moderner und die Besitzer verwendeten als
erste die Neuerungen der Zeit.
Aus Nagytárkány gingen die ersten Auswanderer 188687 weg, sie fanden Arbeit vorwiegend in den Industriebetrieben der östlichen Staaten. Neben jungen Burschen und
verheirateten Männern gingen auch junge Mädchen weg. An der Bewegung beteiligte sich
(im Jahre 1902) 12,5% der Dorfbewohner. Nach 2-3 Jahren (auch mehrmals wiederholten) Auslandsaufenthalt kamen sie gewöhnlich heim, um das Leben zu Hause fortzusetzen. Da die amerikanischen Verhältnisse auf einem höheren niveau waren, kamen
jedoch viele nicht zurück, sie wählten (nach der Erwerbung der Staatsangehörigkeit) die
endgültige Niederlassung. Der Erste Weltkrieg und die nachfolgende beschränkende
amerikanische Migrationspolitik verminderte die Zahl der Auswanderer auf einen
Bruchteil; es boten sich bereits zu Hause mehrere Möglichkeiten an, wie Tabakanbau.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es keine amerikanische zeitweilige Arbeitsgenehmigung
mehr, das Interesse, in Amerika Arbeit zu suchen, erwachte erst in den 90er Jahren des
20. Jhs wieder. Infolge veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse nutzten diese
Möglichkeit nicht mehr aktiv Arbeitende, sondern vorwiegend einige Pensionisten aus
Nagytárkány.
Arbeitnehme in Amerika ist ein Phänomen, zusammengestellt aus individuellen
Geschichten verschiedener Familien, die wegen subjektive Tatsachen große Unterschiede zeigen. Die Auswanderung machte die Dorfbewohner schnellkräftiger und offener, bekräftigt in ihrer Arbeitsmoral, in einem materiellen Wohlstand lebend.
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MIZSER LAJOS
A község nyelvi jellemzõi
Általános vonások
Nagytárkány nem szerepel a Magyar Nyelvjárások Atlaszának kutatópontjai között. Sõt, az egész Bodrogközbõl csupán Ricsérõl és Vissrõl vannak adataink.
A község alapvetõen az északkeleti nyelvjárásterülethez tartozik (tehát ahhoz a részhez, amely irodalmi nyelvünk megteremtésének alapja is lett), ezen
belül pedig a bodrogközihez. Ehhez legközelebb a szabolcsi nyelvjárás áll. Alapvetõ jelenségek: az a és á hang mindig ajakkerekítéses, a zárt ë hangot éppen
ismerik, de nagyon ritkán használják, az ly (pontosabban: l + j összeolvadása)
helyett mindig j jelentkezik.
Azt is meg kell jegyeznünk, hogy a bodrogközi falvak közül a nagytárkányiak
nyelve áll talán a legközelebb a magyar irodalmi, illetve a köznyelvhez. Ennek
magyarázata alighanem az egységesülési folyamat, amely Nagytárkányban sokkal gyorsabb volt, mint a környezõ községekben. Ez némiképpen meglepõ a viszonylagos (földrajzi) elzártság miatt. Ha azonban figyelembe vesszük a nem is
kis mértékû el- és bevándorlást, akkor ezt akár természetesnek is vehetjük.

Magánhangzók
Magánhangzókban jóval gazdagabb Nagytárkány nyelvjárása, mint a normalizált
köznyelv. Felsõ nyelválláson: u, ú, ü, û. Azt hozzá kell még tenni, hogy a hosszú
ú és û jóval ritkább a köznyelvinél, a bodrogközi használatnak felel meg. Középsõ nyelválláson: az o, ó, ö, õ, é, alsó nyelválláson: az a, e, a legalsón az á. Nagyon ritka a zárt ë, pl. nëm (kategorikus tagadáskor). Az orrhangú magánhangzókra alig-alig van példa: pénz pénz.
Ismerik a félhosszú magánhangzókat, de ezek csak bizonyos hangtani környezetben jelentkeznek: ha a magánhangzót -r vagy -j vagy -l követi (ez utóbbi
esetben az -l- az esetek többségében kiesik): sòr, kendèr; szugòj, ùjj; àlma, kùlturház.
A kettõshangzók (diftongusok) éppen még megvannak, de kezdnek erõsen
felbomlani. Záródóak: ou > ó, ao~aó (többnyire egytagú szavakban használatos,
pl. jaó , õü > õ, nyitódó: ie és ië > é.
Magánhangzó-törvényszerûségek:
Zártabbá válás: annyit jelent, hogy a nyelv állása a szájpadlás felé közelít. A
középsõ nyelvállású hangot felsõ nyelvállással mondják: ë > i: ugyi; é > í (gya229

kori): bike, bí, derí, egyíb, kökíny, míreg stb.; ó > ú: lú; õ > û: csû, csûsz, bûven:
Az alsó nyelvállású hangot középsõvel mondják: bogoj bagoly, kutyákot.
A nyíltságra, az ellentétes folyamatra csak egy példát találtam: fodbal futball.
Az illabializáció jelensége (amikor is az ajakkerekítéses magánhangzót ajakréssel ejtik) meglehetõsen ritka: fil fül, kilsõ külsõ.
A magánhangzó rövidülése az egész Bodrogközben gyakori jelenség: hev
hév, level, nehez, kiván, pup, vasut, szük, gyürü, hegedü stb.
A nyúlás pl. a következõ szavakban fordul elõ: cífra, píros, sima; cúkor,
dúdor, fúrik; bûszke, tûske. A nyúlásnak nemcsak itt, hanem a magyar nyelvterület nagyobb részének is van egy érdekes esete az ún. pótlónyúlás. Az -l + mássalhangzó kapcsolatból az -l- kiesik, s ennek következményeként az elõtte levõ
magánhangzó megnyúlik: fót, õtözik, erkõcs, kódus, kõdök, tõgyfa, kúcs, nyóc
stb.
A magánhangzó kiesése Nagytárkányban két esetben következik be: 1. amikor a fõnévi igenév képzõje elõtt -t- áll: álitni, bolonditni, diszitni, meritni. 2. magánhangzóra végzõdõ helységnevek + -képzõ:
csernyi ágcsernyõi, karcsi karcsai, véki vékei, baksi (szentistván)baksai, kazsi kazsui.

Mássalhangzók
Ha a mássalhangzórendszert nézzük, a nagytárkányi nyelv általában a köznyelvi normához igazodik. Azért általában, mert ez a nyelvjárás használ olyan mássalhangzókat is, amelyek nem fonéma értékûek. Ez annyit jelent, hogy jelentésmegkülönböztetõ szerepük nincs, a helyesírás sem jelöli ezeket. Legelõször is
vizsgáljuk meg a fonéma értékû beszédhangokat! A) Szájhangok: 1. ún. felpattanó zárhangok: ezeket önmagukban nem tudjuk kiejteni, csak akkor, ha utánuk
magánhangzó (bármely rövid is) következik: b~p, d~t, k~g. 2. réshangok: v~f,
z~sz, zs~s, - ~ h: nincs zöngés párja, 3. zár-réshangok: dz~c, dzs~cs, gy~ty, 4.
folyékony hangok: j~ -, l ~ -: nincs zöngétlen párjuk, r ~ -: nincs zöngés párja.
Jellegzetességük az, hogy az elõttük levõ magánhangzót kissé megnyújtják, úgynevezett félhosszú magánhangzót hoznak létre (pl. tèj, tanùl, kèrt). A nem fonéma értékû hangok száma alig tér el a köznyelviekétõl: ÷: ez az, amit a német
ch-val jelöl, de a magyarban csak akkor jelentkezik, ha a h után mássalhangzó
következik (pl. ihlet, de ezt a szót nem hallottam Nagytárkányban), ÷ì ez csak
abszolút szóvégen fordul elõ, de csak akkor, ha a felszólító mód -j jelét k, p, r
mássalhangzó elõzi meg (rak÷ì, kap÷ì , vár÷ì). A folyékony, jelen esetben a pergetett hangokra is van példa: azaz nem a nyelv perdül többször, hanem a két
ajak: pøukk (a lovak hajtásakor használták). A képzésmód természetesen változhat akkor is, ha a mássalhangzót magas (elöl képzett) vagy mély (hátul képzett)
magánhangzó követi. Ám ezek a jelentésen mit sem változtatnak. B) Orrhangok:
m, n, ny. Nem fonéma értékû: ç. Ezt akkor használják, ha az n után g vagy k fordul elõ szóközépi helyzetben: içga, içkább. Ha azonban az m hangot f vagy v kö230

veti, akkor a képzés helye elõre tolódik kevéssé.
Mássalhangzó-törvényszerûségek:
Részleges hasonulás: csaknem teljesen megegyezik a köznyelvi kiejtési normákkal: huszhatod húzhatod, viszpart vízpart, patagba patakba kébzel képzel, foktok fogtok stb., továbbá a képzés helye is megváltozhat: ez akkor következik be, ha az n és ritkábban az ny hang után két ajakkal képzett mássalhangzó (b vagy p) következik: szémbánya szénbánya, kémpor kénpor;
Zétémbe Zéténybe.
Teljes hasonulás: ez is nagyjából megfelel a köznyelvi normának, de annál
azért szabadabb: annya anyja, egisség egészség, haggya hagyja, busujjon
búsuljon. A szóközépi -rl- bõl lehet -ll-: salló, talló.
Az összeolvadás is többnyire köznyelvi szintû: zõccség zöldség, mecc metsz, mulaccság mulatság, néccer négyszer, csalággya családja.
A hangûr megszüntetése: ez régi vonása nyelvünknek, hogy két magánhangzó találkozásakor a dallamosság megtartása érdekében egy mássalhangzót illeszt be. Ez a hang az ómagyar korban a v, ritkábban a h volt, de a XVI. századtól kezdve a magyar nyelvterület nagyobb részében a j fordult elõ, és ma is az
(ezt a helyesírás soha nem jelölte): diják, dijó, karfijol, órijás.
A mássalhangzók rövidülése kötelezõen akkor jelentkezik, ha a szó hosszú
mássalhangzóra végzõdik és utána mássalhangzóval kezdõdõ toldalék következik: vard varrd, álkapocs állkapocs, halgat hallgat, szebnél szebbnél, arcal
arccal. Nagytárkányi rövidülések: aval, evel, ere erre, kézel, lábal, ösze,
visza.
A nyúlás már jóval ritkább: köznyelvi is: lessz, eggy, de Nagytárkányban szóközépen is elõfordulhat: nyugdijjas, közzé.
A palatalizáció, amikor a d, n hangokat egy j-vel toldjuk meg, közepes gyakoriságú: nyõ (ige!), vonyit, loknyi, szappany, vagony, betony, térgyepel.
Az ly felbomlása Nagytárkányban érdekesen alakult: A j elvonására csak egy
példánk van : Ujhel Sátoraljaújhely (az egész Bodrogközön így ejtik), a magyar
nyelvterület nagyobb részére jellemzõ ly > j tendencia itt is érvényesül(t), ám
vannak nagytárkányi jellegzetességek is: jászoj jászol, ököj ököl. Mindezek
azt valószínûsítik, hogy a helységben évszázadokkal ezelõtt az ly használata általános volt.
Ritkán a zár-réshangból réshang válhat (affrikáció): bornyu, gyön.
Toldás: híj < hí hív (híjlak, de: hívsz). A további példák a kéttagúságra való
törekvést mutatják (régi nyelvünkre éppen a két szótagú szavak túlsúlya volt jellemzõ), asztat, esztet, õtet, máma.

Alaktani, mondattani megjegyzések
A -ba/-be és -ban/-ben között nem tesznek különbséget, csakis a -ba/-be ragpár használatos, amikor akár a hová?, akár a hol kérdésre felelnek: iskolába
megyek, az iskolába vagyok. Az -ért rag itt -ér-nek hangzik, s az elõtte levõ -a, illetve -e mindig megnyúlik. A -hoz/-hez/-höz rag helyett, ha személyre vonatkozik,
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a -nál/-nél jelentkezik: megyek az orvosnál, mamámnál, Dobóéknál, Feriéknél
stb. Elég gyakori az igemódok felcserélése: majd együnk valamit eszünk, ennéle már végre? eszel. A tagadó kérdõ mondatokban az -e szócska mindig a tagadószóhoz tapad: nem-e akarsz elmenni? Az oszt kötõszót kezdi kiszorítani az és.
A köznyelvhez való igazodás itt vehetõ leginkább észre. Mondataik szabályszerûek, a hangsúlyozás és a hanglejtés is a normatívának felel meg. A megszakított
mondat igen ritka, legfeljebb csak érzelmi töltéssel fordul elõ.

Szójegyzék
A Magyar Nyelvõr 1876-ban, 1878-ban és 1939-ben közölt három rövidke szószedetet (tehát ha a szó után évszám is van, az adat innen való), így több mint
száz évre visszamenõen van valami képünk a régi nagytárkányi nyelvrõl. A többieket helyszínen gyûjtöttem. Ezek többsége ún. alak szerinti tájszó, azaz csak
kissé tér el a köznyelvtõl (pl. rakottya), kisebb részük valódi tájszó, amely a köznyelvben nem ismeretes (pl. palozsna), elvétve akadnak jelentésbeli tájszavak
is: a hangalaknak itt más a jelentése, mint a köznyelvben (pl. masina). Itt már
nem ismétlem azokat, amelyek a magán-, illetve mássalhangzó-törvényszerûségek példaanyagában szerepelnek.
azér = azért (1878)
azut = azután (1878)
csizsma = csizma (1878)
disztó = disznó (1878)
druga = telefonoszlop
esmer = ismer (1876)
eszváta = szövõszék
fére = félre (1878)
fizes = füzes
früstök = reggeli
gombóda = tarhonya
grajcár = krajcár (1878)
íp = ép (1876)
köszméte = egres
krompé = krumpli (1878)
kucik = pattanás a szájon
kutacs = piszkavas
láptó = létra
masina = tûzhely
megyen = megy (1876)
mihint = mihelyt (1878)
mindétig = mindig (1878)
mingyá = mindjárt (1878)
murmog = mormog (1878)
ór = orr (1878)
oszt = és
pákja = nádbuzogány (1939)
palozsna = záptojás
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pilis = forradás a kenyéren
pille = tejbõr
pípa = pipa (1878)
pipulya~pápulya = gyermekláncfû (1939)
puffancs = fánk
puja = gyermek
rakottya = rekettye
ré = rév
ridzik = a nõstény disznó pározni akar
sajtalan = sótlan
sikánkózik = csúszkál a jégen
strec = lapcsánka
szaka = toka (1878)
szurós disztó = tompa orrú sün
szurós kutya = hegyes orrú sün
tetü = tetû (1876)
tojózkodik = a kakas párzik
tõgy = tölgy
tõtés = töltés
tündelevér = denevér (1939)
ü = õ (1876)
vaklégy = bögöly
veksza = háborgás, nyugtalanítás (1876)
vikszos = bekent (lábbeli) (1878)

Szólások
A Magyar Nyelvõr 1878. évi számában Paszlavszky Sándor nagytárkányi szólásokat  ahogy õ írja: szólásmódokat  tett közzé. Az az érdekesség, hogy több
mint száz év elteltével ezek a szólások nemcsak ismeretesek, hanem használatosak is a helységben. Ezeket most betûhíven közlöm. Magyarázni sem szükséges õket, hiszen azonnal tudjuk, hogy mirõl van szó.
Ha jó vóna, a kutya is megenné.
Megjárta, mint a mádi zsidó.
Ugy jár, mint akinek az óra vére foly.
Mihint gondol, mingyá gombol.
Tapogatózik, mint a tót a hajnal után.
Ott a nap, ahol a kódus a vajat elöntötte.
Olyan okos, mint a tordai malac.
Olyan jámbor, mint a gonosz.
Ugy szaporodik, mint a rakamazi krompé.
Világos, mint a tulsó sor.
Olyan szelidek, mint a mándoki galambok.
Ugy dobog a szive, mint a ricsi kutyáé.
Korpa közzé keveredõt megeszik a disztók.
Gyülölik egymást, mint a két vallásu házasfelek.
Olyan messze van tülle, mint Makó Jeruzsálemtül.
A rosz nyereség hasonló a kárhoz.
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Amilyen az öreg tyuk, olyan a csirkéje.
Amire szükség van, egy grajcárér is drága.
Olyan egészséges, mint a falhoz vert macska.
Ugy tipeg-topog, mint a tojós galamb.
Ugy siet, mint a csizmadia a vásárra.

A község nevének eredete
Meglehetõsen késõrõl, 1320-tól lehet adatolni Tharkan formában. Nyilvánvalóan
jóval korábban is megvolt, hiszen 1324-ben már két Tárkányról szólnak az okmányok. Az országban azonban ezeken kívül még 12 megyében fordult elõ a Tárkány
név. Biharban egy (Köröstárkány, jelenleg Romániához tartozik, román neve: Tãrcaia, az ugyancsak Biharban levõ Kistárkány jóval késõbbi alapítású), Hevesben
kettõ (Felsõ- és Mezõtárkány) és Komárom megyében egy (Tárkány). A többi
Tárkány elpusztult, s csak egy-egy dûlõnév õrzi egykori meglétüket. A Tárkány névrõl megoszlanak a vélemények. Török eredetû méltóságnév, amely a szakrális
kovács jelentésre megy vissza. Ha azonban ez igaz lenne, akkor a X. századi alapítást kellene feltételeznünk. A Tárkány helynevek azonban csak a XIII. és XIV.
században bukkannak fel, így az eredeztetés erõsen kétséges, hiszen azóta 3400 év telt el. A másik vélekedés törzsnevet gyanít a névben, megtartva a szakrális kovács jelentést, de ez nem valódi, hanem csak vélt törzsnév. Így legvalószínûbb az, hogy személynév volt, és a Tárkányok az alapítójukról, elsõ birtokosuk személynevérõl kapták elnevezésüket. Ezt az is alátámasztja, hogy a korban
kimutatható a Tárkány személynév. Sõt Nagytárkány és a Komárom megyei
Tárkány is személynévbõl vezeti le a községnevet 1864-ben (Árpádhoz való kapcsolása már önkényes  bár ezzel a községek régiségét igyekeztek volna bizonyítani). A nagytárkányi adatot a lejegyzõ Szirmay Antal munkájából vette.

Földrajzi nevek
A helység neve az ejtésben: Natytárkán, melléknévi alakja: natytárkányi, hol? és
hová? kérdésre így felelnek: Natytárkámba, honnan? kérdésre pedig: Natytárkámbul.
Mielõtt rátérnék a ma is ismert és használt elnevezésekre, célszerûnek látom közölni Pesty Frigyes 1864. évi helynévtárából azt, amit 1864-ben fontosnak gondoltak az akkor élõ emberek elmondani. A korabeli helyesírást, mivel dokumentumról van szó, megtartottam. A földrajzi neveket kiemelten hozom.
Helly nevek
Nagy Tárkány Községböl
Zemplén Megyéböl
Zemplén Tiszai [értsd: Zemplén megye, tiszai kerületi szolgabíróság  M. L.] ország szerte Nagy Tárkány a neve más neve nem volt nem is volt, Arpád vezér idejéböl állítatik származottnak a neve, úgyanis annak fia volt Tárkány nevü  ez  egy kastélyt épitett vár formát
romjainak nyoma van ezt 1649. évben III. Ferdinánd só árúlással Tárkány nemzetségnek
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ajándékozta 1675 évben az az érintett Kastélyban B. Sennyeÿ Ferencz és Ns: Terebessÿ István a lázadók által meg kinoztattak a falú neve Árpád fiáról Tárkánynak neveztetik.
Bornyús kert úttza, Kalodás domb úttza, valaha büntetö hely volt, nemes sor úttza,
Úraság és nemesek laknak, Széna zsák valaha igen jó széna termö, ma szántó föld,
Gombódás, Rakottyás szántó föld, Vesszös, Czinkerét, rétek. Vadkert, nyárjas, boso
szer, Veres hegy szántó fõldek, Akasztó homok e helyen a vezérek által a bünösök
akasztattak most szántó fõld, Tölgyes homok, Gömböczös szántó föld, Remete e helyen
Remetét lakni mondanak, most legelö, Nagy Kert gyömölcsös a Tisza parton Szöllö liget ez elött szöllö most szántó föld, Szakács ól a birtokos neveröl.
e Község határa 1951. hold tagositatlan.
látta
Kigyóssy Albert
Tisza K[erü]leti sz[olga]biró
PECSÉT

Belterületi nevek
A helységben sok utcanév található. Egyes utcáknak több nevük is volt, így célszerûnek látszott rendezésük. Ezt a község vezetõsége meg is tette.
1. Mai hivatalos utcanevek
Agárdi utca: Zemplénagárd felé vezet, Arany János utca, Balassi Bálint utca,
Dohány utca: a dohánybeváltó van ott, Fõ utca, Iskola utca, Kaszárnya utca: a
finánclaktanya felé vezet, Kert alja utca: mindössze egyetlen ház van ott, Kolónia utca: régebben csak Kolónia, a két világháború között ruszinokat, szlovákokat telepítettek ide, akkor külterületnek számított, ma már belterület, bár nincs
teljesen összeépülve Nagytárkánnyal, Marczy István utca: a község kulturális
életében egykor jelentõs szerepet játszó ember tiszteletére adott név, Petõfi utca, Rákóczi utca: II. Rákóczi György erdélyi fejedelem tiszteletére kapta a nevet,
Remete pázsit utca: a Remete-pázsitból hasították ki, Stadion utca: a futballpályára vezet, Szoroska: zsákutca, Tárkányi György utca: az egykori birtokos tiszteletére adott név, Templom sor: a római katolikus templom utcája, Tisza utca:
a Tiszához vezet, Új sor.
2. Nem hivatalos, régi, népi elnevezések
Alsó-Ördöngõs utca, Bélyi út, Bornyus-kert utca, Cigány sor, Felsõ-Ördöngõs
utca (az Alsó és Felsõ Ördöngõs közös neve: Ördöngõs) , Fizesi sor, Fodor szoroska, Fuksz (Fuchs) majori sor, Galagó sor egy, Galagó sor kettõ, Hõsök tere,
Kalodás domb utca, Kifli utca~Testvér sor, Kistárkányi sor, Kis vég, Legyes sor,
Magazin utca, Nagy Géza sor~Ócska temetõi utca, Nagy sor, Nemes sor~Angol
zóna, Ördöngõsi sor, Repülõ sor, Simon sor, Töltési sor. Itt említem meg a
Galagó nevû falurészt. A két világháború között a szegények házai álltak itt. Az
ungvári  a csehek által épített  fényûzõ negyedrõl kapta a nevét ellentétes értelemben.
3. Építmények nevei
Dohánybeváltó ~ Magazin, Finánckaszárnya ~ Kaszárnya, Fuchs-kastély (ejtve: fuksz), Fuchs-major, Futballpálya (ejtve: fodbalpája), Jéerdé ~ Szövetkezet ~
235

Szövetkezeti udvar ~ Jéerdé-telep ~ Tanya, Kilencéves alapiskola ~ Nagy iskola,
Kovácsmûhely, Községháza, Kultúrház, Magazin-kastély, Óvoda, Sternbergermajor, Tanítólakás, Tûzoltószertár, Tyúkfarm, Zakhár-mûhely.
4. Egyházi épületek nevei
Evangélikus templom ~ Lutheránus templom, Harangláb, Katolikus iskola,
Katolikus templom, Parókia, Református iskola, Zárda, Zsidó templom.
5. Boltok, kocsmák nevei
Arany Szarvas kocsma, Kuglizó (kocsma kuglizóval), Hermán-kocsma, Krósz(<Grósz-) kocsma ~ Mozi, Nagy áruház ~ Nagy bolt, Szerina-bolt, Rossz kocsma:
ma már nyoma sincs, de tájékozódási pontul szolgál.
6. Szobrok nevei
Hõsök-szobor, Hõsök téri kereszt, Marci-kereszt, Markovics-kereszt, Nepomuki Szent János-szobor, Ternyila-kereszt.
7. Kertek
Drótos-kert (beépítve), Kû-kert, Láncos-kert, Pap-kert, Református-kert (beépítve).
8. Egyéb belterületi elnevezések
Cigány-gödör, Fehér-híd, Kaloda-domb, Pap-pince, Sipos tója (ma már nem tó,
mert feltöltötték, egy tér a falu közepén), Temetõ, Várárok.

A külterület elnevezései
Nagytárkány községet az következõ helységek határolják: Bély  Tiszacsernyõ 
Kistárkány  Gyõröcske  Tiszabezdéd  Zemplénagárd  Dámóc.
Elöljárójában szükségesnek tartom megjegyezni, hogy Tiszacsernyõ helység
megalapításakor a következõ területeket vették el Nagytárkánytól: Csernyi-járó
(a névadó eredetileg Ágcsernyõ községe volt), Fehér-homok, Gömböcös-hát,
Gömböcös-oldal, Nagy-mezõ, Tölgyes-homok.
Akasztó-homok, Ármeder: a Tisza-gát, Kis-töltés, Kenderáztató, Tisza-hát,
Gyõri-oldal, Másik-oldal, Földvári út, Bezdédi-rész, Földvári-lapály, Halász-ház, ÚjTisza, Tisza-kanyar, Torok, Határszél összefoglaló neve, Ásás gödri, Bába-homok, Bezdédi ré (azaz rév), Bezdédi-rész (Tiszabezdéd felé esik), Borc-homok,
Borsó-szer, Cigánytelep (csak az 1944. évi Helységnévtárban szerepel), Cinkerét, Csürös-kert, Disznó-legelõ, Falusi legelõ, Fekete-tó (ma már szántó), Fináncbutyka, Fizes, Földvár, Földvári lapály, Földvári út, Fuchs-tábla, Gát ~ Tisza-gát,
Gombódás, Gömböcös, Gyõri oldal ~ Gyõri-szög (Gyõröcske felé esik), Gyurikert, Halászház ~ Halásztanya, Határszél ~ Magyar határnál, Holt-Tisza ~ Ócska-Tisza, Homokbánya, Horgas, Járónál ~ Tiltónál, Kápolna ~ Kondásháznál,
Kenderáztató (a Holt-Tisza része), Kert alja, Kis-erdõ, Kis-liget, Kis-öccse, Kisrét, Kis-tippan, Kis-vesszõs, Králik-tag, Lapály, Lenke-kert, Magyar kunyhónál,
Mókus-rét, Nagy-kert, Nagy-liget, Nagy-puszta, Nagy-rét, Nagy-tippan ~ Tippan,
Nagy-Tisza ~ Új-Tisza ~ Tisza, Nagy-vesszõs, Nyárjas, Ócska temetõ, Orgon(y)ista-homok (valaha a kántor használta), Öntözõcsatorna ~ Szomotori-csatorna,
Ördöngõsi-dûlõ, Örvény-kert, Pap tova (ma szántó), Rakottyás, Remete-pázsit
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(egy része belterület), Szakács ól, Szénazsák, Szõlõ-liget, Tisza-bánya-töltés, Tisza-hát, Tisza-kanyar, Tisza-kert, Tisza-part, Tisza-torok ~ Torok, Töltés alja,
Urbarista legelõ, Vad-kert, Veres-hegy, Vesszõs (a Kis- és Nagy-vesszõs közös
neve), Zsidó temetõ.

Családnevek
A magyarság nagyjából Nagy Lajos király uralkodásának idejétõl visel kételemû
nevet. Azért nagyjából, mert a kételemûség általánossá válása az ország területén nem mindenütt egyszerre történt. Gyûjtõutam során 87-féle vezetéknevet
szedtem össze Nagytárkányban. Ezek között van olyan is, amelyet csak egyetlen személy visel. A leggyakoribb családnevek a következõk: Dobó, Dobos,
Gönczi~Gönczy, Nagy, Polák, Pólyi, Tárczy.
A neveket, hogy elkerüljem a felesleges ismétlõdéseket, nem ábécérendben, hanem kategóriánként teszem közzé:
I. A névadó õs személynevére visszamenõ családnevek. 1. Régi egyházi személynevek: ide olyan nevek tartoznak, melyek szerepelnek a Bibliában (Ó- és Újszövetség) vagy egy-egy szentnek, hitvallónak, mártírnak a neve: Gergely (az
egyháztörténet 17 ilyen nevû szentet ismer, a névadó a legnagyobb valószínûség szerint a 7. században élt Gergely pápa volt), Lukács (a harmadik evangélista neve az Újszövetségben), Márton (a sok Márton nevû szent közül a legvalószínûbb a Sabariában [ma: Szombathely] született, majd Franciaország védõszentjének a neve), Móricz (3. századi katonamártír neve, tisztelete inkább francia és német földön terjedt el). Ruszin: Vaszily < Bacèëü Vazul, Vászoly (a görögben: Baszileiosz, a 4. században élt egyházatyának a neve, tisztelete a keleti kereszténységben meglehetõs gyakoriságú). Szlovák: Jabrik < Jambrik < Imre
(Szent István fiáról, a szintén szentté avatott Imrérõl van szó). 2. Régi egyházi
személynevek rövidült, képzett alakjai (ún. becézõnevek): Balla < Barlabás, Marczi < Márton vagy Marcell + -ci, Matyi < Mátyás + -i, Petõ < Péter +-õ. Ruszin:
Vasko < Ivasko < Èâaí (a magyar vaskó vakarókés jelentésû szóhoz a hangalaki azonosságon kívül semmi köze sincs). Szlovák: Gres < Gregor Gergely + , Petrik < Petr Péter + -ik. 3. Régi világi személynév: Dobó: a magyar nyelvben keletkezett. 4. Patronimikon (az apa nevébõl származó) nevek, eredetüket
képzõk is jelölik. Ez  a rendelkezésünkre álló nevek alapján  a magyarban: a
-fi, a németben: a -s, a ruszinban és szlovákban: -vics, -szki képzõkkel történik.
Mai nyelvre lefordítva: valakinek a fia, leszármazottja. Magyar: Gyõrfi György
fia. Német: Haux ~ Hox ~ Hóksz < Hauch + -s < Hugo, azaz Hugo fia. Ruszin:
Pitóczky < Ïiòyx kakas, azaz egy Kakas nevû ember fia. Szlovák: Kozinszky <
Kozinec csûdfû, Kozinec fia, Pankulics < Panko úrfi, a földesúr fia,
Szenkulics < senko széna (e két utóbbi még az -ula képzõvel is bõvült), tehát
Pankula, illetve Szenkula nevû ember fia.
II. A származás helyére utaló családnevek: ezek a névadó õsnek az eredeti
(olykor csak hozzávetõleges) lakóhelyét nevezik meg. 1. Nagyobb egység (megye, táj) neve + -i képzõ: Nógrádi Nógrád megyei, Szatmári Szatmár megyei,
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Szilágyi szilágysági. 2. Puszta helynév: ez a típus nyelvünkben meglehetõsen
ritka, de nem példa nélküli: Dargó: Zemplén megye. 3. Melléknévképzõs helynevek. A képzõ a magyarban az -i, a szlovákban pedig legtöbbször a -ský, amely a
magyarban sokszor -cki formát vesz fel. Megjelölöm azt is, hogy az illetõ helység mely megyében van. Gönczi (a katolikusok írják így) ~ Gönczy (a reformátusok írják így): Abaúj megye, Gyõri: bár a Gyõr helységnév négy megyébõl is adatolható, de itt a szomszédos Gyõröcske (Ung megye) jöhet csak számításba (vö.
a földrajzi neveknél Gyõri oldal~Gyõri szög, a ma használt Gyõröcske alak csak
a 18. század végétõl ismeretes), Lippai: Pozsega, Temes, Zala megye, Meggyesi: hat megyében fordul elõ, ezek közül a legvalószínûbb Sáros, Pólyi: Pólyi,
Abaúj megye, Százvai: eredetileg Százfai: Abaúj megye, Tárczy: Tárca, Sáros megye, Tárkányi: Tárkány helységnév Bihar, Borsod, Heves, Komárom, Tolna és
Zemplén megyében fordul(t) elõ, de esetünkben csakis a szomszédos
Kistárkányról lehet szó, Terebesi: Bihar, Szatmár és Ugocsa megyében is van
Terebes, de itt a Zemplén megyei Tõketerebes a legvalószínûbb névadó hely,
Váradi: csak távolabbi megyékben (Arad, Bihar, Nyitra, Somogy, Marosszék) fordul elõ, nem tudhatjuk, hogy melyik volt a névadó. Szlovák: Hrabóczki <
Hrabovský: a legvalószínûbb névadó helység a Zemplén megyei Hrabovec (nad
Laborcom), magyarul: Izbugyarabóc, Vitószki < Vidovský: Vidová Vigtelke,
Gömör megye. 4. Népnevek: ezek a származás hozzávetõleges helyére utalnak.
Eredetileg az etnikumra vonatkoztak, de késõbb mellékjelentéseket vettek fel:
pl. arról a vidékrõl származott, onnan választott magának feleséget, az õ szokásuk szerint élt, az õ vallásukat követte, sõt még valós vagy ráfogott tulajdonságot is jelölhettek: Magyar, Németh, Orosz (itt csakis ruszin vagy görög katolikus vallású lehet a jelentése), Tóth. Szlovák: Polák lengyel, Szoták Ung megyei, Homonna környéki szlovák (az elnevezés alapja az, hogy a köznyelvi èo
szót itt so-nak ejtik). 5. A helység valamely részén lakó: egyetlen adatunk van,
az is német eredetû: Pachmann < Bachmann patak mellett lakó. A B->P- váltás osztrák-bajor eredetre mutat.
III. Foglalkozásra utaló családnevek. 1. A legtöbb esetben megnevezik a foglalkozást. A jelentést csak ott adom meg, ahol elengedhetetlenül szükséges,
mivel a közszó vagy kihalt, vagy csak szûkebb körben ismeretes. Bodnár kádár,
szekérgyártó, Dobos katonai jelet adó személy, kisbíró, dobkészítõ, Hajdú
marhapásztor; gyalogos katona; jobbágyszolgáltatások alól felmentett személy;
fegyveres szolga; a Hajdúságban élõ~élt személy, Juhász, Kalapos kalapcsináló, Kovács, Lakatos, Molnár, Pásztor, Puskás puskás katona; puskamûves, puskajavító, Szûcs ruházkodásra alkalmas bõrök kikészítésével foglalkozó iparos, Takács textíliák szövésével foglalkozó mesterember, Vedres
vödörkészítõ; vízhordó. Ruszin, szlovák: Puskár (ugyanaz a jelentése, mint a
Puskásnak). Szlovák: Szedlák < Sedliak földmûves. 2. Elõfordulhat az is, hogy
csak utalnak a foglalkozásra, azaz megnevezik a létrehozott terméket, a foglalkozás eszközét, a munkavégzés helyét stb.: Buzogány buzogánykészítõ; buzogányos katona, Kása kásamolnár, kásatörõ, Mezõ mezõõr; a mezõn dolgozó
személy, Terjék a kígyómarás ellenszere; mákonyt tartalmazó gyógyszer, az el238

sõ névviselõ tehát gyógyítással foglalkozhatott. Szlovák: Szlivka ~ Slivka szilvatermelõ, -aszaló, -árus, -lekvárfõzõ.
IV. Egyéni tulajdonságra utaló vezetéknevek: Bajzák szilaj, vad, Bajusz
feltûnõ bajuszú, Csonka félkezû, Dúcs dudor a test látható részén, Kiss
alacsony; a fiatalabb testvér; valamely testrésze kisebb az átlagosnál; jelentéktelen, Mogyorós mogyorós területtel rendelkezõ, Nagy magas; az idõsebb
testvér; valamely testrésze nagyobb a megszokottnál, jelentõs személy, Õsz
õsz hajú. Román: Rinkács komor. Ruszin: Bucsku < áy÷êa kis bükkfa szó
megszólító esete (a fanévi eredetû családnév mind a ruszinban, mind a szlovákban gyakori, és ezek többnyire valamilyen tulajdonságot jelölnek), Holovács
nagy fejû, Nodzsák szûkölködõ, ínséges, Perduk fenék, azaz feltûnõ fenekû,
Pituk kakas, Ternyila: a òepíÿ tövis, kökény szó képzett alakja. Szlovák: Holik
kopasz, Lutherán evangélikus vallású, Hriscsák bûnös, vétkes, Husnaj: felszólító módú igealak, szavajárási név, de az alapszó jelentését nem ismerem.
V. A névadásnak több indítéka is lehetséges: ma már csak családtörténeti
kutatások alapján lehetne eldönteni, hogy a mai névviselõre melyik is a jellemzõ, ezért valamennyi lehetséges változatot ismertetem. Balogh: 1. régi világi
személynév, 2. balkezes, 3. rossz, gonosz, 4. másságot mutató személy
(így nem véletlen az, hogy a cigányság körében gyakori név), Fodor: 1. göndör,
2. a ruszin Fedor Tódor, Tivadar név magyarosodott alakja, Nemes: 1. a kiváltságos osztályhoz tartozó személy, 2. ennek szolgája, vagy egyéb formában kötõdik hozzá, 3. pozitív lelki tulajdonságokkal rendelkezõ ember, Siska: 1.
fánk, 2. toboz, 3. egyfajta fû, sõt szlovák név is lehet.
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Jazyková charakteristika obce
(Zhrnutie)
Obec Ve¾ké Trakany patrí k severovýchodnej náreèovej oblasti, v rámci nej k medzibodroskej. Jej charakteristické znaky sú: hlásky a aj á sú vdy labiálne, uzavreté ë je ve¾mi
zriedkavé. Je ve¾mi blízke maïarskému hovorovému jazyku, ale zato je v òom aj mnoho
odliností. Diftonusy sa uzatvárajú: ao, ou > ó, öü, eü > õ, resp. otvárajú: ie, ië > é. Sú
v rozpade. Na uzatvárajúce sa samohlásky je mnoho príkladov: kökíny ´kökény´, míreg
´méreg´, lú ´ló´, csû ´csõ´. Ilabializácia je dos zriedkavá: kilsõ ´ külsõ´, fil ´fül´. Skracovanie je naopak v súlade s náreèím èasté: pup ´púp´, vasut ´vasút´, nehez ´nehéz´,
gyürü ´gyûrû´. Predlovanie sa vyskytuje takmer neoèakávane: cúkor, píros, síma. Tzv.
náhradné predåenie vzniká vypustením hlásky -l- : õtözik ´öltözik´, erkõcs ´erkölcs´,
kódus ´koldus´. Niektoré samohlásky v istej fonetickej situácii môu aj vypadnú: diszitni ´diszíteni´, karcsi ´karcsai´. V zvukových zákonitostiach spoluhlások sa obvykle
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uplatòujú normy hovorového jazyka: napr. viszpart ´vízpart´, egisség ´egészség´, néccer
´négyszer´, ale existujú aj ve¾kotrakanské zvlátnosti: ösze ´össze´, nyõ ´nõ´ (ige!), térgyepel ´térdepel´, salló ´sarló´. Kedysi poznalo toto náreèie aj hlásku ly , ale táto sa
dnes objavuje v podobe hlásky j : jászoj ´jászol´, ököj ´ököl´. Názov niekdajieho upného
sídla vak dôsledne vyslovujú ako Ujhel v celom Medzibodroí. V slovnej zásobe, slovných zvratoch náreèie Ve¾kých Trakán sa v mnohom líi od hovorového jazyka, ale tieto
slová a slovné zvraty sa postupne dostávajú na perifériu: disztó ´disznó´, pipulya ´gyermekláncfû´, resp. Ha jó vóna, a kutya is megenné (prekl. Keby to bolo dobré, aj pes by
to zoral) = ve¾mi zlé. Medzi (staré, prípadne nieko¾ko storoèné) jazykové zvlátnosti patrí
aj pôvod názvu obce, skúmanie miestnych názvov. Danú obec môu charakterizova aj
rodinné mená. Vo Ve¾kých Trakanoch sú najèastejie nasledovné: Dobó, Dobos,
Gönczi~Gönczy, Nagy, Polyák, Pólyi, Tárczy.

Sprachliche Kennzeichen des Dorfes
(Zusammenfassung)
Das Dorf Nagytárkány gehört zum nordöstlichen Sprachdialektengebiet, konkreter zum
Sprachdialektengebiet im Zwischenraum Bodrog. Charakteristische Züge sind: die Vokale
a und á sind immer labial, der geschlossene Vokal ë kommt nur sehr selten vor. Es steht
der ungarischen Gemeinsprache nahe, doch es finden sich viele Abweichungen. Die
Diphtonge sind geschlossen: ao, ou = ó; öü, eü = õ, bzw. geöffnet: ie, ië = é; sie werden allmählich aufgelöst. Es gibt mehrere Beispiele für Gebrauch von geschlossenen
Vokale: kökíny  kökény, míreg  méreg, lú  ló, csu  csõ. Illabilisation kommt nur selten vor: kilsõ, ´külsõ´, fil, ´fül´. Eine Verkürzung ist jedoch je nach Dialekt häufig: pup 
púp, vasut  vasút, nehez  nehéz, gyürü- gyûrû. Eine Dehnung kommt manchmal unerwartet vor: cúkor, píros, síma. Eine so genannte Ersatzdehnung erfolgt durch Weglassen
von - / -: õtözik  öltözik, erkõcs  erkölcs, kódus  koldus. Einzelne Vokale können in
bestimmten phonetischen Stellungen ganz wegfallen: diszitni  diszíteni, karcsi  karcsai. Beim Konsonanten-Lautgesetz gelten vorwiegend Normen der Gemeinsprache: z.B.
viszpart  vízpart, egisség  egészség, néccer  négyszer; es gibt aber auch Erscheinungen, die für Nagytárkány charakteristisch sind: ösze  össze, közé  közzé, nyõ  nõ (als
Verb!), térgyepel  térdepel, sálló  sarló. In der Vergangenheit war in dieser Mundart
auch ly gebräuchlich, heute mehr zu j geworden: jászoj  jászol, ököj  ököl; der
Name der ehemaligen Komitatsstadt wird im gesamten Zwischenraum Bodrog grundsätzlich Ujhel ausgesprochen. Die Mundart in Nagytárkány unterscheidet sich in Wortschatz
und Redensart von der Gemeinsprache, doch diese gelangen allmählich auf die Peripherie: disztó  disznó, pipulya  gyermekláncfû, bzw. der Satz Ha jó vóna, a kutya is
megenné  ist absolut falsch. Zu den alten ( ja jahrhundertealten) sprachlichen Kennzeichen gehört der Ursprung des Dorfnamen und die Untersuchung der Ortsnamen. Eine
Gemeinde kann doch auch durch ihre Familiennamen bezeichnet werden. Die häufigsten
Familiennamen in Nagytárkány sind: Dobó, Dobos, Gönczi  Gönczy, Nagy, Polyák, Pólyi,
Tarczy.
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5. kép. Banki hirdetés az Amarikai Magyar Népszavában, 1931
(Fogas Tóth Balázs tanulmányához)

6. kép. A Nagy család Amerikában, 1910es évek
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7. kép. Tárci Imre és családja montírozott
képen, Perth Amboy, 1926

FEHÉR JÓZSEF
A mûvelõdés évszázadai
Régi irodalmi hagyományok
A magyar reneszánsz költészet legnagyobb alakja, a zaklatott életû Balassi Bálint (15541594) igazi pátriája Felsõ-Magyarország volt. Többször megfordult,
megfordulhatott Nagytárkányban is.1 A költõ húga, Balassa Anna ugyanis Pachot
Ferencnek, Zemplén vármegye alispánjának felesége volt, s õk nagytárkányi
kastélyukban tartották udvarházukat. Náluk nevelkedett hosszabb-rövidebb ideig Balassi Bálintnak Dobó Krisztinától 1585-ben született fia, Balassa János. A
Sennyey család levéltárában2 több feljegyzés utal erre. Az elsõ  jellemzõen  a
költõ kalandos házasságával van összefüggésben. Ellenségei  fõleg nagybátyja, Balassa András  néhány hónapja született gyermekét is felhasználták, hogy
befeketítsék az egyházi és világi hatalmasságok elõtt. Az Országos Levéltárban
õrzött iratköteg egyik passzusa így szól errõl: 1586. év: Balassa Bálint a Római Pápa V. Sixtus elõtt abban vádoltatván el, hogy törökké akarna lenni és fiát török szokás szerént Musztafának kereszteltette, az Esztergomi Káptalan
elõtt vallást tészen a hitrõl, és familiája pecsétjét is reá teszi, mely még most
is egészen ép. Itt van az egész Római Hit veleje... A költõ késõbb tisztázta magát a vád alól. Dobó Krisztina 1589-ben fiatalon meghalt, Bálint életének pedig
legmozgalmasabb idõszaka következett el: lengyelországi és más hadjáratokban vett részt, szerelmi kalandokba, néhány botrányba keveredett. Ebben az
idõszakban két húga viselte gondját fiának. Ahogy említettük, egyikük Anna,
Nagytárkányban.
A Balassi-levelezést végiglapozva feltûnõ, hogy fiát szinte sehol sem említi a
költõ. Azonban mégis: amikor 1594-ben Esztergom ostrománál egy ágyúgolyó halálra sebezte. Utolsó óráiban atyai gondoskodással említi, aggódva fiacskájáért:
Balassi Bálint utolsó szavai
(Dobokay Sándor elõadásában)

1594. május

...Ngs.Balassi Bálint úr, aki mikor Esztergom ostroma közben mindkét lábát a golyó
átjárta, hivatta ezt a papot, és mikor ettõl bûneinek meggyónására intetett, azonnal beleegyezett, és gyónásának óráját megállapította. Mikor a pap visszatért, Balassit úgy ta1 Köszönöm Siska József kollégámnak, hogy felhívta a figyelmemet a Balassák és Nagytárkány
kapcsolatára.
2 MOL, a Sennyey család levéltára. Elenchusok. P 599.
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lálta, amint egy imakönyvbõl ájtatosan könyörgött Istenhez; aztán elõtte lelkiismeretét
nagy érzéssel megnyitotta, Isten és a Boldogságos Szûz segítségét kérve. Mikor a felcser vasával sebéhez nyúlt, Vergiliusból idézte ezt: »Most van szükség bátorságra, Aeneas, most erõs szívre!« A mi papunk akkor ösztönözte, hogy egészen Isten tetszésére hagyatkozzék. Ezt készséggel megtette, aminek nyilvánvaló jele volt, hogy mikor az atya látta, hogy a fájdalom súlyosbodik, és többek között ugyanúgy bátorította, ezt felelte:
»Hiszen azt akartuk, Atyám, hogy így legyen!« Aggódva fiacskájáért, akit nyolcéves korában egyedül hagyott hátra, ebben a beteg állapotában kérvényt írt Mátyás herceg Õ Fenségéhez, és nem hitte, hogy megbízhatóbb embernek adhatja, mint ennek a papnak, kit
ily szavakkal szólított meg: »Tudom, Atyám, hogy te természettõl és hivatásodnál fogva
igaz ember vagy, kérlek tehát, hogy ezt halálom után add át a Fenséges Hercegnek.« Azt
kérte benn, hogy fiát a Társaság iskolájába küldje, hogy ott a nyolcéves gyerek a katolikus vallással és tudománnyal elteljék.  Végül is az esti órában, mely halálát megelõzte,
mikor a láz a szokottnál hevesebben támadta meg: intetvén, hogy magát Isten akaratának engedje át, és hogy reményét Istenbe helyezze, így válaszolt: »Krisztus megholt érettem, hát én hogy kételkedjem? Te katonád voltam, Uram, és a te seregedben jártam.«
Meghalt végre ez az igen katolikus férfiú és nemes lelkû katona, akinek ahogy eltöltött
életét egész Magyarország bámulta, úgy mindenki magasztalta halálában Istent kegyelméért, aki a tizenkettedik órában is az elsõk közé tudja emelni az õ választottait.

A költõ halála után asszonytestvérei örökbe fogadták Balassa Jánost: Balassa Mária (a költõ másik húga), Balassa Anna és Pachot András (Mária férje,
füleki várkapitány) abban egyeztek meg, hogy Balassa Jánost hárman felnevelik. A fiú 1597-ben került el véglegesen Nagytárkányból, mikor nénje, Mária teljes fokú gondviselõje és gyámja lett. Mindössze 17 évet élt az ifjú Balassi,
1602 márciusában halt meg (SiskaKováts 2004).
A költõ Balassi után a következõ évszázadban egy teológiai író neve fémjelzi a települést. A Bodrogközben évszázadokon át meghatározó szerepet játszó
Sennyey családból származik báró Sennyey László jezsuita író. Tárkányban született 1631. május 6-án, Nagyszombatban halt meg 1702. január 13-án. Apja a
dinasztiaalapító Sennyey Sándor, akinek hat gyermeke közül László került értelmiségi pályára, 1648-ban a jezsuita rendbe lépett. Bécsben, Grazban tanult,
majd ugyanitt a filozófia és a teológia tanára lett. Nagyszombati rektorsága idején naplót írt, kézirata a budapesti Egyetemi Könyvtárban van, sajnos máig kiadatlan. Erdélyben is mûködött. Összefüggõ teológiai mûve, az Examenquadripartitum ordinandorum Grazban jelent meg elõször 1686-ban, s 14 kiadást ért
meg. Másik hittani munkája Nagyszombatban jelent meg Conclusiones
Canonico-Juridicae címmel. Része volt abban, hogy az 1687. évi pozsonyi országgyûlésen a jezsuita rendet egyhangúlag befogadták Magyarországba és a
csatolt részekbe. 1666-ban õ alapította újra a nagyszombati egyetemi nyomdát.
Latin nyelvû római útinaplói, melyeket 1687-ben, 1693-ban és 1696-ban írt, a
magyar utazási irodalom Faludi Ferenchez közelítõ ízlésvilágát képviselik. Az útinaplókat Iványi Béla adta ki 1929-ben, Báró Sennyey László nagyszombati rektor római utazásai címmel (MÉL, 1969; MIL, 1994).
A 19. században jeles emberek kerültek ki a másik híres bodrogközi családból, a Mailáthok közül. A nagytárkányi római katolikus templom falán emléktábla jelzi, hogy a családi sírboltban van eltemetve gróf Mailáth Antal (18011873)
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és testvére, gróf Mailáth József (17961875). Gróf Mailáth Antal igen szépreményû, nagy tehetségû embere volt a magyar reformkornak, így már 29 éves korában Zemplén vármegye fõispánjává nevezték ki. A magyar nyelvújítás vezéralakja, Kazinczy Ferenc (17591831) is nagyra becsülte, üdvözlõ verset is írt
hozzá 1830. augusztus 5-én:
Gróf Mailáth Antalnak. III.
fõispáni beiktatására, 1830.
1.
Tekintsetek alá magas egetekbõl,
Ti a Majláth háznak elhunyt csillagai,
S lássátok, mint kelnek régi nemetekbõl
Házatoknak ismét új ragyogványai.
GYÖRGY, a Honnak s Honthnak tündöklõ nagy fénye
ANTAL, te Zemplénynek öröme s reménye.
2.
(Zemplény szól.)
Én szültem õket, én neveltem:
Kevélyen láttam nagy fejlését,
Isten tevé elsõ lépését,
De ah, a nem-hív elhagyott!
Most jõ s enyém! s enyém s örökre!
Erõben ûl fel kormányomra.
Szent ég, tartsd meg boldogságomra
A jót, a hívet, a nagyot.

A környék népe emberként is nagyon tisztelte. Perbenyiki birtokán orvoslással
foglalkozott, korabeli feljegyzések szerint kórházat alapított, gyógyította a vidék
népét, szegényt és gazdagot, ha kellett étellel, itallal is ellátta õket, és ezen
viselkedésével megnyerte a nép nagy tiszteletét és háláját (Cap 2002). Kazinczy Ferenc a Mailáthok közül gróf Mailáth János (17861855) íróval állt a legszorosabb kapcsolatban. Rendszeres levelezésben álltak 1816-tól, levelezésük
Kazinczy haláláig tartott, 99 levél ismeretes az 1816 és 1830 közötti évekbõl,
ebbõl 46 Kazinczytól, 53 Mailáthtól való. Különleges érdemének tartotta Kazinczy, hogy Mailáth gróf a magyar költõkbõl antológiát állított össze, azt kitûnõ németséggel lefordította (szép az, hogy egy magyar író oly jó németül, hogy az
ausztriai németek közül kevés  írja Kazinczy), s ezzel a tettével népszerûsítette, ismertette a magyar irodalmat a külföld elõtt. Késõbb, bajorországi tartózkodása idején, 1853 õszétõl 1854 tavaszáig a késõbbi Erzsébet királynénak, akkor még Ferenc József császár jegyesének elõadásokat tartott a magyar történelembõl. Gyanítható, hogy Erzsébet rokonszenve a magyarokhoz részben
Mailáth Jánosnak is köszönhetõ.
245

A nagytárkányi családi sírboltban nyugvó Mailáth Józsefnek is vannak érdemei a mûvelõdés terén. Jeles botanikus és a hazai és külföldi szárnyasok gyûjtõje volt perbenyiki birtokán. 1873-ban a sátoraljaújhelyi piarista gimnáziumnak
száz kötetnyi könyvgyûjteményt adományozott (Cap 2004).
Kazinczy Ferenc az 1831. évi nagy kolerajárványnak esett áldozatául augusztus 23-án. A kolera terjedésének idején említi Tárkányt is: De az örömökben
gazdag út szinte már Miskolcon borulni kezde, Szerencsen pedig már világosabban érténk, hogy Szemere Péter fõszolgabíró Tokajt be akarja záratni, mert a
Máramarosból sót szálakon hordó oroszok az indiai epemirigyet (Cholera morbus) oda is elhozák, s két ember közûlök és egy harmadik, kivel dolguk volt, egyszerre összerogyott, s meghaltak; hogy a nyavalya Tisza-Újlakon, Ugocsában s
Zemplényben Tárkány, Agárd, és Czigánd helységekben kiütött; s ezek zárva
vannak. Nem merénk hinni a szót s Patakig hajtatánk. Ott bõvebben s bizonyosabban hallánk a hírt, s képzelvén, mi fogna történni, ha Szemere bemenne
ugyan Ungvár vármegyébe, de oda záratnék; mind én mind profeszor Somosi s
Kézy és Nyiry urak kérénk õtet, hogy fordulna meg mindjárt Patakról, s magát a
veszélynek, legalább a bajnak ki ne tegye. Engede tanácsunknak s június 30-án
egymástól elválánk. Már másnap Újhely is elzáratott és ha huszonnégy órával
késõbb jövék, el voltam volna rekesztve házam népétõl. A pataki professzorok,
képzelvén, mely elakadásba jutna az ifjúság, ha a július 10-dikére rendelt examenek napjáig fenntartatnék, július elsõjén szét ereszték azt, és hogy a tett bölcs
tett volt, mutatta a következés. (OSZK. Quart. Hung. 1237)

Az iskoláztatás múltjából
A kereszténység felvétele után, az Árpád-korban sorra létesültek iskolák Magyarországon. Nagytárkány közelében a legjelentõsebb, tanítással is foglalkozó
egyházi hatóság a leleszi prépostság volt a premontreiek vezetésével. A prépostságon  késõbb hiteles hely  kívül a helyi plébániák is mûködtettek iskolákat. A pápai jegyzékek szerint a tõketerebesi régióban a legkorábban mûködõ
iskolák a következõ községekben voltak: Bacska, Barancs, Battyán, Bély, Boly,
Céke, Gálszécs (1337), Királyhelmec, Lasztóc, Nagytárkány, Nagykövesd, Perbenyik, Ruszka, Tõketerebes (1330), Véke, Zemplén. Ezek a római katolikus
egyház fennhatósága alá tartozó iskolák általában a mohácsi vészig, a reformáció térhódításáig állottak fenn, helyükön a protestánsok létesítettek iskolákat a
16. század második felétõl (Sápos 2003).
A nagytárkányi református iskoláról az elsõ adatok a 17. századból valók.3
Felsõ-Magyarországon, így a Bodrogközben is a legkorábbi idõben elterjedt a reformáció, a vidék népe Luther, majd Kálvin hitére tért át. A református egyház
a 16. század végére, a 17. század elejére kiépítette iskolahálózatát, megszervezte a 612 éves gyerekek elemi ismeretekre való oktatását. A lelkészeket és

3 Dienes 2000. Az egyház- és iskolalátogatások jegyzõkönyveinek feljegyzéseit innen vettem át.
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a tanítókat a Sárospataki Kollégiumban képezték. Az iskolák irányítása, fenntartása az egyház, az eklézsiák feladata volt, elsõ számú vezetõjük a lelkész, beosztottja a tanító (rektor), aki a kántori teendõket is ellátta. A gyerekeket elemi
ismeretekre oktatták, mindazokra a gyakorlati tudnivalókra, amelyeket mindennapi életükben hasznosítani tudtak. Anyanyelven, azaz magyar nyelven folyt a tanítás. Elõbb csak a fiúkat, majd a lányokat is bevonták az oktatásba.
A népiskola ideális állapotát Johannes Amos Comenius, a nagy csehmorvamagyar pedagógus fogalmazta meg Schola Ludus címû mûvében akkor, amikor maga is Sárospatakon mûködött Lorántffy Zsuzsanna meghívására,
16501654 között. Az elemi iskola három osztályból állt az õ rendszerében.
Comenius tanítója az elsõ osztályról ezt mondja: Arra tanítom õket szóban és
példamutatással, hogy iskola elõtt és iskola után, étkezés elõtt és étkezés
után, lefekvéskor és felkeléskor letérdelve, kezüket összekulcsolva, szemüket
az ég felé emelve, a teljes áhítathoz illõ testtartással fohászkodjanak Istenhez... Továbbá, hogy pontosan ismerjék Isten akaratát, naponta elismétlem velük a Tízparancsolatot, továbbá elégtételként a Hiszekegyet és hasonlókat. Elviszem a szent gyülekezetbe is, és arra tanítom õket, hogy ott fegyelmezetten viselkedjenek, mintha Isten és az angyalok színe elõtt volnának. Mert bár a szentbeszédek meghaladják értelmi képességüket, így mégis hozzászoknak Isten
szent helyének tiszteletéhez, és annak tudatához, hogy õk az egyház polgárai
és Isten háznépéhez tartoznak. Az istenfélelemre nevelést követõen az erkölcsi nevelésrõl ezt olvashatjuk: Példamutatással és intelmekkel szoktatom õket
ételben és italban a mértéktartásra, öltözködésben a tisztaságra, a feljebbvalók iránti tiszteletre és a szolgálatkész engedelmességre az utasítások és a tilalmak betartásában egyaránt; azután meg igazmondásra, hogy ne tévesszenek
meg soha senkit hazugsággal, és igazságosságra, hogy sohase vegyenek el
semmit, ami a másé, sem úgy, hogy ellopják, sem úgy, hogy eldugják; továbbá
folytonos munkára és foglalatosságra... Változatos módon próbálkozom viszont
azzal, hogy a sérelmekkel szemben béketûrõkké formálódjanak (hiszen ez az
erény az alapja a keresztény magatartásnak); azt pedig, hogy végül inkább akarják, hogy a más akarata irányítsa õket, mint a sajátjuk, az engedelmesség folyamatos gyakorlásával érem el. A harmadik nevelési területtel kapcsolatosan
elmondatja e játékban Comenius a tanítóval azt is, hogy ha bölcseletre még
nem taníthatja is a gyermekeket, egyengetem számukra a bölcsességhez vezetõ utat, mégpedig azáltal, hogy rövid és kellemes úton tanítom õket a betûkre, melyek minden mûveltség megszerzésének egyetemes eszközei és kulcsok
a bölcsesség kincsesházához.
A második osztályban a tanító így összegzi feladatát: Megtanulnak tõlem hibátlanul olvasni, írni, kezdõ szinten számolni és énekelni, ennél jobban erkölcsösnek és istenfélõnek lenni. A harmadik osztályban: Arra tanítom õket,
hogy az anyanyelvükön gyorsan olvassanak és írjanak, hogy szemléljék a világ
alapvetõ dolgait, és hogy mindezeket milyen szavakkal fejezzék ki. S hogy a
Comenius által elképzeltek után milyen volt a valóságban az iskolai élet, milyen
állapotok uralkodtak a nagytárkányi iskolában, azt a korabeli egyház- és iskola247

látogatási jegyzõkönyvekbõl tudhatjuk meg. A feljegyzések az 1611. és 1671.
évek között keletkeztek; a nagytárkányi iskola a pap vagy a tanító révén idõnként egy irányítás alá tartozott a bélyi, az agárdi (zemplénagárdi), a kistárkányi
iskolával.
Nagytárkány (Zemplénagárd, Bély)
1611.
Tarkany
(Beel, Agard)
Rector Reditus
Tarkanyban minden jobbágy egy Szécsi csötört búzát és három pénzt ad. Az özvegyek
másfél sing vásznat. Agardon minden jobbágy 16 pénzt ad. Az özvegyek másfél sing vásznat. Vagyon itt egy halászó ér is. Beelben minden jobbágy 16 pénzt ad. Az asszony õnagysága tíz forintot fizet, nyolc köböl búzát, egy verõ ártányt. Özvegyasszony másfél sing
vásznat. Utitur mensa propria pro lubitu.
rector reditus: a rektor, azaz a tanító jövedelme
csötört, csetert: negyedrész. Zemplénben a szaput (vékát) értették alatta, s a köböl negyedrészét jelentette
pénz: dénár
dénár: a magyar forint váltópénze, 1 forint=100 dénár
sing: régi hosszmérték, 62,2 cm
verõ ártány, verõ disznó: levágásra alkalmas (herélt) disznó
Utitur...: Saját asztalával él, kedve szerint. (Tehát étkezését nem a lelkész biztosította,
mint sok helyen.)
1629.
Rector Basilius Liptoviensis uxoratus, qui 19 annis vivit hic.
(A tanító Liptói Balázs, nõs, aki 19 éve lakik itt.) A schola puszta (!) vagyon, 4 esztendeje, hogy mester nem lakott benne. A Tarkani rétrõl írtam Niri Péternek és Kortsma Jánosnak, hogy jobban viseljenek gondot a templomra, melynek zárja nincsen. A scholára,
mely teljességgel elpusztult, és a pásztornak megígért jövedelmének megadására.
1639.
Scholae Rector Paulus Matyasfalusi Liptoviensis.
Az oskola mester a bort igen szereti. Korcsmára ne járjon, hanem a scholaban üljön és
tanítson. Mind a pásztor, mind a mester fizetése nagy részben hátra vagyon. A mesternek mindössze 18 vagy 20 köböl gabonával.
1656.
Rector Stephanus Bakai.
1659.
(Bély, Kistárkány)
Rector Stephanus Szerdahelyi.
A Tarkanyiak nem vádolják, de a Belyiek panaszolkodnak, hogy el nem jár a prédikátor
tisztiben, a mester is akképpen. Vádoltatnak mind a ketten, hogy egymással való veszekedésekkel botránkoztatnak igen a hallgatók között.
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1661.
Rector Stephanus Szerdahelyi.
Schola mesterekrõl is jól emlékeztenek, csakhogy scholában járó egy gyermek sincsen,
kit tanítana, mivel maga sem arra való, hogy tanítani tudná. Rector scholae keservesen
panaszolkodik: A schola mesternek nagy sokan fizetését meg nem fizetik. A schola körül csak egy karó farkát is nem építenek.
1670. január 20.
Rector Johannes Örösi.
1671. január 24.
Rector Johannes Örösi.
A schola mester igen negligens tisztiben, a minister híre nélkül széjjeljár harmad-, negyed napig s egy hétig is. Melyrõl illendõ animadversiója lött. Proventusát elvesztegeti.
Errõl is mandátuma vagyon, hogy ez jövõ Palmarumig hosszú mentét szerezzen magának, alioquin nem patiálják. Az eklézsiák is admoneáltatnak, hogy a zsinatig a mestert
egészen contentálják, hogy köntöskét szerezhessen magának.
negligens: hanyag, gondatlan
minister (Verbi Divini Minister): lelkész (Isten igéjének szolgája)
animmadversiója: büntetése
proventus: jövedelem
palmarumig: virágvasárnapig (Húsvét elõtti vasárnapig)
alioquin...: egyébként nem szenvedik el
admoneál: megint, figyelmeztet
contentál: megelégít

Mai nyelvre fordítva: A tanító munkájában igen hanyag, gondatlan, a lelkész tudta és engedélye nélkül három-négy napig vagy akár egy hétig is elcsavarog (eltûnik). Ezért megérdemelt büntetésben részesült. Jövedelmét elszórja. Kötelezve van (Megparancsolták neki), hogy virágvasárnapig hosszú mentét szerezzen
magának, különben elbocsátják. Az egyházközségeket is figyelmeztették, hogy
az egyházgyûlésig a tanítóknak minden jövedelmét adják meg, hogy köntöst vehessen magának.
mente: prémes, bélelt, zsinóros, régi magyaros rövid felsõkabát
köntös: (felsõ)ruha, különbözõ hosszúságú bõ kabát
Az ellenreformáció után, a Ratio Educationis korában újra teret nyernek a római
katolikus iskolák, amelyekben a vallásoktatáson kívül az írott és nyomtatott betûk írását és olvasását, a számolás elemeit, természettani ismereteket, mérést, rajzolást, éneket, naptárismeretet, a levélírás alapelemeit tanítják.
Nagytárkányban 1771-ben létesült ez az iskolatípus. Az iskolalátogatás ugyan
nem volt kötelezõ, de falunkban is megvolt az esély az alapmûveltség elsajátítására, az írni-olvasni tudás megszerzésére. 1771-tõl folyamatosan mûködött
mint egy tantermes és egy tanerõs iskola. 1907-ig ide jártak a kistárkányi római és görög katolikus tanulók is.
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A népoktatás kezdetei
Magyarországon az általános tankötelezettséget az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk írta elõ. E törvény értelmében a 611 éves gyermekek nyilvános mindennapi iskolába voltak kötelesek járni. Azokban a községekben, ahol nem voltak
felekezeti iskolák, a helyhatóság köteles volt iskolát létesíteni és fenntartani, illetve a felekezeti iskolák állami iskolává alakulhattak át. Ha megmaradtak felekezeti iskolának, kötelesek voltak a népiskolai törvény elõírásainak megfelelni.
A törvény életbelépésének elsõ idõszakában a gyerekeknek alig több mint fele járt iskolába. Az 1900-as évek elejére azonban már szinte teljes körû a tankötelezettség teljesítése. Nagytárkányban a 1920. század fordulóján az írni-olvasni
tudók száma a következõképpen alakult: 1900-ban a község lakóinak száma:
1107 fõ, a 6 évnél idõsebbek szám: 886 fõ, írni-olvasni tudók száma: 491 fõ
(55,41%). 1910-ben a község lakóinak száma: 1120 fõ, a 6 évnél idõsebbek
szám: 924 fõ, írni-olvasni tudók száma: 621 fõ, ez 66,23% (Sápos 2003, 8186).
Nagytárkányban a népoktatási törvény megszületése után is felekezeti iskola mûködött, azaz a római katolikus egyház tartotta fenn az intézményt. A kisebb számú református felekezetû gyermekek a kistárkányi református iskolába jártak át, s hasonlóképpen a kistárkányi katolikusok a nagytárkányi iskolába. Mindkét helyen összevont osztályokban, azaz egy tanteremben tanultak a
611 évesek (osztatlan iskola). A nagytárkányi római katolikus iskola 1907-ben
épült, s 1965-ig szolgált iskolai funkciót. A reformátusok sem tûrhették sokáig
mostoha helyzetüket, nézeteltérés is támadt abban az idõben a két falu reformátussága között, melynek következtében a nagytárkányiak is telket vásároltak, és 1910-re helyben felépítették iskolájukat (Csíkvári 1940).
Az 1900-as évek elsõ két évtizedének tanítói: Váry Endre és Branna József
(a római katolikus iskolában), Pataky Elemér és Erdélyi Margit (a református iskolában). Közülük Branna József kántortanító az, aki a leghosszabb idõt töltötte Nagytárkányban, neve még évtizedek múlva is olvasható a tanítók névsorában. Életútja jellegzetes néptanítói sors. 1887-ben született Beregszászon, középiskoláit és a tanítóképzõt szülõhelyén végezte el 1907-ben. Ugyanebben az
évben kezdte meg pedagógiai pályafutását a Bereg megyei Újtövisfalván, a
Szolyvai járásban. Két év múlva Nagytárkányban választották meg római katolikus kántortanítónak. 1914-ben mint népfelkelõ bevonult katonának a 65. gyalogezredhez, s elõbb a Kárpátokba, késõbb a német frontra került. 1915-ben és
1916-ban újra tanított, majd 1917-ben ismét katona volt. Ugyanebben az évben
fogságba esett, és csak 1920-ban jött haza. A tanításon kívül jelentõs népmûvelõdési tevékenységet is folytatott: a Hangya és a Hitelszövetkezet alapító tagja és ügyvezetõje, az Önkéntes Tûzoltó Egyesület elnöke, a Levente Egyesület
alelnöke, a Bodrogközi Katolikus Tanítók elnöke, népmûvelési elõadó volt. Vannak, akik máig is emlékeznek, hogy az 1940-es nagy árvíz idején éjszaka, csónakba ülve a magazinnál (a dohánybeváltó épületénél), hogyan mentette ki az
ártérben rekedt pásztort és annak családját. Branna József 53 éves volt akkor,
bátor társa neve: Liszt László.
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A történetet Penzák Borbála meg is verselte:
Nem mentek annak mentésére
földbirtokos urak
Egy jó igaz tanító volt
ki mentésükre szaladt.
Hála s öröm volt
a nagy Tisza parton
A hõs mentõjüknek
köszönetet mondunk.

A nagytárkányi iskola 19201944 között
Az elsõ világháborút lezáró trianoni békediktátummal, de gyakorlatilag már
1918 õszétõl Nagytárkány a megalakuló Csehszlovákiához került. A tanítók közül néhányan nem voltak hajlandók fogadalmat tenni a csehszlovák államnak,
inkább eltávoztak, mint például Erdélyi Margit református tanítónõ. A fájdalommal végbement konszolidáció után az elsõ igazinak mondható iskolai tanév az
1921/22-es volt. A tanévet 1921. szeptember 6-án 86 tanulóval kezdték, külön
a reformátusok és külön a katolikusok. Az iskola megnevezése: hatosztályú elemi római katolikus, ill. református népiskola. A katolikusban Branna József, a
reformátusban Kuthy Anna tanított.
1922/23-as tanév: az iskola megnevezése: ötosztályú római katolikus, ill.
református elemi népiskola. A tanévet szeptember 4-én kezdték 71 tanulóval.
1923/24-es tanév: az iskola megnevezése: Nagytárkányi római katolikus, ill.
református hatosztályú elemi népiskola. A katolikus 78, a református 34 tanulóval kezd.
1924/25-ös tanév: az iskola megnevezése: Nagytárkányi római katolikus, ill.
református hétosztályú elemi népiskola. A tanítás 101 tanulóval kezdõdik. A református 42 tanulóval kezdett.
1925/26-os tanév: ugyanaz, mint az elõzõ évben.
1926/27-es tanév: ugyanaz, mint az elõzõ évben, de ekkor már nyolcadik
osztály is van.
1927/28-as tanév: a római katolikusoknál 103, a reformátusoknál 54 tanuló van.
1928/29-es tanév: a római katolikusoknál 118, a reformátusoknál 59 tanuló van.
1929/30-as tanév: római katolikus 145, református 69 tanuló.
Branna József tanító úr ezt az évtizedet is végigtanította, a reformátusoknál
pedig az 1920-as éveket Kuthy Anna. Érdemes róla is megemlékeznünk. 1884ben született Ungváron, 1904-ben szerezte meg tanítói oklevelét. Magyarsason
(Zemplén megye) kezdte mûködését, 1922-ben került Nagytárkányba, ahol meg251

szakítás nélkül folytatta pedagógiai pályafutását. Rendszeresen tartott népmûvelési elõadásokat, és kivette részét a szociális-karitatív munkából.
Az 1930-as évek elejére változik a tanítás rendszere, ugyanis a felekezeti iskolák mellé 1930-ban községi elemi iskola létesül. Az oktatást úgy szervezik,
hogy a 6 (késõbb 8) osztályból egy osztályt (évfolyamot) a római katolikus, egy
osztályt (évfolyamot) a református iskolában járnak ki a gyerekek. Hogy melyiket, az többször változik, de általában az elsõ és második osztályt. A többit a
községi (állami) iskola vállalja fel, többnyire összevont tanulócsoportokkal. Az
1931/32-es tanévben például volt 4 osztály, két felekezeti, és egy községi iskola két összevont osztállyal. A tanulók száma ekkor 177 fõ. További változás,
hogy az 1920-as évek közepétõl 1 osztályos szlovák iskolát is szerveztek, de
ide csak csekély létszámmal iratkoztak be tanulók. Az akkori jegyzõ felesége,
Matkovèikné volt a tanító.
Az 1930-as évek tanítói: id. Branna József a katolikus, Kuthy Anna a református iskolában, míg a községi iskolában ifj. Branna József, Tóth István,
Majtényi Márta és Komlósi József tanítottak. 1938 novemberétõl Nagytárkány
az I. bécsi döntés alapján ismét visszakerült Magyarországhoz. Ez az állapot éppen hat évig tartott. Ezekrõl az évekrõl, pontosan 1941-bõl teljes körû iskolafelmérés maradt ránk a nagytárkányi elemi iskolákról.4 A bodrogközi járáshoz tartozó községben 3 iskola mûködött:
1. Községi Elemi Népiskola, melynek fenntartója Nagytárkány község. Az
iskolafelügyelõ Bányai György, székhelye Királyhelmecen van. Az iskolaszék elnöke Szmrecsányi Elek. Tanítási nyelve: magyar. Az iskola Steinberger Lipót épületeiben mûködött, ezért a község 230 pengõ bérleti díjat fizetett neki. Az épületek viszonylag jó állapotban voltak, saját kútjuk, ivóvizük volt. A 3 tantermet
fával és szénnel fûtötték. Bútorzata teljes, de a felszerelések közül hiányzott
Magyarország és Zemplén vármegye hegy- és vízrajzi térképe. 4 tanítói álláshelye közül jelenleg 3 van betöltve, 1 rendes, 1 helyettes és 1 kisegítõ tanerõvel.
Az iskolában rajtuk kívül 1 napibéres szolgát alkalmaznak. A 3 tanteremben váltakozó oktatás folyik, azaz délelõtt és délután is tanítanak. Az VVIII. osztályokban, amikor sürgõs gazdasági munkák vannak (õsszel és nyárelõn), gyakran lerövidítik a szorgalmi idõt. Az iskolaigazgató Tárkányi József, 1911-ben született,
nõs, 3 gyermeke van. Fizetése 222 pengõ, az VVI. osztályt tanítja, 72 gyermek
van a két osztályban. A másik tanító Bodák József, nõs, gyermektelen, fizetése
ugyanennyi, 47 gyermeket tanít a III. osztályban. Tárczy Mária helyettes tanító
hajadon, 20 éves, 39 gyermek van a keze alatt a IV. osztályban. A VIIVIII. osztály tanítója, Tárczy Béla most van választás alatt, itt 62 fõ a tanulói létszám.
A községi elemi iskola összlétszáma tehát: 220 fõ. A tanköteles korú gyermekek (a 6. életévüket betöltöttek) mind be vannak írva. 21 tanuló túlkoros. A tanulók táplálkozása 35%-ban jó, 65%-ban gyenge. Ruházatuk 10%-ban jó, 40%ban gyenge, 50%-ban rossz. Tan- és írószerekkel való ellátásuk 45%-ban jó,
40%-ban gyenge, 15%-ban rossz. Az elsõ elemi osztályt a római katolikus isko4 Zemplén Vármegye Levéltára, Királyi Tanfelügyelõségi Iratok
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lában járják, a másodikat a reformátusban. A 220 tanuló felekezeti megoszlása: 97 fõ római katolikus, 31 fõ református, 15 fõ ágostai evangélikus, 66 fõ
görög katolikus, 11 fõ izraelita. A tanulók mind magyarok. 119 a fiúk, 101 a lányok száma.
2. Római Katolikus Elemi Népiskola. Fenntartója a Római Katolikus Hitközség, melynek egyházi fõhatósága Kassán van, a Bodrogközi Esperességhez tartozik. Tanítási nyelve magyar, 1 tanteremben mûködik, egy fedél alatt a tanítói
lakással, melynek tulajdonosa a római katolikus egyház. 1907-ben épült, 720
m2 udvar, 1400 m2 kert, 6 katasztrális hold szántóföld tartozik hozzá. A tanterem alapterülete 67 m2. 1 tanítói állása van. A tanító neve Branna József, nõs,
2 gyermeke van. A tanítói lakásban lakik, a kántori teendõket is végzi, évi 462
pengõ fizetést kap. Az elsõ osztályosok száma: 51 fõ. Táplálkozásuk, ruházatuk, tan- és íróeszközökkel való ellátottságuk hasonló, mint a községi elemi iskolába járóké.
3. Református Elemi Népiskola. Fenntartója a Református Egyház, egyházi
fõhatósága a Tiszáninneni Református Egyházkerület, az Alsózempléni Esperességhez tartozik. Az iskolaszék elnöke Virágh Béla, Kistárkányban lakik. Tanítási
nyelve magyar, 1 épületben, 1 tanteremben mûködik a tanítói lakással közös fedél alatt. Tulajdonosa a református egyház. Az épület jó állapotban van, 1910ben épült, 640 m2 udvar, 1144 m2 kert tartozik hozzá. A tanterem alapterülete
46 m2. 1 állami segélyes tanítói állasa van. A tanítónõ Kuthy Anna, hajadon. A
második osztályos tanulók száma: 39 fõ. Táplálkozásuk, ruházatuk, tan- és íróeszközökkel való ellátottságuk hasonló a községi népiskolai átlaghoz.

Iskola a változó idõben (19442005)
1944 novemberében a szovjet csapatok elérték Nagytárkányt, s ettõl az idõtõl
a község ismét Csehszlovákia területéhez tartozott. A háború befejeztével, már
1945 tavaszán megindult az iskolai élet újraszervezése. Ebben három tanító
járt az élen: Nagy Károly, Fazekas István és Tátrai József. 1945/46-ban még
mûködhetett úgy-ahogy az anyanyelvû iskola, azonban mivel 1945 áprilisában a
kassai kormányprogram meghirdette a német és a magyar iskolák bezárását,
1946 szeptemberétõl megszüntették a nagytárkányi magyar iskolát is. A benei politika következtében, mely a magyar nemzetiségûeket nem tartotta egyenlõ jogú állampolgároknak, a tanulók csakis szlovák iskolába járhattak, magyar
tanítókat nem alkalmaztak. Nehéz évek következtek, melyeket még súlyosbított
a reszlovakizáció, amelynek az volt a célja, hogy a magyar (és más) nemzetiségûek vallják magukat szlováknak. Sokan jogos félelmükben ezt meg is tették, s
ez újabb lelki terhet is rótt a magyar nyelvû lakosságra. Közben az 1948. április 21-én hozott iskolatörvénnyel megtörtént az iskolák államosítása is.
Csak az 1950/51-es tanévben nyílhattak meg ismét az anyanyelvi oktatás
kapui. Ettõl kezdve 1953-ig az 15. évfolyam tanulói tanultak Nagytárkányban
Kalapos Márta igazgatónõ vezetésével, a 68. osztályosok Bélybe jártak iskolába. 1953-tól 1960-ig a Nyolcosztályos Középiskola nevet viselte a nagytárká253

nyi iskola. Ebben az idõszakban 360400 között volt a tanulók létszáma, így
több régi magánépületet is felhasználtak tanítás céljára: pl. Olasz Jankának, a
Tisza-kertet bérlõ budapesti lakosnak a lakását és a régi Fuchs-féle kastélyt is.
1960-tõl Kilencéves Alapiskola mûködött, mely egy évvel hosszabbította meg
a tankötelezettséget. A tanulói létszám változatlanul magas volt, kinõtték a rendelkezésre álló régi épületeket, hiszen két, sõt három váltásban is folyt tanítás.
Még az igazgatói, tanítói lakásokat is felhasználták osztályterem céljára. Nehéz
körülmények között, 4 épületben folyt a tanítás, így 1959 táján fogalmazódott
meg elõször az igény, hogy szükséges új iskola építése. Ezt elõbb elutasították
a felsõbb szervek, de a hatvanas évek elsõ felére a helyzet megoldása elodázhatatlanná vált. Fazekas István igazgatóhelyettes kezdeményezésére összeült
az akkori pártvezetõség, Hajdók István, Györgyfi Árpád, valamint Tóth Pál, az iskola igazgatója. Terveket készítettek az iskolaépületek elhelyezésérõl, az osztályok, tantermek méreteirõl s ezt kérvénnyel együtt továbbították a legfelsõbb állami hatóságokhoz és pártszervekhez. Széles körû összefogás jött létre a községi vezetõk, a tantestületi tagok és a szülõi munkaközösségek között. Az iskola építése meg is indulhatott 1964 nyarán, az osztályok 3 pavilonja 1965. szeptember elejére elkészült, míg a másik 3 pavilont 1966-ban vehették használatba. Az akkori viszonyokhoz képest korszerûnek mondható 15 osztályterem mellé laboratórium, tornaterem, mûhely, iskolai étkezde létesült, központi fûtést vezettek be. Az iskolába a nagytárkányi tanulók 19. osztályosai, valamint a kistárkányi tanulók 69. osztályosai jártak. A tanulók létszáma ebben az idõben
350400 fõ között volt 15 magyar és 1 szlovák osztályban. Ez a létszám még
az 1970-es évek elején is érvényes volt. A régi iskolákban, a volt református és
a volt katolikus iskolák épületeiben óvodát és községi könyvtárat alakítottak ki.5
1973. szeptember 29-én ünnepelte az ún. szocialista iskola fennállásának
20. évfordulóját. A tanítás nyelve természetesen magyar, s az intézmény baráti
kapcsolatokat ápol a sárospataki Esze Tamás Általános Iskolával. 2001-ben a
magyar nyelvû oktatás 50. évfordulója tiszteletére rendeztek emlékünnepségeket. Az iskola mindig, még a legnehezebb idõkben is hûségesen tartotta magát
a comeniusi alapelvhez: Minden gyermek az anyanyelvén szerezze meg a tudása alapját. Ez a nemes szándék fogalmazódott meg az egyik emlékezõ, Pribék
Erika soraiban is: A magyar nyelv él. Nekünk a nyelvünk nagyobb kincs, mint a
földünk, mert régibb, s akkor is él, amikor a föld már nem a mienk. Ennek az
élõ nyelvnek a továbbadását, oktatását ünnepelhettük meg 2001. november
16-án falunkban. Az 50 év alkalmat adott az ünnepre, a magyar iskolák indítóira, akik a jogfosztottság évei után, emelt fõvel, egyenes gerinccel, az anyanyelv
szavaival szólították a tudásra szomjazókat. Ünnepeltük a hittel és hûséggel
élõket, a mindig embereket. Ünnepeltük azokat, akik a semmibõl intézményt teremtettek, tartalommal megtöltötték és a szolgálni akarás elkötelezettségével
kitartottak a munkában, a nemzeti közösség iránti felelõsségben, az anyanyelv

5 Községi Krónika, 1972.
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erõs hûségében. Egyperces néma felállással emlékeztünk azokra is, akik már
nem érhették meg ezt a napot, hogy velünk ünnepeljenek.
Az 1970-es évek közepétõl enyhén, az 1990-es évektõl meredekebben csökken a gyermeklétszám mind az óvodában, mind az alapiskolában. 1975-ben
317 tanulója és 23 pedagógusa van, 2000-ben összesen 240 gyermek jár
Kistárkányból, Nagytárkányból és Tiszacsernyõbõl az iskolába. 2001 szeptemberétõl az 1. évfolyamba mindössze 13 gyermek iratkozik be; a demográfiai hullám a mélyponton van. A 2002/2003-as tanévben az elsõ osztályosok létszáma 23, a tanévzárón 204 tanuló vehette kézbe a bizonyítványt.
A magyar nyelv megtartása és ápolása mellett fõ törekvése volt mindig is a
nagytárkányi iskolának a tehetséggondozás. Gyerekek tucatjait juttatta el a bázisiskolának számító kassai Magyar Tannyelvû Középfokú Ipari Iskolába és a
királyhelmeci magyar gimnáziumba, akik közül sokan lettek orvosok, mérnökök,
tanárok, jeles közéleti személyiségek. A jó színvonalú oktatás mellé erkölcsi-érzelmi nevelés társult, mellyel a szülõföldhöz kötõdést máig megtartották. Az iskolának egy volt tanulója, Százvai István így vall errõl: Számomra az iskola,
ahová szüleim 1955-ben beírattak, a tudás bölcsõje volt. Ezért hálával és tisztelettel gondolok szüleimre, akik magyar iskolába írattak. Tanítóimra, akik megtanítottak gondolkodni. Magyarul gondolkodni, álmodni. Mély nyomot hagyott
bennem az emberi közelség és magyarságtudat, amit az én tanítóimtól kaptam Mindig nagy szeretettel gondolok nagytárkányi iskolámra, melyben kiemelkedõ erkölcsi és szellemi tõkével láttak el. Kaptunk szeretetet, alázatosságot, biztonságot, örömöt, széleskörû tárgyi tudást. Tanítóim bölcsen adagolt szigora és jósága mind-mind meghatározták jellememet Amikor a pedagógusi
pályát választottam, tanítóim példaképei lebegtek szemem elõtt. A felnövekvõ
ifjúságnak tudatosítania kell: ha önmagunkat és másokat becsülve akarunk élni, ragaszkodnunk kell a gyökereinkhez, múltunkhoz, nagyjainkhoz. Ragaszkodni kell a nagy kincshez: az anyanyelvünkhöz. Mert csak az anyanyelv teszi az embert emberré. Szükségünk van egészséges nemzettudatra, önbecsülésre, hisz
a múltunk ismerete nélkül nincs jelen, de jövõ sem.
Az iskola mai tanulói rendszeresen részt vesznek tanulmányi versenyeken, s
azokon mindig szép eredményekkel szerepelnek. Kapcsolataik felerõsödtek  különösen az utóbbi másfél évtizedben  a magyarországi oktatási-közmûvelõdési
intézményekkel. Rendszeres résztvevõi a királyhelmeci Mécs László-szavalóversenynek, a II. Rákóczi Ferencrõl és Kossuth Lajosról, valamint Zemplén történelmérõl szóló vetélkedõknek Sátoraljaújhelyen, a Tompa Mihály Országos Vers- és
Prózamondó Versenynek, a Szép Magyar Beszéd versenyeknek, matematikai
olimpiáknak, angol és szlovák nyelvû versenyeknek stb. Az iskolában gyakran
rendeznek író-olvasó találkozókat elsõsorban felvidéki írókkal, költõkkel, valamint
képzõmûvészeti kiállításokat mutattak be. Színjátszó-, népitánc- és moderntánccsoportot mûködtetnek. 2004-ben az iskola Ispiláng Színjátszó Csoportja a Ludas Matyi címû mesefeldolgozással, Bajzák Katalin rendezésében eljutott az országos színjátszófesztiválra. Az elsõ osztályosok a betûvetést, az olvasás technikáját a magyarországi Apáczai Tankönyvkiadó könyveibõl sajátítják el.
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A 2003/2004-es tanévtõl már az alsó tagozaton is bevezették az angol nyelv
oktatását; számítógépes tantermet alakítottak ki, ahol szakkör keretében ismerkedhetnek a tanulók a számítástechnikával; az anyanyelvi oktatás mellett
nagy hangsúlyt fektetnek a szlovák nyelv megfelelõ szintû elsajátítására, hogy a
tanulók számára a jövõben se jelentsen akadályt, ha szlovák középiskolában
folytatják tanulmányaikat.
Az iskola és az óvoda 2002. július 1-jétõl községi irányítás alatt mûködik.

Iskolán kívüli mûvelõdés
A nagytárkányi közmûvelés õse minden bizonnyal egy Vitányi László nevû magyar királyi dohánybeváltó fõtiszt, hivatalnokfõnök volt. 1886-ban született Ungváron, régi nemesi családból. Egyik õse, Vitányi József, II. Rákóczi Ferenc idejében várkapitány volt Sárospatakon. Makón és Sárospatakon tanult, 1909-ben
kezdte pályafutását. 1912-ben elvégezte a debreceni gazdasági akadémiát, a
dohánybeváltó tiszti tanfolyamot, ezután elsõ állomáshelyére, Békéscsabára nevezték ki. Az 1910-es évek közepén került a nagytárkányi Magyar Királyi Dohánybeváltó Hivatalhoz, itt elõbb gyakornokoskodott, majd a hivatal fõtisztje lett.
1917-ben bevonult katonának a 65. gyalogezredhez. Nagytárkányi állomáshelyén munkálkodva széles körben ismert természetbúvár lett, s mint természetbarát a Magyar Madártani Intézetnek kinevezett megfigyelõje, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület helyi megbízottja volt. Saját kezelésében 45 családú
méhészetet tartott, amely egyúttal megfigyelõtelepként szolgált. Madárvédelmi
tanulmány címmel értékes szakcikke jelent meg a korabeli sajtóban. Vitányi
László még az 1940-es évek elején is Nagytárkányban mûködött mint dohánybeváltó fõtiszt (Csíkvári 1940, 242).
A két világháború között a falu élte a kornak megfelelõ ünnep- és hétköznapokat. A társas mûvelõdési alkalmakat az jelentette, hogy a helyi fiatalok minden télen betanultak egy-két hosszabb, egész estét betöltõ színdarabot, amelylyel szórakoztatták a lakosságot. Néha a környék falvaiban is felléptek. Május
éjszakáján a fiúk a lányoknak cigányzenével szerenádot adtak. Vasárnap délutánonként a helyi tanítók ismeretterjesztõ elõadásokat tartottak a falu felnõtt lakosságának.
Nagy élmény volt az 1940-es években a mozi megjelenése. Még ma is sokan emlékeznek vissza nosztalgiával a csûr-mozira, amelyet a Farkas-féle
csûrben helyeztek el. Egykori igazgatója, Ternyila László így emlékezik erre: Itt
egy mozigéprõl volt szó a 40-es években, amit egy kassai illetõtõl kaptunk s egy
csûrben helyeztünk el. Elmondhatatlan újdonságot jelentett ez akkoriban. Sokat
látogatták a csûrt, pedig csak falócák voltak elhelyezve a vászon elõtt. Késõbb
aztán a gép átkerült egy rendes épületbe. A falunak nem volt kultúrháza, csupán 1954-ben építették át erre a célra a Krausz-féle üzlet- és kocsmahelyiséget, itt mûködött a mozi, itt bonyolították le igen mostoha körülmények között a
kulturális rendezvényeket.
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Az 1960-as évek elejétõl megjelennek a faluban az elsõ tévékészülékek,
1965-ben 212, 1970-ben 308, 1984-ben már 426 db van belõlük, utóbbi évben már színes képernyõjûek is. Rádióból 1945-ben 4 db van a faluban, 1965ben 295, 1970-ben 405. A társas mûvelõdési alkalmak száma ennek következtében csökken, a táncos-zenés összejöveteleket (bálokat, discókat, klubrendezvényeket) inkább csak a fiatalok látogatják. A Metropol könnyûzenei együttes
1973-tól színesíti a szórakoztatást, ugyanebben az évben cukrászda nyílik a faluban. A zenés-táncos mulatságokat, a szilveszteri bálokat az 1968-ban épült
vendéglõ nagytermében, a szülõi bálokat az iskola tornatermében tartják ebben
az idõben. A mulatságokon általában cigányzenekar játszik még az 1960-as
években is.
Az 1970-es években
Január
Február
Március 8.
Március 28.
Május 1.
Május 9.
Június 1.
Augusztus
Szeptember 1.
Október 6.
Október 28.
Október
November
November 7.
November 24.

egy év visszatérõ rendezvényei:
Újévi koncert az iskolában
a Februári Gyõzelem hónapja
Nemzetközi Nõnap
Tanítók Napja
Lampionos felvonulás május 1. elõestéjén, tömeges felvonulás
május 1-jén
Csehszlovákia felszabadulásának évfordulóján lampionos felvonulás, tábortûz, a bélyi katonaság bemutatói (pl. rakétakilövés)
Nemzetközi Gyermeknap
A Szlovák Nemzeti Felkelés évfordulója
Az iskolás tanulók ünnepélyes fogadása
A Néphadsereg Napja
Csehszlovákia függetlenségének kikiáltása
Nyugdíjasok köszöntése
CsehszlovákSzovjet Barátság Hónapja
A Nagy Október Szocialista Forradalom évfordulója
A község felszabadulásának évfordulója.

A korhangulatot jól érzékelteti, hogy a május elsejei színes felvonuláson részt
vettek a helyi cigányzenekar tagjai, kik szintén májusi és forradalmi dalokat
játszva kísérték a felvonulást. A falu életében jellegzetes szerepet tölt be a
hangosbemondó, melynek felújítása, minõségének javítása sokszor szerepel a
községi feladattervekben. A hangosbemondón keresztül elsõsorban tájékoztatják a lakosságot, olykor mûvelõdési alkalmakról is hírt adnak, illetve könnyûzenét sugároznak.
Voltak azonban a valódi mûvelõdéshez, az irodalomhoz, mûvészetekhez közelebb álló rendezvények is, így például a falukönyv 1972. évi bejegyzése szerint: Községünkbe elég rendszeresen látogatnak el hazai, tehát csehszlovákiai
magyar írók. Az iskola, illetve a Csemadok szervezet meghívására volt már községünkben Dávid Teréz írónõ, Moyzes Ilona írónõ, Ordódy Katalin írónõ, Gyurcsó
István költõ, Tõzsér Árpád költõ, Török Elemér költõ, Gál Sándor költõ és prózaíró, Cselényi László költõ, Lovicsek Béla író, Dobos László író, Tolvaj Bertalan
kritikus, Rácz Olivér költõ és mûfordító. Az ilyen összejöveteleket az iskola ebéd257

lõjében szoktunk megrendezni kultúrház hiányában. Sok erõfeszítés után végre 1973 májusában elbontották a régi Fuchs-féle kastélyt, 1974-ben megtörtént
az alapkõletétel, és 1976. december 23-án átadták az új kultúrházat. Az épületben helyet kapott a HNB (helyi nemzeti bizottság), a könyvtár, a házasságkötõ
terem, tanácsterem, a postahivatal és az ifjúsági klub is.
Az új kultúrházban rendszeressé váltak a kézimunka-kiállítások, ennek nagy
kultúrája van Nagytárkányban, de az egész Bodrogközben is. A hetvenes években már tudták fogadni Szepsibõl az énekkart, Királyhelmecrõl a Magyar Tanítók Énekkarát (magyar, szlovák és szovjet forradalmi dalokat énekeltek), Kassáról a Thália Színházat, mellyel szerzõdést is kötöttek. A színház általában gyermekmûsorokat és népszínmûveket hozott a faluba. A mûvelõdési háznak 1977tõl függetlenített vezetõje is volt.
Az 1980-as évekre a pangás idõszaka jellemzõ a mûvelõdésben és a közéletiségben, nem csak a faluban, az egész szocialista táborban is. A falukrónikában többször elõfordulnak az olyan értékelések, mondatok, mint pl.: A kulturális élet falunkban nem a legmagasabb szintû. A helyi csoportok tevékenysége
nem a legkielégítõbb. Vagy: Sajnálattal kell megállapítani, hogy a szovjet-baráti szervezet egész évben egy gyûlést sem volt képes összehívni. Nem mûködik a szervezet... Ajánlatos a falusi pártszervezetnek foglalkozni a szervezettel. Vagy: A párt elbeszélget a fiatalokkal a közömbösségrõl.
Üdítõ színfolt egy-egy érdemes, tartalmas alkalom, pl. 1988-ból: Novemberben történelmi elõadásra került sor a Csemadok szervezésében. Siska József,
a szerencsi Zempléni Múzeum igazgatója tartott elõadást a Bodrogköz történelmérõl. Elõadását sokan hallgatták meg. Az õ kutatásai révén jutottunk hozzá
egyes adatokhoz. Az adatok a budapesti Országos Levéltárból valók. Az anyagot
felkutatta Siska József múzeumigazgató. Lejegyezte Kopasz József pedagógus.
Az 1990-es évek fordulójára, a rendszerváltás izgalmas, újszerû idõszakára
megélénkül a közmûvelõdés is. Szabadabb a határon való átjárás, a magyarországi színészek, énekesek elsõsorban népszerû mûsorokkal, könnyû mûfajjal
járják a határ menti településeket: Halász Judit és a Bojtorján együttes, Koós
János táncdalénekes, Ihos József és Bajor Imre humorista, Antal Imre konferanszié, Kovács Zsuzsa operetténekes stb. haknimûsorokkal lépnek fel, de ez is
nagy élménynek számít. A 90-es évek közepére kulturális és intézményi kapcsolatok alakulnak magyarországi településekkel: pl. kiállítást rendeznek a Hollóházi Porcelángyár termékeibõl, részt vesznek a határon túli kulturális fesztiválokon
stb. 1999-tõl Nagytárkányi Kulturális Napokat (falunapokat) rendeznek, amelyek
hagyományossá válnak. A falu újra visszanyerni látszik régi öntudatát: megalkotják a község szimbólumrendszerét, felavatják-megszentelik a falucímert és a
zászlót. A következõ falunapi rendezvények már akár egy hétig is eltartanak, kézimunka- és képzõmûvészeti kiállítások, zenei rendezvények, a Thália vendégszereplése, régi kismesterségek felelevenítése, gyöngyfûzõ és kelmefestõ bemutatók, ökumenikus szertatások, hagyományõrzõ csoportok mûsora, utcabál stb. teszik színessé a programot. Fellépnek a meghívott kultúrcsoportok Cigándról, Kisés Nagykövesdrõl, Királyhelmecrõl. A rendezvényeket idõnként a Szlovák Köztár258

saság Kulturális Minisztériuma, az Illyés Alapítvány, a Rákóczi Alapítvány és a magyarországi Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma is támogatja.
A 3. falunapon (Millenniumi Tárkányi Napok, 2001. június 29.  július 1.)
felavatják a Millenniumi Oszlopot, Ferencz György szobrászmûvész alkotását, és
átveszik a millenniumi zászlót.
A 4. falunapon, 2002-ben a Hõsök terén felavatják Ferencz György Gránátot
tartó katona szobrát, a háborús hõsök és áldozatok emlékmûvét. Az evangélikus templom elõtti parkban 1943 májusában állították fel az I. világháború hõseinek emlékmûvét. Ezt 1945-ben ledöntötték, majd 1971-ben felújították, felírták rá a II. világháborúban meghaltak neveit, és vörös csillagot tettek a tetejére az internacionalizmus szimbólumaként. Ferencz György új szobra immár
helyrebillentette az idõt.
A 4. falunappal a község alapításának 680. évfordulóját ünnepelték. Ebbõl
az alkalomból önkormányzati díjakat adtak át a mûvelõdésben példamutatóan
dolgozóknak: id. Takács Sándornak, a népdalkör tagjának, a Csemadok helyi
szervezetében végzett munkájáért, a pénztár vezetéséért; Csonka Lászlónak, a
helyi alapiskola volt igazgatójának, nyugalmazott pedagógusnak, a Csemadok
Nagytárkányi Alapszervezete Tisza Népdalköre karnagyának pedagógusi munkájáért, kulturális tevékenységéért; id. Magyaros Imrének, a falu római katolikus
kántorának, a Csemadok énekköre tagjának, az egykori citerazenekar tagjának;
Bajzák Katalin tanítónõnek, a gyermek színjátszó csoport vezetõjének a népi
kultúra, a hagyományok ápolásáért.
Színes és ötletes alkalom a község életében a Tárkányok Találkozója elnevezésû rendezvénysorozat. A nagytárkányiak 2000-ben vették fel a kapcsolatot a
magyarországi, Heves megyei Felsõtárkánnyal. Felsõtárkány küldöttsége 2000. július 2-án részt vett a nagytárkányi újonnan épült görög katolikus templom felszentelésén, majd Nagytárkány közössége vett részt a felsõtárkányi búcsún. Így formálódott ki az az elgondolás, hogy az azonos nevû települések, a Tárkányok találkozóját évente megrendezzék. Az Illyés Alapítvány is támogatta az ötletet. 2002.
augusztus 20-án Felsõtárkányban találkozott a Tárkány nevet viselõ öt település:
a házigazdákon kívül Nagytárkány, az erdélyi Köröstárkány, a Heves megyei
Mezõtárkány és a dunántúli Tárkány. 2003-ban csatlakozott hozzájuk Kistárkány
is, és ettõl az évtõl kezdve Nagytárkányban az óvoda elõtti tér a Tárkányok tere nevet viseli. A Ferencz György által készített emlékjelen a Tárkányok címere és az
egyes települések Nagytárkánytól való távolsága látható. A találkozókon a
Tárkányok saját összeállításaikkal, kulturális mûsorokkal mutatkoznak be. Ma
már ez a rendezvény is kiemelkedõ eseménye nemcsak a községnek, hanem az
egész Bodrogköznek és az Ung-vidéknek is. Nagytárkányt legalább 40 éve tartó
barátság fûzi a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mándokhoz is.
2000 szeptemberében megjelenik Nagytárkány község lapjának, a Visszhangnak az elsõ száma. Kiadja a Nagytárkányi Községi Hivatal, felelõs kiadója
Kopasz József polgármester, szerkesztõje Kopasz László, a szerkesztésben
még rajtuk kívül Hudák Katalin, Nagy Éva, ifj. Vojtkó Béla és Smolnicky Béla római katolikus plébános mûködtek közre. A késõbbi számok kiadója az önkor259

mányzat mellett a Csemadok helyi szervezete. Az I. évfolyam 1. számában a polgármester így indokolja a lap megjelentetését: Önök egy induló lap elsõ számát tartják kezükben. Lehet, hogy többen meglepõnek találják az ötletet, hogy
itt  az ország végében levõ községben , Nagytárkányban újságot adjanak ki,
amikor a lapterjesztõk különféle országos, regionális napilapokat, heti és havi
folyóiratokat kínálnak. A hazai lapokon kívül beszerezhetõk a különbözõ külföldi
lapok, a TV és a rádió csatornáin keresztül eljut hozzánk a világ minden tájáról
a legfrissebb híradás; ezek után megkérdezhetik: miért van hát szükség egy helyi lapra? A válasz egyszerû. A nagy országos és regionális lapok nem, vagy nem
eleget foglalkoznak a helyi problémákkal, eseményekkel. Egy kis közösség lakóit pedig elsõsorban a helyi dolgok érdeklik... Szeretnénk e lapon keresztül megszólítani, tájékoztatni községünk polgárait mindennapi gondjainkról, problémáinkról, ugyanakkor bevonni õket apró vagy nagyobb örömeinkbe, sikereinkbe.
Természetesen nemcsak a határozatainkat és rendeleteinket akarjuk publikálni, hanem a község legfontosabb eseményeit, történéseit, vidám és szomorú
mozzanatait is. Amint lapunk tartalmából láthatják, sok mindennel akarunk foglalkozni. Olvashatnak az iskoláról, az egyházak életérõl, kultúráról és sportról,
helytörténetekrõl, népszokásokról és nem utolsó sorban megismerhetik falunk
életét közelebbrõl... Ne feledjék, az utókor lesz hálás azért, hogy részletesen
megismerheti õsei életét, múltját.
A Visszhang tudatosan vagy önkéntelenül, de történelmet ír, amikor a jelen
történéseit jegyzi az utókornak. Szándéka rokonítható a Nagytárkányi Falukrónikával, s már ez a két maradandó alkotás is kiemeli Nagytákányt a környék vagy
az egész régió hasonló nagyságú települései közül.
Színesíti a falu kulturális kínálatát a volt sóház és a dohánybeváltó (magazin) épületeiben létrehozott kis múzeumi gyûjtemény, ahol egy magánvállalkozó, Fuksz Sándor az egykori sótiszti irodát rekonstruálta, valamint helytörténeti
kiállítást és népmûvészeti anyagot mutat be.
2005 júniusában felavatták Nagytárkányban Ferencz György szobrászmûvész
maradandó értékû köztéri szobrát Trianon emlékezetére.
Szép, ünnepélyes eseménye a falu kulturális életének az újévi koncert a római
katolikus templomban. 2005-ben már negyedik alkalommal rendezték meg a helyi önkormányzat, a Csemadok helyi szervezete és a római katolikus egyház közremûködésével. Ebben az évben felléptek: Nagy Lívia, a Miskolci Nemzeti Színház
magán-operaénekese, Márton Zsolt Barna, a marosvásárhelyi filharmónia tagja, a
törökbálinti Lendvai Károly Férfikórus és a nagytárkányi Tisza Népdalkör.

A Csemadok kulturális missziója
Csehszlovákiában 1945-ben a felszabadulással a magyarságot kollektív büntetéssel sújtották: csaknem valamennyi tagját megfosztották csehszlovák állampolgárságától, aminek következtében a magyarok nem vehettek részt a közügyek intézésében, nem választhattak és nem voltak választhatók, elvesztették
állásukat elõbb mint állami és közalkalmazottak, majd mint magánalkalmazot260

tak, elvesztették munkahelyüket, nyugdíjukat, nemzeti gondnokság alá helyezték kis- és középüzemeiket és a kisiparosok mûhelyeit, nem kaptak kártérítést
a háborús károkért, 1945-ben bezárták valamennyi iskolájukat  amelyeket
csak 19491952 között nyitottak meg újra , így még a betûvetést sem tanulhatták meg anyanyelvükön, majd a reszlovakizáció keretében bizottság elõtt kellett tömegesen megtagadniuk nemzeti hovatartozásukat Az évekig tartó üldöztetést és létbizonytalanságot 1948 végén, ill. 1949 elején korlátozták. Az
1948. október 25-ei 245. számú törvény ugyanis lehetõvé tette a csehszlovák
állampolgárság megszerzését. Ám a magyaroknak hûségesküt kellett tenniük
E politikának vetett véget az 1948-as Februári Gyõzelem (a köztudat így emlegette évtizedeken keresztül), amikor is a Kommunista Párt gyõzött a benei
burzsoá politika felett, s megkezdõdött az emberhez méltó, nemzetiségi hovatartozás nélküli gazdasági, politikai és kulturális élet.6
Az enyhülés után 1949 márciusában megalakulhatott Pozsonyban a Csemadok, a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetsége, a magyar nemzetiség kulturális-társadalmi szervezete. Fõ tevékenységi körei a népmûvészeti hagyományok ápolása, a nyelvmûvelés, a népmûvelés voltak. Ezután az ország falvaiban és városaiban nagy lelkesedéssel alakították meg a helyi szervezeteket.
Nagytárkányban 1949 júniusában alakult meg a Csemadok helyi szervezete.
Néhány lelkes, kezdeményezõ ember állt a szervezõmunka élére: Tárczy Károly
Pál, Marczy István, Vaszily Pálné, Fazekas István, Juhász János, Csonka László,
Nagy János és mások is, legtöbben évtizedeken keresztül aktív munkát fejtettek ki. A megalakulás után hónapról hónapra gyarapodott a taglétszám, az emberek természetesnek vették, hogy belépjenek, mert ez jelentette a keretet a
magyar nyelvû kulturális élethez és az érdekvédelemhez.
Legkorábban éneklõcsoport és színjátszó kör alakult, amelyek sokszor szórakoztatták a helyi közönséget, s felléptek más falvakban is. Szinte minden évben új népdalcsokor-összeállítással jelentkeztek, és csaknem minden évben
színdarabot vagy esztrádmûsort tanultak be.
A Csemadok elnökei voltak az elmúlt 55 év alatt: Tárczy Károly Pál, Nagy Árpád, Kássa Zsigmond, Kopasz József. Joggal mondható, hogy a Csemadok
nagytárkányi alapszervezete megalakulásától kezdve napjainkig a község s szinte az egész Bodrogköz kulturális életében jelentõs szerepet töltött és tölt be.
Népzene, néptánc, kiállítás, színház, kirándulás, iskolai beiratkozási program
vagy népszámlálás, mi mindenütt ott voltunk  mondta a szervezet jelenlegi elnöke egyik évértékelõ beszámolójában, s ez a megállapítás szinte folyamatosan
igaz. Az év visszatérõ rendezvényeinek a Csemadok volt mindig is a fõ szervezõje, az utóbbi években a helyi önkormányzattal összefogva: a hagyományos farsangi bálnak, a március 15-ei emlékmûsornak, az anyák napjának, a nyugdíjasok köszöntésének, az újévi koncerteknek stb. De kivették részüket a millenniumi ünnepségek szervezésébõl, a bodrogközi Csemadok Napok rendezvényei6 Községi Krónika
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bõl, a magyar iskola újraindulásának 50. évfordulójára összeállított programokból, szobrok és emléktáblák állításából, népzenei fesztiválokból, színházi elõadások, író-olvasó találkozók, ismeretterjesztõ elõadások szervezésébõl. 2005
januárjában a helyi szervezetnek 135 tagja volt.
Egyik fõ feladatuknak tartják a hagyományõrzést. A legutóbbi idõben bábáskodnak egy Nagytárkány történetét bemutató monográfia megírása körül. De
megemlékeznek elõdeikrõl is. 2004-ben, a Tárkányi Napok egyikén emléktáblát
helyeztek el Marczy István családi házának falán. Marczy István az 1950-es, 60as években a község kulturális életének fontos személyisége volt, a Csemadok
színjátszó körének alapítója, irányítója, mindenese. Az emléktábla szövege:
Ebben a házban élt Marczy István
(1909.8.28.  1974.6.11.)
A kultúra mindenese
Csak akkor lehetünk mindannyian együtt boldogok,
ha önmagunkból azt ajándékozzuk, amire a
másiknak szüksége van.

(Gilbert Le Mouel)

Marczy István szerepe azért is jelentõs, mert a Marczy család házában nyílt meg
1994. október 30-án az elsõ görög katolikus imaház. A házat a nemes célra a
Papp család ajánlotta fel. A 2000. július 1-jén felszentelt új görög katolikus
templom mûvészi festése elsõsorban dr. Kárpáti László miskolci-görömbölyi mûvészettörténésznek köszönhetõ.

A Tisza Népdalkör
Amíg egy nép énekel, messzire hallatszik, hogy létezik  ez a Sütõ Andrástól
vett idézet lehetne a mottója a Csemadok nagytárkányi éneklõcsoportjának. A
kórus elõdje az 1950-es évek elején alakult, elsõ vezetõje Vaszily Mária tanítónõ volt. 1984-ben újjáalakult Kanócz János vezetésével, 1994-ben vették fel a
Tisza nevet, mondván, hogy ez a legmagyarabb folyó, mely Nagytárkány határában is kanyarog. Jelenleg Csonka László a szakmai vezetõje.
Elsõsorban bodrogközi és Ung-vidéki népdalokat énekelnek. A népdalkör
mellett a nyolcvanas, kilencvenes években citerazenekar is mûködött, mely a falu büszkeségei közé tartozott.
Az 1980-as évek közepétõl rendszeresen részt vesznek a Tavaszi szél vizet
áraszt népdalversenyeken, a kelecsényi Daloló Ung-vidék népzenei fesztiválon.
1998-ban meghívást kaptak a Gombaszögi Fesztiválra, azóta itt még négyszer
szerepeltek. A Bíborpiros szép rózsa országos népzenei versenyen 2001-ben
Dunaszerdahelyen a vegyes kórusok kategóriájában harmadik helyezést értek
el, 2003-ban a magyarországi Tibolddarócon aranykoszorús minõsítést kaptak.
A népdalkör 2003-tól tagja a Seprõdi János Kórusszövetségnek, melynek tagjai
a Kárpát-medencében mûködõ magyar kórusok és népdalkörök. 2003-ban
Ópusztaszeren, 2004-ben Tiszaszentimrén mutatkoztak be. Jó és rendszeres
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kapcsolatot ápolnak a törökbálinti Lendvai Károly Férfikórussal, valamint a felsõtárkányi, köröstárkányi, mezõtárkányi és a tárkányi csoportokkal. Rendszeres
szereplõi a bodrogközi falvak kulturális rendezvényeinek, már négy alkalommal
vettek részt a Cigándi nemzetiségi-népzenei fesztivál nagy seregszemléjén, ahol
elnyerték a legjobb határon túli csoport díját. A népdalkör megalakulásának 20.
évfordulójára, 2004-ben jelentették meg elsõ CD-lemezüket, melyen reprezentatív válogatás hallható az együttes dalaiból.
A Tisza Népdalkör a nagytárkányi kulturális élet legösszetartóbb és legszínvonalasabb, folyamatosan mûködõ mûvelõdési közössége.

Példaértékû életutak a falu mûvelõdésében
Fazekas István iskolaigazgató
Amikor az 1960-as évek elején tartósan magas volt az iskolai tanulói létszám
(360400 fõ), s az osztályok elhelyezése a régi épületekben tarthatatlanná vált,
Fazekas István akkor igazgatóhelyettes állt a leghatározottabban egy új iskolaépület megépítésének ügye mellé. Kezdeményezésére fogott össze a párt és az
állam helyi vezetése, a szülõi és tantestületi munkaközösség, melynek eredményeként felépült az új iskolaépület. Õ volt tehát az a karizmatikus személyiség,
aki ezt a munkát véghez tudta vinni.
Kitûnõ pedagógusnak tartották. Amikor dr. Balázs Máriát, a faluból elszármazott orvosdoktort megkérdezték, ki volt a kedvenc tanítója a nagytárkányi iskolában, így válaszolt: Feledhetetlen emlékeket õrzök a késõbbi éveim tanítójáról, Fazekas tanító úrról, aki azokban az években képes volt megbízni tanítványában és aki emberségbõl jelesre vizsgázott. (Az 1940-es évek második felében ugyanis csak szlovák tagozat volt az iskolában, annak minden következményével együtt.)
Másik maradandó alkotása a nagytárkányi Községi Krónika írásának elindítása. A ma már több száz oldalas, azóta mások által is folyamatosan vezetett vaskos kötet igazi kincse a helytörténetnek. (Nélkülözhetetlen volt mint forrás e sorok írójának is.) 1972-ben kezdte írni. Bevezetõjében elmondja, hogy a Községi
Krónika anyagát összegyûjtötte és feldolgozta Fazekas István iskolaigazgató abból a célból, hogy községünk eredetérõl és fejlõdésérõl az utókor tudomást szerezzen. Nevezett igazgató Kistárkányban lakik s 1953-tól mûködik mint tanító
Nagytárkányban. Ezt megelõzõen már 1945-ben is mûködött a községben.
A krónika lapjain keresetlen õszinteséggel vagy a korhangulatot tükrözõ írásokkal megelevenednek a falu ünnep- és hétköznapjai, a valóságos élet az idõjárás alakulásától a társadalmi változásokig. A majdnem példa nélküli, de legalábbis ritka vállalkozás érdemei felbecsülhetetlenek.
Fazekas István emlékezetére a Hét címû képes hetilap 1973. április 13-án
megjelent számából újraközöljük itt a róla rajzolt portrét. Meggyõzõdésem, hogy kevés olyan magasztos hivatás van, mint a nevelõk, tanítók és tanárok hivatása. Nem könnyû a tudás magjait elvetni és a magból kikelt fácskát felnevelni. Ezért talán nehéz olyan
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pedagógust találni, aki az élet minden terén igazán megállná a helyét. Nehéz huzamosan,
hosszú évtizedeken át tanítani, nevelni és irányítani a fiatal emberkéket és emellett saját,
nem kis létszámú családjáról is gondoskodni az embernek. Még nehezebb akkor, ha a feladatokon kívül a különféle társadalmi szervezetek is elvárják az embertõl a tevékeny munkát. Vannak azonban olyan emberek, nevelõk, akik az élet összes rájuk rótt feladatát példásan, szerényen és kitartó buzgalommal teljesítik. Az ilyen nagy teherbírású és fáradhatatlanul lelkes emberek közé tartozik a Ve¾ké Trakany-i (nagytárkányi) általános iskola igazgatója, Kis- és Nagytárkány szeretett Pista bácsija is. Engedjék meg, kedves olvasók, hogy
bemutassam kedves igazgató bácsinkat, akinek arcáról igazán ritkán tûnik el a mosoly.
Nem arról van szó, hogy nem lehetne oka a haragra vagy a mogorvaságra, hiszen sok bajjal, nehézséggel találja magát szemben a nagy iskola vezetésénél. Arcán a mosoly a belsõ megnyugvást tükrözi, valamint erõs és legyõzhetetlen hitét fáradozásai sikerében.
A mokány, göndör, dús, fekete hajú és bajszú Fazekas István arcáról ritkán tûnik el a
mosoly, teste munkától edzett, csupa erõ és akarat ez az ember. Kistárkányban, itt, a Tisza partján született, negyvenöt évvel ezelõtt, népes földmûvescsalád fiaként. Már kora
gyermekkora óta érdeklõdött a tudományok, fõképpen a természettudományok iránt. Középiskolai tanulmányait a háborús években végezte el Sárospatakon és tudását a háború végeztével azonnal kamatoztatta, mivel már 1945-tõl elkezdte tanítói mûködését a
nagytárkányi elemi iskolában. Nagy szeretettel és energiával látott a kis nebulók oktatásához, s elnyerte a kicsinyek bizalmát és szeretõ megbecsülését. Tanító kollégái között
is közkedvelt volt jó humora és segítõkészsége miatt. A háború utáni elsõ évektõl kezdve bekapcsolódott a falu kulturális életébe és a proletár internacionalizmus szellemében
sokat adott a két Tárkány népének. 1949-tõl tagja a Csemadok-nak, 1956-tól egészen
1967-ig a Csemadok helyi szervezetének kultúrfelelõse; e poszton is jól megállta helyét.
Az õ vezetése alatt lendült fel Tárkányban a kulturális élet és e téren sokat adott az iskolának is. A nagytárkányi magyar oktatásnyelvû általános iskola igazgatójának 1965ben nevezték ki, és bátran mondhatjuk, hogy méltó e megtisztelõ beosztásra.
Az iskolának saját zenekara van s az utóbbi években szép eredményeket értek el a
járási »Ki mit tud« vetélkedõn. Fazekas Aranka tanítónõ, az igazgató leánya, a legutolsó
Jókai-napokon a felnõtt versmondók kategóriájában díszoklevelet kapott.
Fazekas István igazgató 1960-tól párttag. Egész életével, munkásságával azt bizonyítja, hogy igazán hû fia szocialista hazájának, dolgozó népének és méltó arra, hogy vezetõ pedagógusként fejtse ki áldásos tevékenységét. Az igazgató »bácsi« nem pihen akkor sem, amikor hazajön, mivel sokat kell segítenie gyengélkedõ feleségének a régi kistárkányi ház körül, ha nem akarja, hogy udvara és kertje gazzal nõjön be. Dehogy is akarná ezt, hiszen szereti a szép virágokat, gyümölcsfákat és örül a lába körül csipegõ aprójószágnak. Ezért hazatérve felébred benne földmûvelõ õseinek vére, és verejtékes munkával, erõs kezével igazi kis földi paradicsomot varázsol maga köré. Igaz, ebben segít
Aranka lánya, Géza és Öcsi fia, akik még otthon vannak, vagy a néhanapján hazatérõ nõs
Pisti fiú is, de a munka zömét mégiscsak a családfõ Fazekas István végzi.
Már lassan két évtizede ismerem õt és mindig ilyennek láttam. Munkaszeretõnek, és
munkabírónak, optimistának és optimizmust keltõnek, az élet minden terén példamutatónak, akit érdemes megismerni olvasóinknak is.
Dr. Juhász István
(Hét 1973/15, 24)
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Vaszily Pálné szül. Tárczy Mária ny. pedagógus
Egy tanítónak, egy pedagógusnak gyertyának kell lennie, melynek addig kell világítania, míg a csonkja el nem ég!  fogalmazta meg hitvallását Vaszily Pálné
született Tárczy Mária pedagógus. Joggal írhatta e fennkölt szavakat utólag is,
hiszen egész pályafutásával igazolta hitelüket.
1921. március 24-én született Kistárkányban, 4 éves korától zárdában nevelkedett Sátoraljaújhelyen, majd Szegeden végezte el a pedagógiai fõiskolát.
35 éven át tanított, oktató-nevelõ munkája és közéleti tevékenysége
Nagytárkányhoz köti. Férjével, Vaszily Pállal, aki az 1970-es években a HNB elnöki tisztségét is betöltötte, a falu köztiszteletben álló, meghatározó személyiségei voltak. Tanítói, tanári munkájában a gyermekek szeretete volt a meghatározó. Külön figyelemmel volt a tehetségekre. (Csak példaként említjük, hogy korán felismerte Puskár Magdolna, ma Hoksz Lajosné népdalénekes tehetségét,
1970-ben elénekeltette vele a Nagytárkányra oly jellemzõ Dohányos lány dalát és sok más, már-már feledésbe merült helyi népdalt, melyeket a falu éneklõ
csoportja megtanult és megmentett a feledéstõl. Puskár Magdolna azóta több
díj birtokosa, járási és országos népdalversenyeken öregbítette faluja hírnevét.
Citerán kísért dalaival Nagytárkánynak sok dicsõséget szerzett.)
Vaszily Pálné megérdemelten kapta azt az erkölcsi elismerést, hogy a falu
nevében õ vehette át a Millenniumi Zászlót. Ma is tevékeny, sokszor publikál
Nágytárkány lapjában, a Visszhangban. Mivel életútja, tevékenysége több mint
fél évszázadot fog át, egyik visszaemlékezését, mely a nagytárkányi mûvelõdés
tükre is lehetne, ennek a lapnak a hasábjairól  némileg rövidítve  közöljük.
Úgy nyújtom át kedves olvasóimnak ezt a hivatásommal szerzett és szeretettel készített munkámat, mint egy szerény ajándékot. Vajon örül-e majd neki,
aki kapja, hasznát veszi-e és fõleg megérzi-e belõle a szándékot, amivel írásom
elkészítésén munkálkodtam?
Váratlan volt a lehetõség, felkészületlenül ért engem. Az egész kicsit szeretné pótolni a múlt ismeretét, melyet tanítótársaimmal együtt a tanítás, a nevelés és a kultúra terén elértünk. Múltunk az élet tanítómestere, történelme és
ígérete volt a jövõ számára.
Mivel szüleim  Tárczy László és Petrik Mária  kistárkányi születésûek voltak és rokonságunkban szintén több pedagógussal találkoztam, a Szegedi Tanítóképzõ Fõiskola elvégzése után 1940-ben segítséget kaptam ahhoz, hogy ebben a faluban kezdhettem el a népnevelõ munkámat. Reményeket táplálva indultam el nehéz, de örömteli hivatásom útján.
Iskolánk a »Felekezeti és Községi Népiskola« nevét használta. Az elsõ osztályos diákok tanítója, id. Branna József (aki egyben a katolikus egyház kántor-tanítója is volt), sokat foglalkozott tanításon kívül a fiatalsággal is, a kulturális élet
fejlesztésével.
A református iskola II. osztályos tanítványait Kuthy Anna kitûnõ nevelésével
tanította. A községi iskola III. osztályának tanulóival kezdtem tanítói pályámat,
19401946-ig. Ezekben az években tanítótársaim voltak: Bartkó Béla, Bodák
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József, ifj. Tárkányi József (Branna), Tárczy Béla testvérem, aki pár hónapi tanítás után katonai szolgálat miatt a frontra kerülve hõsi halált halt.
Nagyon nehéz volt a háborús évek alatt tanítani. Elkeseredett hangulatot hozott 1942-ben az a szomorú hír, hogy ifj. Puskár István Debrecennél elsõ hõsi halottja lett a falunknak. Hazahozatalakor a bélyi állomásig szállította két katona kísérettel gyászos koporsóját. A falu végétõl virágcsokrokkal vártuk iskolánk tanulóival együtt és virágkoszorút fontunk arra a szekérre, amelyre a bánathozó koporsó volt elhelyezve »ifj. Puskár István« felirattal. Így maradt meg emlékül a családnak az a kis szentkép, amelyet iskolás korában jó magaviseletéért kapott.
A tanításunk is nagyon nehéz volt ezekben az években, mivel tanítóhiány volt
és egész napos tanítások voltak. Ebben az idõszakban volt a férjhezmenetelem
is. Házasságunkban két gyermek született: Pál, aki a gimnáziumi érettségi után
a vasútnál fejezte be mûködését. Jelenleg mezõgazdasággal foglalkozik. Mária
a Budapesti Orvostudományi Egyetem befejezése után mint körorvos mûködik,
férjem a Helyi Nemzeti Bizottság elnöke volt.
19401946-ig tanításon kívül »népmûvelési« elõadásokat tartottunk, irodalmi
ismeretekkel, tudományos rendezvényekkel. A vallásos nevelés további fejlesztése alapján megalakult a »Kalász« (nõi) és a »Kalot« (ifjak) egyesülete, melynek vezetõje: Vissi Ernõ kat. káplán volt. A fiatalság körébõl segítõtársa voltam.
A hitoktatáshoz tartozott az »Úrnap«-i körmenet, melyen az iskolai tanulók is
jelen voltak. Ezekben az években tanított: id. Branna József, ifj. Branna
(Tárkányi) József, Kuthy Anna, Nagy Károly, Tátrai József és Vaszily Pálné (sz. Tárczy Mária).
1946-tól megváltozott a magyar anyanyelvû iskolák helyzete, mivel megszûnt
ezekben az iskolákban a tanítás és tanulóinknak a szlovák nyelvû iskolában kellett folytatniuk a tanulmányaikat. Ebben az iskolában tanított Istóková tanítónõ.
Sajnos én már itt nem taníthattam, 1950-ig, amikor új történelmi korszak vette
kezdetét és megkezdõdhetett a magyar nyelvû oktatás.
Nehéz éveket kellett átélnem vallásos nevelésem miatt. 195051-ig
Kistárkányban taníthattam, majd visszakerültem a falunkba. Itt már több tanító
is mûködött: Bálint István és az elõbb felsorolt tanítótársaim. 1953-ban Forgács
János, Kalapos Márta, Szalka Piroska és Kajla Júlia is tanított iskolánkban. Tanterem hiánya miatt Bélybe is jártak az VVIII. osztályos tanulók.
195360-ig a »Nyolcosztályos Középiskola« nevet viselte iskolánk. Mivel
360400-ig volt a tanulók létszáma, ezért több régi magánépületet is fel kellett
használni a tanítás céljára: pl. Olasz Janka budapesti lakos a Tiszakertet bérlõ,
gyümölcskereskedõ lakását és a »régi« Fuchs-féle lakást (kastélyt), mely sok nehézséget okozott a távolsága miatt.
Új iskolai épületre nagy szükség volt, ennek megépítésére a járási tanács segítsége kellett. A helyi tanácsban is beleegyezést adta: Tóth Pál (iskolánk igazgatója), Fazekas István (igazgató-helyettes), Hajdók István, Györgyfi Árpád, a
tantestületi tagok: Orosz József, Százvai Istvánné, Várady Ferenc és Vaszily Pál,
a HNB elnöke. A tervrajzot elküldték Dr. Horváth Gyulának, a Kerületi Nemzeti
Bizottság dolgozójának és Laczkó József kerületi képviselõnek, akik gyors segít266

ségükkel elintézték az új iskola ügyét. Támogatást kaptunk még Fülöp Sándor,
Proscsák Bertalan és Váradi Ferenc igyekvõ segítsége révén. Itt, az új iskola
épületében kapott helyet a szlovák tannyelvû iskola is Fazekas Magdolna tanítónõvel és Nagy Pálnéval, akikkel kapcsolatban voltunk. A tanulóknak tanítási
órán kívül különféle brigádmunkákban kellett részt venniük. Az úttörõ (pionír)
szervezet néhány tagja esküvõk alkalmával verssel, köszöntéssel emelte a házasságkötések pompáját. A kultúra fejlesztésének érdekében különféle körök is
létesültek iskolánkban: irodalmi kör  Csicseri Piroska, Szakács Ilona, továbbá
az osztálytanítók: Babiák Jolán, Bálványi Ilona, Bucsay Lajos, Fazekas István,
Fazekas Aranka, Dohányos Mihály, Kaszás Erzsébet, Juhász Mária, Kalapos
Márta, Kacsi Mátyás, Marczi Ilona, Pituk Erzsébet, Perhács János, Pásztor Olga, Pitóczki Sándor, Simon Ernõ, Tóbiás József, a Györgyfi házaspár, Gilányi Ilona, Tárczy Pál, Petrik Ferenc és felesége, valamint Szalay László és a késõbbi
Fazekas István (igazgató).
Boros Kálmán a mandolinon való zenélést tanította, melynek eredményét oklevéllel bizonyította. Nagy Gusztáv tanítványaival több testnevelési versenynek
volt gyõztese. Pásztor Béla pedagógustársam szintén a testnevelés szaknak
volt kiváló tanítómestere. A zongorázni tanuló diákokat én készítettem elõ a
királyhelmeci zeneiskolában történõ vizsgákra. Az iskolai énekkar ünnepélyeken
való részvétele szintén a feladatom volt. Megemlíteném még a CSEMADOK tanítói, valamint a falusi felnõtt nõi és férfi énekkar vezetését. Ezért a munkámért
elismerõ oklevelet kaptam, melyet Kopasz József polgármester nemrégiben
adott át. A dicsõség, a siker azoknak köszönhetõ, akik a napi munkájuk után,
nem ismerve fáradságot, szívesen jöttek a próbákra és így növelték az ünnep
szépségét. Létszámuk kb. 3040-re volt tehetõ. Egy alakommal, a Borsiban tartott ünnepségen vett részt a csoport, melyet fényképen is megörökítettünk. Magunkévá tettük Sütõ András erdélyi író mondását: »Amíg egy nép énekel, meszszire hallatszik, hogy létezik.«
Az iskolai színjátszó csoport kiemelkedõ fellépése a »János vitéz« c. daljáték
volt, mely nagy hírnevet szerzett iskolánknak. Nehéz feladat volt ennek a megrendezése, melyben Fazekas István, Tóth Árpád és személyem zongorakísérettel vett részt. A szereplõk kiválasztásában az iskola többi pedagógusa is segített, a sikerbõl õk is kivették a részüket. Fõbb szereplõk voltak: ifj. Vaszily Mária (Iluska), Nagy Gusztáv (Jancsi, ill. János vitéz), Proscsák Bertalan (király), Juhász Irén (királylány), Magyar Éva (gonosz mostoha), Petrik Ferenc (strázsamester), a tündéreket és mellékszereplõket az iskola növedékei játszották.
A pedagógiai ismeretek és a tanítás fejlesztésének gondolata hozta baráti
kapcsolatba pedagógusainkat a sárospataki iskola pedagógusaival, akik a község vezetõinek és az igazgatónak szíves meghívására részt vettek az új iskola
20 éves fennállásának ünnepi ülésén. Osztálylátogatásuk alkalmával megállapították, hogy jól felkészült és kedves diákokkal találkoztak. Megtekintették az
iskolában mûködõ napközi otthon vezetését, amelynek Balázs Aranka volt a tanítónõje. Az 1972-ben létrehozott iskolai étkezde a tantestület és a diákok, valamint minden jelentkezõt ellát ebéddel sok éve. Vezetõje kezdetben Pásztor Bé267

la tanító volt, akitõl a munkát Vaszily Éva képesített étkezdevezetõ vette át. Beosztott szakácsnõk: Petrik Béláné, Molnár Jánosné, Babiák Pálné, Bányácski
Éva, Spisák Borbála, Tárczi Erzsébet.
Végül meg kell említenem, hogy iskolánkból sok jól felkészült diák tanult tovább pedagógusi, mérnöki, orvosi fõiskolán és egyetemen, ahonnan diplomával
kezükben léptek ki az életbe. Sokan voltak azok is, akik jó eredménnyel végeztek, de tudásukat a sors mostoha közbeszólása miatt nem tudták az életben érvényesíteni.
Jelenlegi pedagógus kollégáimra vár az a feladat, hogy tanításukkal és nevelésükkel tovább folytassák, amit a régiek elkezdtek. Ezen a gondolaton haladva
örömmel adom át stafétabotomat unokámnak, Vaszily Róbertnek és feleségének, Dobó Andreának, akik a nyíregyházi, ill. a sárospataki fõiskola elvégzése
után szintén vállalták ezt a nemes életcélt és feladatot  pedagógiai munkát.
Ha egy pedagógus megismerteti tanítványaival a múlt történelmét, megtudja,
hogy népe mire volt képes a múltban, mit nem tudott megtenni, és ebbõl megérti, hogy mire képes most. Egy tanítónak, egy pedagógusnak gyertyának kell
lennie, melynek addig kell világítania, míg a csonkja el nem ég! (Visszhang
2003/1, 1012).

Irodalom
Cap György
2002
Mailáth Antal gróf emlékezete. Széphalom 12. A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, 107110. p.
2004
Kazinczy és a Kazinczy Kör kapcsolatai a gróf Mailáth családdal. Széphalom
14. A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, 7586. p.
Csíkvári Antal (szerk.)
1940
Zemplén vármegye. Vármegyei Szociográfiák XI. Budapest
Dienes Dénes
2000
Minthogy immár schola mestert tartanak... Református iskolák Felsõ-Magyarországon 15961672. Sárospatak.
Községi Krónika. 1972-tõl folyamatosan vezetve.
MÉL
Magyar Életrajzi Lexikon. Budapest 1969
MIL
Magyar Irodalmi Lexikon. Budapest 1994
Magyar Országos Levéltár, a Sennyey család levéltára. Elenchusok. P599.

268

Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára. Quart. Hung. 1237. 2637. Nógrád. Gömör.
1831. Kazinczy Ferenc némely újabb utazásai.
Siska József  Kováts Dániel
2004
Balassi Bálint Zemplénben. Honismeret 6. szám, 57. p.
Sápos Aranka, T.
2003
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Zemplén Vármegye Levéltára, Királyi Tanfelügyelõségi Iratok, Nagytárkány község
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Storoèia vzdelávania
(Zhrnutie)
Z dávnych literárnych tradícií je kuriozitou skutoènos, e syn Bálinta Balassu János bol
nejaký èas vychovávaný u príbuzných vo Ve¾kých Trakanoch. Aj sám básnik bol viackrát
v tomto kraji, navtívil zemianske sídlo. V Trakanoch sa narodil barón László Sennyei,
jezuitský spisovate¾ (16311702), neskorí trnavský rektor, ktorého cestopisné denníky
majú významnú pramennú hodnotu o 17. storoèí. V krypte rímskokatolíckeho kostola vo
Ve¾kých Trakanoch je pochovaný gróf Antal Majláth (1801873) a gróf József Majláth
(17961875), obaja boli nadanými osobnosami doby maïarskej reformácie. Prvého si
ve¾mi váil aj Ferenc Kazinczy , druhý bol významným botanikom a prírodospytcom.
Pravidelná kolská dochádzka v kruhu detí Ve¾kých Trakán je zásluhou reformácie.
túdia uverejòuje tie cirkevné a kolské vizitaèné protokoly, ktoré vznikli v rokoch 16111677 a ktoré sú verným zrkadlom skutoèných pomerov v 17. storoèí.
Povinnú kolskú dochádzku v Uhorsku nariadil zákonný èlánok è. XXXVIII. z roku
1868. V prvom období po vstúpení zákona do platnosti navtevovala vo Ve¾kých
Trakanoch kolu sotva polovica detí, splnenie povinnej kolskej dochádzky nastalo
v plnej miere a v 1910-tych rokoch. V usadlosti pôsobila rímskokatolícka kola s väèím
poètom iakov a reformovaná kola s mením poètom detí.
Trianonským mierovým diktátom, ktorým bola ukonèená prvá svetová vojna, sa Ve¾ké
Trakany stali súèasou novovytvoreného Èeskoslovenska. Medzi dvomi svetovými vojnami pôsobili v obci tri koly: obecná základná kola, rímskokatolícka základná kola
a reformovaná základná kola. Vyuèovacím jazykom bola maïarèina, ale od polovice
1920-tych rokov otvorili aj slovenskú kolu s jednou triedou. Táto práca píe aj o ¾udových uèite¾och tohto obdobia.
Po skonèení druhej svetovej vojny Koický vládny program a beneovská politika
rozhodla o zatvorení maïarských kôl. A v kolskom roku 1950/51 sa znovu otvorili
brány vyuèovania v materinskom jazyku. Spoèiatku mohli pôsobi len vo ve¾mi macoských podmienkach, a kým sa v rokoch 19651966 koneène postavila nová kolská
budova.
kola vo Ve¾kých Trakanoch sa vdy, aj v najaích podmienkach pridriavala základnej mylienky J.A.Komenského: Kadé diea má získa základy vzdelania v materinskom
jazyku. Popri ochrane maïarského jazyka sa dnená kola prispôsobuje meniacim sa
podmienkam, poiadavkám doby.
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Mimokolské vzdelávanie mono sledova od prelomu 20. storoèia. Do 1950-tych
rokov sú charakteristické tradièné dedinské príleitosti, neskôr podujatia tzv, socialistickej osvety. Na obdobie prelomu 1990-tych rokov, napínavú, novú etapu zmeny poltického
systému sa zintenzívnila aj osvetová èinnos. Hlavnou zátitou vzdelávania bola miestna
organizácia Csemadok-u, ktorá bola zaloená roku 1949. Najvyiu úroveò v kultúrnom
ivote Ve¾kých Trakán dosahuje ¾udový spevokol Tisa.
Usadlos sa môe pýi aj podujatiami, presahujúcimi hranice obce: Stretnutie
Trakán, Ve¾kotrakanské kultúrne dni, novoroèné koncerty v rímskokatolíckom kostole
atï. Od septembra 2000 pravidelne vychádza obecný mesaèník Viszhang (Ozvena).
V posledných rokoch na verejných priestranstvách dediny pribudlo nieko¾ko sôch.
V závere predstavuje táto práca pod názvom Príkladné ivotné dráhy v osvetovej èinnosti obce ivot a prácu dvoch vynikajúcich pedagógov, ktorí mnoho urobili pre rozvoj
osvety v dedine.

Jahrhunderte der Bildung
(Zusammenfassung)
Von den alten literarischen Traditionen gilt die Tatsache, dass der Sohn von berühmten
ungarischen Dichter der Rennaisance, Bálint Balassi (15541594), János, mehr oder wenige Zeit bei der Verwandtschaft in Nagytárkány verbrachte, als Kuriosum. Der Dichter
selbst weilte in dieser Gegend auch öfters, wo er den Herrenhof aufsuchte. In Nagytárkány
wurde der Jesuitendichter Baron László Sennyei (16311702) geboren, der spätere Rektor
in Tyrnau (ung. Nagyszombat; slow. Trnava), dessen Reisetagebücher bedeutende Quellen
über das 17. Jh. vermitteln. In der Gruft der römisch-katholischen Kirche in Nagytárkány liegen Graf Antal Mailáth (18011873) und Graf József Mailáth (17961875) begraben;
beide waren große Talente der ungarischen Reformperiode. Antal Mailáth wurde auch von
dem ungarischen Spracherneuerern Ferenc Kazinczy (17591836) hoch verehrt; József
Mailáth war ein hervorragender Botaniker und Naturwissenschaftler.
Eine regelmäßige Schulung der Kinder in Nagytárkány ist der Reformation zu verdanken.
Die Abhandlung präsentiert jene Protokolle über Kirchen- und Schulbesuche, die in der Zeit zwischen 16111671 entstanden sind; sie wiederspiegeln die wahre Situation im 17. Jh.
Die allgemeine Schulpflicht in Ungarn wurde im Gesetzartikel XXXVIII. des Jahres 1868
verordnet. In der Anfangszeit ging kaum die Hälfte der Nagytárkányer Kinder zur Schule;
eine vollständige Erfüllung der Schulpflicht erfolgte erst 1910. In der Siedlung gab es eine
römisch-katholische Schule mit hoher und eine reformierte mit einer geringeren
Schülerzahl.
Nach dem Friedensdiktat in Trianon wurde Nagytárkány der gerade gegründeten Tschechoslowakei angeschlossen. In der Zwischenkriegszeit gab es im Dorf drei Schulen: dörfliche elementare Volksschule, römischkatholische Elementarschule und reformierte Elementarschule. Die Unterrischtssprache war ungarisch, aber seit der Mitte der 20er Jahre
gab es auch eine einklassige slowakische Schule. Die Abhandlung beschäftigt sich auch
mit der Tätigkeit berühmter Volkslehrer dieser Periode.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ließ das Kaschauer Regierungsprogramm und
die Politik Benes die ungarischen Schulen schließen. Eine Schulbildung in der Muttersprache wurde erst im Schuljahr 1950/51 ermöglicht. Die Schulen arbeiteten anfangs
unter sehr schwierigen Bedingungen, bis endlich im Schuljahr 1965/66 das heutige Schulgebäude gebaut wurde.
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Die Schule in Nagytárkány hielt sich sogar in den schwierigsten Zeiten fest an die
Grundidee von Comenius: Jedes Kind soll sich die Grundkenntnisse in seiner Muttersprache aneignen. Neben der Bewahrung der Muttersprache passt sich die heutige Schule
den veränderten Umständen, den Forderungen der Zeit an.
Die außerschulische Bildung kann seit der Wende des 20. Jhs verfolgt werden. Bis zu
den 50er Jahren waren die traditionellen dörflichen Anlässe, später die Veranstaltungen
der so genannten sozialistischen öffentlichen Bildung charakteristisch. Die öffentliche Bildung wurde zur Zeit der aufregenden historischen Wende, in den 90er Jahren, reger. Hauptträger der Bildung war die örtliche Organisation des ungarischen Kulturverbandes, Csemadok, die im Jahre 1949 gegründet wurde. Das Volksliedensemble Tisza war der bekannteste Repräsentant des kulturellen Lebens.
Die Gemeinde zeichnet sich durch Veranstaltungen aus, die die Dorfgrenzen überqueren: Begegnung der Tárkányer, Nagytárkányer Kulturelle Tage, Neujahrskonzerte in
der römisch-katholischen Kirche, usw. Seit September 2000 erscheint regelmäßig die
Monatszeitschrift des Dorfes (Visszhang = Echo). In den letzten Jahren entstanden im
Dorf mehrere Statuen und Denkmäler.
Die Abhandlung endet mit dem Kapitel Beispielgebende Lebenswege in der Kultur des
Dorfes; hier werden Lebenslauf und Schaffen zweier hervorragenden Pädagogen vorgestellt, die für die Kultur des Dorfes Großartiges geleistet hatten.

Melléklet
Százvai István
A nagytárkányi futball
Községünkben 1945-tõl egészen az 50-es évek elejéig a futballpálya az ún. Disznólegelõn, a régi
temetõ és a Tisza holtága mellett terült el. Adolf Taub (Iczag) vezetése alatt a játékosok, mint például Dobos János, Takács Pista, Brindzák József barátságos és serlegmérkõzéseket játszottak. A
futballcsapatot a mérkõzésekre a helyi fúvószenekar kísérte el, amely a hazai mérkõzések elõtt és
közben játszott a csapatnak és a szurkolóknak. A zenekart Tesbér József vezette, Sanyi György helyi parancsnok vezényelte.
Az 50-es évek elején a község futballpályáját áthelyezték a holtág másik oldalára, a Rosszkocsmával szembe. Ebben a csapatban futballoztak a faluban szolgálatot teljesítõ fináncok is, mint például Habronyi, Tóczik, Megyesi F., Ternyila L., Juhász S., Ternyila J., Petrik F., Petrik Antal. Elõfordult,
hogy a labda meccs közben defektet kapott (kiszakadt), akkor Nagy Sándor cipész helyben kijavította vagy megvarrta. Itt a Tisza partja közel volt, és ha a labda beleesett a vízbe, a csónakban várakozó fiatalok hozták vissza a pályára. Ebben az idõszakban olyan csapatokkal játszott községünk,
mint Nagymihály és Királyhelmec. A helyi bajnokságok az 50-es évek végén már a Fuksz-majorjában
kezdõdtek, mivel ide helyezték át a futballpályát. Ebben a csapatban játszott továbbá Ignácz József,
Tóczik, a kapus Ardai, akinek ha nem volt dolga, felült a kapufa tetejére és onnan kiáltott, hogy újságot a kapusnak. Közben jött az új generáció, többek között Balla Pista, Ricsák István, Krupi Károly,
a 60-es évek elején a három Pagacsár, András, János, József és Takács Sándor. Ez a csapat a szövetkezet védnöksége alatt Kapcela József vezetésével játszott. A gondnok Török János volt. A bajnokságra teherautóval jártak, és ekkor kezdtek a csapatban a Slivka testvérek, Pali, Laci, Miklós, Jabrik
József, Fodor Zoli és a kistárkányi vendégjátékosok is. Ebben az idõszakban a nagytárkányi ifjúsági
csapatnak nem akadt ellenfele. A csapat tagjai: Szoták Zoli, Terebesi József, Ádám Józsi, Szekerkai
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Károly, Zamatócky János, Márton Pista, Márton Sanyi, Dobos Pista, Gress István, Porosztócky István, akik késõbb a felnõtt csapatban folytatták tovább pályafutásukat. A csapatot Marczi Pista bácsi
mint kereskedõ szponzorálta. 1965-ben megszûnt a termelõszövetkezet, és ezzel együtt a futballcsapat is. Hét évig nem volt Nagytárkányban csapatunk, majd az új generáció beindulásával a 70-es
évek elején beneveztünk újra a bajnokságra. Ennek a csapatnak a résztvevõi: Ádám György, Nagy
Gusztáv, Nagy Tibor, Kónya Nándor, Hauksz Csaba, Nagy Pál, Kuczibán Pisti, Petrik Tibor, Pagacsár
Ödön és Nagy Zoltán. A csapat irányításával Gergely János, Hám Mikulás és Kiss Pál foglalkozott,
akik sportelnökökként felváltva vezették a csapatot, a járási bajnokság IV. és III. osztályában.
A 80-as években a következõk csatlakoztak játékosként a csapathoz: Hajdú László, Százvai István, Lippai László, Dobó Miklós, Fazekas Albert, Törnyik Öcsi, Takács Sándor, Márton Tibor és Százvai János. A csapatot Nógrádi Zoltán vezette, Kiss István mint pályagondnok segített a csapat körül. Megemlíthetõ még, hogy ebben az idõszakban is folytak a NagytárkányMándok öregfiúk csapatának barátságos mérkõzései, 1965-tõl 2005-ig Gergely J. és Nógrádi Z. vezetésével.
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BÓNA BERNADETT  PÁLL ISTVÁN
Nagytárkány népi építkezése
Egy település népi építkezésének vizsgálata soha nem vonatkoztatható el földrajzi környezetétõl, különösen ha a 19. századi nagyszabású tájátalakító munkálatokat megelõzõ idõszakot vizsgáljuk. A környezet nyújtotta javak felhasználása a
népi építészetben általános alapelvként kezelendõ, s nemcsak a kis vagyonnal
rendelkezõkre vonatkozik, hanem a nemesség különbözõ rétegeire is, bár utóbbiaknak nagyobb lehetõségük volt a távolabbi területek építõanyagainak beszerzésére. Ennek fényében tekintjük át Nagytárkány természeti környezetét.
A 18. század végi katonai térképek tanúsága szerint a Tisza mindkét partját
ártéri ligeterdõk szegélyezték, melyek bõven kielégítették a környezõ települések lakóinak tûzi- és építõfa-szükségletét. Településünk e négy megye, Zemplén, Ung, Bereg vagy Szabolcs találkozásának közelében fekszik: Nagytárkányt
a Tisza választotta el Szabolcs vármegyétõl, s csak a folyókanyarulat levágása
után került kissé távolabb a fõfolyástól. Az átvágás után keletkezett sziget
közigazgatásilag a 20. század elején is még Szabolcs megyéhez tartozott, így a
hajdani meder egy részének feltöltõdése miatt keletrõl a település a szárazföldön közvetlenül is határossá vált Szabolccsal. A szomszédos falu, Salamon Ung
megyei tiszai átkelõ volt Záhony elõtérbe kerüléséig, s a só és az építõanyagok
vízi szállítása idején Nagytárkány fontos kikötõ- és ki-, valamint átrakóhelyként
közvetlen kapcsolatban volt Máramarostól Szegedig valamennyi, a tiszai kereskedelem és folyami szállítás által érintett közremûködõvel.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy Nagytárkány  bár a Tisza közvetlen közelében települt meg  a Bodrogköz északi részén fekvõ település, s ezernyi szállal kapcsolódott/kapcsolódik ma is ehhez a területhez. A
szomszédos Kistárkány környékén szakadt ki a Tiszából a Bodrogköz egyik nagy
ere, a Tice, mely északon kanyargó, sebes folyású, elég mély medrû, bõvizû
volt. Kiáradva tengernyi összefüggõ víztükörrel kötötte össze a Tiszát és a Bodrogot, s erõs kanyargások után Szentmáriánál ömlött a Bodrogba (Valter 1974,
6). A folyószabályozások elõtt a Nagytárkányban kirakott sót vagy a Tiszán addig leúsztatott építõanyag egy részét is ezen az éren szállították tovább a Bodrogköz belsejébe, Tokaj irányába.
A Tisza és a Bodrog 19. század második felében elvégzett szabályozása gyökeres változást hozott. Általa szárazra kerültek a folyó közeli ártéri erdõk, s ezek,
valamint a síksági tölgyesek irtása  a vasútépítés szükségleteinek kielégítésén
kívül  a Tokaj környéki szõlõültetvények karóigényét is szolgálta. Együttes hatásuk eredményeként megnõtt az évente elöntéstõl megszabadult területek ará273

nya, s így megnövekedett a szántóföldi termelésbe bevonható termõföldek nagysága is (Bogoly 1998, 9697). Mindez visszahatott a terület népi építkezésére,
hiszen az addig szinte számolatlan mennyiségben meglevõ építõanyag termõhelyei visszaszorultak, s ezek  párosulva a polgárosodás által keltett igényekkel,
az ipar, a közlekedés és a kereskedelem fejlõdésével, majd ez utóbbi struktúrájának és irányainak kényszerû megváltozásával az új országhatárok meghúzása következtében  szükségszerûen átalakították a települések több évszázad
fejlõdési folyamat során kialakult hagyományos szerkezetét, épületállományát,
a felhasznált építõanyagok körét stb. Különösen a II. világháború utáni változás
érintette érzékenyen a területet, s zárta el jó idõre szinte hermetikusan addigi
természetes kapcsolataitól, s a Bodrogköz falvainak egy része valóságos gazdasági vákuumba, földrajzi »zsákba« került, a határmegvonás megakasztotta az
amúgy is nagyon lassú és ellentmondásos fejlõdésüket (Viga 2001, 83). Ez a
megrekedt állapot érhetõ tetten Nagytárkány népi épületeinek jelenlegi állapotán, a mezõgazdaság, ipar stb. megannyi területén.
A földrajzilag a Bodrogköz északi részén megült település népi építkezése eddig nem különösebben keltette fel a kutatók figyelmét. Bár a Bodrogköz
néhány falvának jellegzetes építõgyakorlatát, az építkezéshez felhasznált anyagokat jó néhány tanulmány taglalja (Cseri 1986. Bõ irodalommal!), a terület peremén meghúzódó Nagytárkány jórészt kimaradt a felsorolásból. Ennek az is
magyarázata lehet, hogy szinte semmiben nem különbözött a hasonló természeti adottságokkal rendelkezõ szomszédos ungi, szabolcsi vagy zempléni településektõl, de az is, hogy a 20. század elsõ harmadában a hármas határ szorításába kerülve nem igazán ideális helyszínként jöhetett számításba a néprajzi terepmunkához. Pedig a kutatók nagyon sok esetben szinte a szomszédig eljutottak (Deák 1910; Páll 1987), Nagytárkány mégis kívül esett látószögükön.
Hogy mégis meg tudjuk rajzolni a község 1920. század fordulójának tipikus építkezési jellemzõit, ahhoz igen nagy segítséget adnak a statisztikai források. A 19. század utolsó harmadában megindult s meghatározott idõközönként
 általában tízévenként  elvégzett statisztikai adatfelvételek bizonyos támpontot nyújtanak a lakóépületek anyagaihoz, tájékoztatnak azok számáról, de a folyamatról, a részletekrõl vagy éppen az összképrõl nem adnak felvilágosítást.
Ezeket az adatokat egészítik ki a Magyar Néprajzi Atlasz 1960-as években végzett felmérései, melyek a terület szintén múlt századfordulós idõszakának néprajzi állapotát voltak hivatva feltárni. Sajnos Nagytárkány nem szerepel az atlasz
kutatópontjai között, így a közeli szlovákiai, ukrajnai és magyarországi kutatópontok (Lácacséke, Cigánd, Zsurk, Beregrákos vagy Lónya), valamint a statisztikai összeírásokban a szomszédos vagy majdnem szomszédos Zemplén vármegyei Ágcsernyõ, Kistárkány és (Zemplén)Agárd, az Ung vármegyei Salamon, valamint a Szabolcs vármegyei Tuzsér és Ágtelek települések adatait használtuk
fel munkánk megírásához. Az adatok összehasonlításából leszûrhetõ tanulságok igen figyelemreméltóak, s reméljük, általuk sikerül Nagytárkányt is elhelyezni a térség magyar népi építkezését bemutató palettán.
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* * *
A terület a népi építészet tekintetében az újabb néprajzi szakirodalom szerint az
északi, a szamosi és az alföldi magyar házterület közötti átmeneti zónához tartozott, melyben eltérõ intenzitással voltak jelen az imént említett három népi
építkezési övezet jellemzõ jegyei. Bár a bodrogközi terület átmenetet képez az
alföld és a hegyvidék között, népi építészet szempontjából inkább a tõle keletebbre esõ részekkel mutat hasonlóságokat (BarabásGilyén 1987, 168). Az
építkezést  miként mindenütt másutt is  a helyben vagy a közelben található
építõanyagok mennyisége és milyensége határozta meg elsõsorban, de természetesen befolyásolta a korabeli szállítási útvonalak (fõként a jelentõsebb folyóvizek  esetünkben fõként a Tisza és a Bodrog jöhetnek csak szóba) közelsége
is, mely utóbbi megdrágította vagy olcsóbbá tette az építõanyagokat. Mivel jelentõs kereskedelmi központról van szó, ahol komoly hivatal is található, számításba jöhetnek bizonyos presztízsszempontok is, hiszen a hivatalnokok vagy a
kereskedéssel foglalkozó vállalkozói-kereskedõi réteg tagjai (a 19. század közepén 50 zsidó lakosa volt a falunak, ami egyértelmûsíti, hogy a só- és építõanyag-kereskedelem az õ kezükben volt; Fényes 1851, II: 182) a paraszti szinttõl való elkülönülés kifejezéseként nemegyszer jelentõsebb, az anyagi lehetõségeiket is sokszor meghaladó mértékû beruházást kezdeményeztek.
Ha sorra vesszük az épületek alkotóelemeit, elsõként a falazatok anyagát
kell megvizsgálnunk. A vízhez közeli településeken  így a Bodrogközben is  a
természeti környezet kedvezett a favázas épületek építésének. Ez nem csupán
kényelmi szempont volt, hanem szükségszerûnek is látszott, hiszen a kisebbnagyobb árvizek igen sokszor meglátogatták a településeket. A favázas épületeknek megvan az a jó tulajdonságuk, hogy a viszonylag gyorsan elvonuló árvizek nem tesznek olyan nagy kárt bennük, mint a csak földfalú épületekben:
nem omlanak össze, így a kiszáradást követõ javítások után újra birtokba vehetõk. A lakó- és gazdasági épületek vázát, tetõszerkezetét a környezõ erdõk fáiból a falusi specialisták, ügyes kezû parasztemberek faragták ki. A függõleges
oszlopok (culápok) közeit a legkülönfélébb anyagokkal töltötték ki: a legarchaikusabb megoldás a vesszõfonás (helyi nevén patics vagy pacsit) készítése volt,
melyhez alapanyagot a folyók, patakok s más élõ és holt vizek mentén számolatlanul növõ fûz- és más bokrok adtak.
Az 1900-es népszámlálás épületadatait vizsgálva finom megkülönböztetésre nem nyílik mód, hiszen a kérdõív csak a falak anyagát firtatta, azok elkészítési technikáját nem. Emiatt aztán nem lehet különbséget tenni a favázas,
vesszõfalú vagy rakott sárfal és a vályogfal között sem. Fa vagy más anyagból a község 171 házának alig több mint fél százaléka, összesen 1 ház készült
a statisztika szerint. Ezt az adatot nem tudjuk értelmezni, hiszen nem világos,
hogy mit takar a más-ból készült fal, s a fa falazóanyag esetében sem tudjuk, hogy deszka- vagy boronafalú épületrõl van-e szó. Vályog vagy sár néven
összeírt falakat az épületállomány közel 79%-ánál találtak, ami uralkodó falanyag volt szerte a Bodrogköz más településein is. Ez azonban éppúgy lehetett
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tapasztott vesszõfal, villával rakott sárfal, esetleg vert fal is, mint elõre megformált és kiszárított vályog. Ami gondolkodóba ejtõ, az a környezõ települések közül Ágcsernyõn összeírt 19,2%, Kistárkányban 27,7%, vagy a szabolcsi, szintén
Tisza menti Ágteleken talált 56,5% fa vagy más falú lakóépület. Mivel területünk nem tartozott a faépítkezési övezethez, így feltehetõen favázas sövényfalú
lakóházakat regisztráltak ily módon ezeken a helyeken. Mindenesetre a Néprajzi Atlasz 222. térképének adata szerint Cigándon, Lácacsékén, Zemplénagárdon a földfalak között a vályogfal és a deszkák közé tömött fal (általános szóhasználat szerint vertfal) volt az uralkodó a 1920. század fordulóján, így feltételezhetjük, hogy Nagytárkányban is ezt a faltípust írták össze ilyen nagy számban. Kõbõl vagy téglából csupán 10 épület készült (5,8%), ami ezen építõanyag
helyben nem található voltából fakad (a legközelebbi kõbánya a légvonalban alig
több mint 10 km-re fekvõ [Bodrog]Szentesen található, ahol viszont a lakóházak
több mint 99%-a volt kõfalú!). Ami érdekes még, az az épületek fala alatti alapozás: bár a falakat alig, azok alapját nagyobbrészt kõbõl rakták. 107 vályogvagy sárfalú ház rendelkezett kõalappal, az épületek közel 2/3-a (62,6%), míg
elég magas volt a mindenféle alapot nélkülözõ vályog- vagy sárfalú házak aránya (közel 1/3, azaz 31%). Bizonyára a kõ könnyen megszerezhetõsége miatt
nincs adatunk a településen nagyobb mérvû paticsfalépítésre, hiszen a kõalap
megvédte a vályogfalat a felvizesedéstõl. Ilyen magas szilárd alapozási arányt a
szomszédos települések közül csak Kistárkányban (53,6%) és Salamonban
(53,8%) írtak össze, míg az egész Bodrogközi járás adata 49,3%-ot mutat
(MStatKözl. 1. k., 1902. 262265).
A falak fölé boruló tetõ formája a Bodrogköz déli részén kontyolt (mindkét végén eresztett), míg közelebbi környezetünkben felsõ csonkakontyos megjelenésû
volt a Néprajzi Atlasz adatai szerint (Barabás 1987, 252. térkép). A szomszédos
ungi Tiszaháton is a felsõ csonkakontyos (svábos végû) vagy a tûzfalas, nyeregtetõs (frontos végû) épületek domináltak, a szegényebbeknél azonban igen sok
lapos végû (ez a környezõ területek meglevõ vagy ábrázolásokból ismert lakóháztípusai közül feltehetõen a kontyos formát jelentette) magyar házat látott a századfordulón Deák Geyza (Deák 1910, 192). A tetõhéjazat szinte egységesnek tekinthetõ a tárgyalt terület falvaiban. Az errefelé általában nemesi és közösségi
épületekre jellemzõ hasított zsindely felhasználását csak a módosabbak engedhették meg maguknak, s az egyházi épületeket is ezzel az anyaggal fedték. A jelenleg is ismert kész, már hornyolt fenyõzsindelyt  mivel a területünkön nem voltak fenyõerdõk  a 19. század közepétõl a máramarosi vagy a beregi hegyekbõl a
Tiszán leúszatott készletekbõl szerezték be, ami megdrágította alkalmazását. Hasonló módon jutottak a területre a fûrészelt fenyõáruk is, amit ugyancsak a tehetõsebbek használtak fel építkezéseiknél. A szegényebb sorúak leginkább náddal
fedték épületeiket, bár a mocsarasabb részeken a gyékény használata is elõfordult. A talajadottságok miatt  viszonylag kis mennyiségû gabona termelése  a
szalmával, zsúppal való tetõfedés itt nem volt gyakorlatban.
Az 1900-as népszámlálás épületstatisztikai kérdéseire adott válaszok  a falak anyagához hasonlóan  nem adnak tökéletes képet. A tendencia mégis igen
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jól kivehetõ, mégpedig abban a tekintetben, hogy a járás lakóházainak 81,5%-át a
helyben található tetõfedõ anyag, nád vagy zsúp borította, míg fazsindellyel közel 15%-ukat fedték, a cserép-, pala- vagy bádogfedél pedig csupán 4%-ot tett ki.
Ha megvizsgáljuk a nagytárkányi és a környezõ települések tetõhéjazatait,
némileg árnyaltabb képet kapunk: Nagytárkányban az épületek 79%-át borította
nádfedél, míg zsindellyel közel 20%-ukat fedték. A cserép-, pala- vagy bádogfedés ebben az idõszakban még szinte elenyészõ volt. A kontrolltelepülések közül
csupán Salamon és Ágtelek nádtetõinek aránya maradt 80% alatt: elõbbi helyen
67, utóbbin 70% volt; helyette az átlagnál több épületet fedtek zsindellyel: közel 30%-ot mindkét településen ( MstatKözl., 1. köt. 1902. 262265).
Ezeket az adatokat érdemes összevetni a tíz év múlva felvettekkel. Leginkább szembetûnõ, hogy Nagytárkány lakóépületei falának anyagában 20%-kal
megnõtt a kõalappal ellátott vályog- vagy sárfalú épületek aránya: több mint
83% állt kõalapon, s az alap nélkülieké alig 12%-ra szorult vissza. (A Bodrogközi járás adatai szinte leképezik Nagytárkányét: 49-rõl 69%-ra emelkedett a kõalapú vályog- vagy sárfalú lakóházak aránya, míg a korábbi ¾ rész alap nélküli
ház alig több, mint 10%-ra csökkent.)
A nádfedés visszaszorulása szintén rohamos volt: míg az épületszám alig
változott a településen (hattal nõtt 10 év alatt), a náddal borított lakóházak aránya 43,5%-ra, tehát több mint 35%-kal csökkent. Ezzel szemben óriásit ugrott a
cserép-, pala- vagy bádogfedés aránya, s ekkor már az épületek több mint negyedrészét fedték ily módon (a korábbi 1,75%-ról 27,1%-ra nõtt). Jelentõsen változott a zsindelyfedéssel ellátott házak aránya is: több mint 10%-kal, 29,4%-ra
emelkedett. Járási szinten is hasonló tendenciával találkozhatunk: a cserép, pala vagy bádog 1910-ben a lakóépületek több mint 30%-át fedte (az emelkedés
több mint 26%-os), a nádé közel 25%-kal esett vissza, míg a zsindelyfedés alig
változott (14,5-rõl 12,6%-ra esett). Érdekes, hogy Nagytárkány adataival nem
vág egybe a közeli Kistárkányé: bár nem volt ilyen pregnáns a változás, a tendencia itt is nyomon követhetõ. A településen a nádtetõs épületek aránya még
mindig meghaladta a 64%-ot, a cserép- vagy bádogtetõké pedig több mint 20%kal emelkedett: 22,6% (MStatKözl., 42. k. 1912, 262263, 276277).
* * *
Az írott források vizsgálata után nézzük, hogyan fest ma Nagytárkány hagyományos épületállománya, mik a jellegzetességei, a mai állapot milyen folyamatok
eredményeként alakult ki, s az hogyan tagozódik be a Bodrogköz többi településének sajátosságaiba.

A telek
A település telkei utcára merõleges szalagtelkek, amelyek korábban nem voltak
kétfelé választva, így a jószágot a portán keresztül, minden akadály nélkül az
elöl álló gémeskút vályújához terelték. Ma már több esetben a porta csûr elõt277

ti elsõ részét kerítéssel választják kétfelé. Az utca felõli rész az emberek tere,
a csûr felõli rész az állatoké (FlóriánHofer 1987, 71). A település telkein a lakóépületek  amelyekhez gyakran hozzáépült a kamra, az istálló  az utca felé
esõ traktusban vannak, ahol a kerítéstõl a kiskert választja el õket. Ebben az
elsõ traktusban a házzal átellenben a nyári konyha kap helyet, elõtte az utca felé kiskert és kút található. A portának ezen a végén, jól látható részen kap helyet a füstölõ. A hátsó traktusban az állatokat szolgáló épületek, a disznóól, a
tyúkól, a csûrbe épített istálló és maga a csûr van.
A hagyományos, telekhatáron épített kerítés a terület nagy részén fonott sövény volt tölgyfa karókkal, az utca felõl rendszerint palánk- vagy deszkakerítés.
Az oldalhatáron silányabb anyagokból, nádból, vesszõbõl vagy napraforgókóróból készült. Ma már szinte általánosnak mondható a kereskedésekben kapható drótkerítés mind az utcai, mind az oldalhatáron, de az utcai részen a specialisták által készített lemez- vagy vaskerítés is gyakori.

A lakóház
Nagytárkány ma is álló régi lakóépületeinek falai alapanyagukat tekintve nem
mutatnak nagy változatosságot. A legjellemzõbb alapanyag a földbõl, sárból készített vályogtégla, amelyet itt vetettek helyben. Vetették azt cigányok is, magyarok is. Aki tudta, az magának vetette. Az ilyen falakat a legtöbb esetben
már 40-50 cm-es kõalapokra (SzékelyNagyHarsányi 1996, 141) építették,
amelyekhez a követ a szentesi bányából hozták. Az ilyen alapanyagú (Barabás
1987, 221222. térkép  MstatKözl. 1912, 262263) kõalapokra épített lakóházak építési kora a 20. század elsõ felének évtizedeire tehetõ (Kiséry 1935,
13; Barabás 1987, 226. térkép), amei a folyók szabályozásával (Balassa 1975,
124) és a vagyoni differenciálódással hozható összefüggésbe (Cseri 1989).
A mennyezet jellemzõ típusa a deszkafödém, amely esetben a folyógerendákra merõlegesen lefektetett deszkák szélei egymást fedik (SzékelyNagyHarsányi 1996, 141). A folyó- vagy keresztgerendák alatt az elsõ és hátsó szoba
hosszában még elõfordul a mestergerenda. Ilyen deszkás mennyezet maradt
fenn a Papp Gábor tulajdonában levõ régi lakóház hátsó szobájában. A ház készítésének évét belevésték a mennyezeti gerendák egyikébe, emlékezet szerint
a hátsó szoba utolsó folyógerendájába. Az jelöli, hogy a ház 200 éven felüli.
Nagytárkányban a szarufás, torokgerendás tetõszerkezet, a kontyos tetõforma (12. kép), valamint az utca felé kontyolt nyeregtetõ (3. kép) jellemzõ
(SzékelyNagyHarsányi 1996, 141). Kivételként tekinthetjük azt a csapott nyeregtetõs épületet, amelynek tetõformája elõsegíti a díszes oromzat és a díszes
homlokzat létrehozását (4. kép), amely a 19. és 20. század fordulóján csak a
gazdagabb családok lakóépületeit jellemezte (Balassa M.I. 1997b, 156; Cseri
1989). Az itt látható épület oromzatán található szellõzõlyukak és a köztük található falfülke, az alattuk húzódó, valamint a homlokzatot és oromzatot elválasztó vonalon ismétlõdõ több soros vakolatpárkány a klasszicizmus jegyeit hordozza (Balassa M.I. 1997a, 280). Mindezek mellett az oromzat keretezése a ba278

rokkot követõ copfirányzat hatása (Dám 1992, 215224) (4. kép). A legjellemzõbb födém ma már természetesen a cserép és a pala, azonban elvétve még
bádogtetõt is felfedezhetünk (5. kép). Míg a bádogtetõ az amerikai kivándorlás
hatása (Dobos 1983, 184), a cserép a vályogfallal, a fundamentummal egy idõben, a fejlõdésnek köszönhetõen jelenik meg (Kiséry 1935, 13). Egy-egy épületen többféle fedõanyag is megtalálható; például: az épület elsõ felén bádog, míg
a végén cserép (5. kép), de a pala és cserép párosítás is elõfordul (Székely
NagyHarasányi 1996. 141).
A régi, fel nem újított lakóépületek ajtajai asztalosok által készített vésett,
betétes ajtók (7. kép). Egy 1910 körül épült lakóház 1996-os felmérésekor kapcsolt gerébtokos, kifelé kétszárnyú, befelé egyszárnyú, felül üvegezett, világítóablakkal ellátott bejárati ajtót jegyeznek fel. Egy-egy ajtó felett néhol még megtalálható az egykor fontos funkciót betöltõ füstlyuk, amely már csak belülrõl látható, kívülrõl be van vakolva. A bejárati ajtók a pitvarba, a konyhába nyílnak,
ahonnan további ajtók vezetnek a szobába, szobákba vagy a kamrába. A szoba
ajtajára jellemzõ lehet, hogy egyszárnyú, betétes, felül üvegezett, a kamra ajtaja pedig pallótokos, betétes szárnyú. A már említett 1910 körül épült lakóház
1996-os felmérése során kapcsolt gerébtokos, kétrétegû, két, felsõ harmadukban egy nyílószárnyas ablakot, illetve a második szobán új hármas ablakot írtak
össze (SzékelyNagyHarsányi 1996. 141). A településen fennmaradt és jellegzetes ablakok a hatszemesek és a T-osztatúak. Ezekbõl az épület elején mindig
kettõ található, az elsõ táblák mögé pedig gyakran vasrácsokat építettek, amelyek a biztonságot szolgálták (4., 8. kép). Az elöl megjelenõ harmadik ablak minden esetben a tornác lezárója (6. kép). Az udvari homlokzaton megjelenhet egy,
az utcai oromzaton levõkkel azonos típusú ablak, amely szintén az elsõ szobához tartozik (2., 6. kép). Az udvari homlokzat hátsó részén ritkán láthatunk az
elsõkhöz hasonló ablakokat, mivel hátul általában a kamra volt. A két lakószobás háznál ugyanolyan ablak maradt fenn hátul is (2. kép). Ha hátul nagyobb,
újabb hármas ablak jelenik meg, akkor az az egykori kamra szobává alakítását
mutatja (3. kép). A közvetlenül a bejárati ajtó mellett elhelyezkedõ ablakok,
amelyek vagy az oromzat ablakaival azonosak (3. kép), vagy keskeny háromszemes ablakok, a konyha fényét biztosítják. Újabban már megjelennek a mûanyag
ablakok is, amelyek nagyságukat tekintve megegyeznek a régi ablakok nagyságával, de felosztásukban kevésbé ismétlik a régieket.
A lakóépületek alaprajzáról azt mondhatjuk, hogy a 19. század elejérõl maradtak fenn azok, amelyek csak háromosztatúak. Itt az ajtón belépve a pitvarba, konyhába lépünk, ahonnan az utca felé mindig a szobába, az udvar felé vagy
a hátsó szobába, vagy a kamrába jutunk. Késõbb vagy egy kamra  ha két szoba volt eredetileg  vagy egy istálló követte az elöl álló helyiségeket. Az 1910
körül épült 172. lakóház, amelyet 1996-ban mértek fel: szoba + konyha + szoba + szoba felosztású. Az utolsó szoba valamikor kamraként szolgált (Székely
NagyHarasányi 1996. 141). Az is elõfordulhatott, hogy a szoba + konyha + szoba + kamra felosztást követte még egy istálló vagy egy plusz kamra. Ez a min279

dent egy fedél alá építünk tendencia a 19. század végén válik jellemzõvé szinte az egész Bodrogközben (FlóriánHofer 1987, 71).
A lakószobát, a kamrát eredeti céljának megfelelõen használták, nem alakultak ki hálókamrák (Balassa M. I. 1997a, 280). A többosztatú épületek használata mára teljesen megváltozott. A valamikori elsõ szobát és konyhát nem feltétlenül használják a mindennapokban, hanem az egykori kamra komoly átalakítás után lesz lakóhelyiséggé. Ezt az átalakítást a hátsó nagy hármas ablak
megjelenése is jelöli.
Nagytárkány régebbi lakóépületein  ugyanúgy, mint a környezõ településeken  megjelenik az oldaltornác mint a vagyoni differenciálódás egyik eleme,
amely a 19. és 20. század fordulóján válik jellegzetessé (Cseri 1989). Ma egykét helyen látható faoszloppal alátámasztott oldaltornác. Ennek oka az, hogy az
erdõk kiirtása után vályogból, téglából építették az ereszeket alátámasztó oszlopokat (Deák 1910, 190) (3., 4. kép). Gyakori és régebbi megoldás volt, amikor a tornácot csak az utca felõli sarkán támasztották alá. Nyomai találhatóak
a deszkamellvédes tornácoknak, amelyekbõl nyitható ajtórészek vagy az utca felõli lezárás maradt meg (1., 7. kép). A 213. portán álló lakóház oldalánál egészen a valamikori istállóig végigfutó tornác mellvédje ma már vakolt, csak három kétajtós, fadeszkákból összeállított, fûrészelt virágmintás kapu díszíti. Elölrõl hátrafelé haladva a tornác hosszanti oldalán az elsõ az utca felõli szoba és
a valamikori konyha bejárata elõtt, a második a mostani konyha és szoba (a valamikori kamra) bejárata elõtt áll. Az utolsó a tornác udvar felõli, hosszanti végét zárja le keresztben. A fejlõdés során gyakorivá vált a falazott, vakolt mellvéd
(6. kép). Az 1996-ban felmért épület tornácát a következõképpen írták le: A
két fõ homlokzat találkozásánál négyzetes téglaoszlop, az utca felõl falazott
mellvéddel, a bejárati homlokzat elõtt faoszlopos tornác (SzékelyNagyHarasányi 1996. 141). A fõhomlokzatok találkozásánál lehet tornácoszlop, amelyek
utca felõli végének kialakítása lehet boltíves (23. kép) vagy egyszerû téglalap
alakú, vakolt pillér (Balassa 1997b, 154) (1., 45., 6. kép). Ez utóbbi megoldás
fejlettebb változata, amikor a tornác utca felõli végét ablak zárja le, ami a tornác beépítésének kezdeti állapota (6. kép). Késõbb a tornácokat teljesen beépítik, beüvegezik. Az udvar felõli végüket ritkán zárták le oly módon, mint az oromzat felõli részeket. Az oromzatnál megjelenõ oszlopok gondos kiképzésére, megjelenésére mindig nagyobb figyelmet fordítottak, mint a ház oldalán vagy végén
levõ, a tornác alátámasztását szolgáló oszlopokra. A gondosabban kiképzett
oszlopok késõi megjelenését bizonyítja, hogy alapanyaguk tégla (3. kép), amit
négyszög (ritkábban hat-, esetleg nyolcszög) alapra raktak ki (1., 3., 4., 6. kép),
s felsõ részükön díszítés céljából fejezetet, alsó részükön lábazatot alakíthattak
ki (1., 4. kép). Ezeket az oszlopokat mindig bevakolták. A tornácok elé gyakran
szõlõt ültettek, amit ma már nem feltétlenül termésük, hanem árnyékuk végett
õriznek (7., 6. kép).
Az 1900 körüli összeírások szerint Nagytárkány környékének területére jellemzõ volt a pitvarbeli szabad kémény, amely alatt kezdetben a nyílt lángú fõzésre alkalmatos tõc, tõcik kapott helyet, s ahová a szobában levõ kemence nyí280

lása is vezetett. A szobában a kabolához vagy kandallóhoz építették a kemencét, amely késõbb kikerül a konyhába, a szabad kémény alá (Barabás 1987,
238245. térkép). A kemence késõbb teljesen kiszorul a lakóépületbõl, és az
udvar különbözõ részein kap helyet. A pontos emlékezet nem túl távoli idõkig vezethetõ vissza: eszerint a konyhában boltívek fogták közre a szabad kéményt,
amely alatt középen, a konyhában búbos kemence állt. Mára a búbost elbontották, a konyhát lepadlásolták, s megjelent a zárt kémény is. A szobákban kályha, csikósspór kapott helyet. A lakóház hátsó részéhez plusz helyiséget is építhettek, amelybe kemence kerülhetett. A kályhában, a spórban szénnel és fával
tüzeltek. A fát a Tisza mellõl hordták. Csak késõbb, a 60-as években kezdtek
szénnel tüzelni.
Régebben a ma látható, szilárd falas nyári konyha helyén deszkából készült
építmény állt. Ekkor még benne volt a kemence, a falimasina, a katlan és a szabad kémény is. A mostani, 196364 környékén épült nyári konyhának már csak
a végébe, a fészer alá építettek valamikor kemencét, amelyet mára már el is
bontottak.

Gazdasági épületek
Ahogy arról már volt szó, gyakran egy fedél alá építették a kamrát vagy az istállót a lakóházzal.
Régebbi elrendezésre utalhat, amikor a disznóól a házzal átellenbe épül (9.
kép), míg újabban a porta hátsó traktusába kerül. Ezek fából, kõbõl is készülhetnek. Jellemzõ elemük az önetetõ. A kõbõl készült disznóóllal kapcsolatban
újra szóba került a szentesi bánya, ahonnan a kõ származik. A tyúkól általában
a porta hátsó részén kapott helyet.
A csûr a porta elsõ részén áll keresztben, így zárva le azt a kerttõl. A csûr
vagy pajta egy része dohányszárítóként funkcionált. Az épület egyik végében istállót is kialakíthattak, melynek az utca felé és a kert felé is volt ajtaja. Az udvar felõli ajtó elõtt rácsnak nevezett, lécekbõl összeállított kisajtó volt, amely a
jószág szabad közlekedését meggátolta ugyan, de engedte az istálló szellõzését is. A hátsó ajtó mellé gödröt (shakta) ástak, ahova a hídlásból a trágyalé kifolyt, így azt közvetlenül fel lehetett használni a kertben. Az istálló padlásán szénát tároltak. Középen  elõl is, hátul is  kétszárnyú nagy ajtók, felettük felnyitható deszkából összeállított csapóajtókhoz hasonló nyílászárók kaptak helyet;
utóbbiak arra szolgáltak, hogy kezdetben a jól megrakott szekér, majd a cséplõgép is átférjen. A középen kialakított folyosó mindig a cséplés fontos helye volt.
A csûr másik végén dohányszárító részt alakítottak ki, elöl, hátul és oldalt egyegy nyílóval, amelyek a szellõzést biztosították. A szentesi bányából származó
kövekbõl készült az alap, a fundamentum. A falakat vályogtéglából rakták. Fedésük ma már pala vagy cserép. A csûr mára elvesztette funkcióját, és ha még
mindig áll a portán, amelyet esetleg laknak, akkor raktárrá válik.
A gémeskutat hajtókarral mûködõ kerekes kút váltotta fel a portákon, de a
földben az eredeti, szentesi kõbõl készült kút megmaradt. Ma már a föld felet281

ti felsõ részt beburkolják, vagy egészen befedik deszkával, vagy keskeny deszkatetõvel látják el.
* * *
Tanulmányunk arra bizonyság, hogy a jelen már alig árulkodik a múltról:
Nagytárkány máig fennmaradt régi épületei jó, ha százévesek, szinte kivétel nélkül a 20. század elején épültek. Egy részük lakatlanul, elhagyva, az idõjárás viszontagságainak kitéve pusztul, másik részüket felújítják, átalakítják. A községre eddig nem jellemzõ boltíves oldaltornácokat építenek, mûanyag ablakokra
cserélik a régieket, modern ajtókat állítanak be. Természetesen a változás elkerülhetetlen, a fejlõdés, a továbbélés pozitív, nem úgy, mint a természet erõire
hagyott pusztítás. Érdemes lenne több régi épületet felújítani, közösségi funkcióval ellátni. Talán még nem késõ.
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¼udové stavite¾stvo vo Ve¾kých Trakanoch
(Zhrnutie)
Prvá èas túdie podáva náèrt prírodných podmienok, ktoré kedysi urèovali základný
stavebný materiál budov v usadlosti. Na pomery pred druhou polovicou 19. storoèia, keï
prebiehala regulácia vodných tokov riek Tisa a Bodrog a rozsiahle likvidácie lesných
porastov, väèinou nemáme konkrétne údaje, ale na základe rastlinného porastu a reliéfu terénu, zhodných s ostatnými usadlosami Medzibodroia, mono predpoklada, e sa
od nich neodlioval.
Konkrétne údaje poskytujú tatistické súpisy z prelomu 19.-20. storoèia, v ktorých sa
nachádzajú aj èíselné údaje o jednotlivých obciach, medzi nimi aj Ve¾kých Trakán. Tieto
doplòujú jednotlivé listy Maïarského etnografického atlasu, vzahujúce sa na toto obdobie, avak konkrétne údaje o Ve¾kých Trakanoch v òom nenájdeme, pretoe táto dedina
nebola výskumným bodom. Na pomery zaèiatkom minulého storoèia poukazuje zozbieraný materiál z vtedy u prebiehajúcich národopisných výskumov v okolitých regiónoch
(uské Potisie, Medzibodroie, Szabolcs na dnenom maïarskom území a pod.), ktorý
sa kvôli podobnému prírodnému prostrediu môe vzahova aj na nau obec.
Z údajov vyplýva, e vo Ve¾kých Trakanoch na prelome 19.-20. storoèia mala väèina
obytných domov steny z nepálených tehál (viac ako 93 %), polovalbová kontrukcia striech bola pokrytá trstinou takmer v 80 % prípadov, z ostatných malo viac ne 19 % ind¾ovú krytinu. Ve¾ká èas budov bola postavená na kamenných základoch z kameòa,
dovezeného z kameòolomu v Szentesi (takmer 70 %), èo bolo mimoriadne dôleité kvôli
èasto prevlhèenej pôde. Akiste kvôli ¾ahko zaobstarate¾nému kameòu nemáme údaje o
rozsiahlejom výskyte stavieb s vypletanou stenou, veï kamenný základ ochránil budovu
pred nasiaknutím vlhkosti zo zeme. Pre porovnanie uvádzame aj podobné údaje z niektorých okolitých obcí, aby sme poukázali na vzah Ve¾kých Trakán k svojmu okoliu.
K roku 1910 sa u èiastoène zmenila situácia: trstinové strechy boli v krátkom èase
nahradzované plechovými, kridlovými alebo bridlicovými strechami (u len 43 % bolo trstinových) a zaèal sa vytvára obraz dediny, ktorý je pre túto obec dodnes charakteristický.
Dnený stav si vezmeme pod lupu na základe recentných výskumov. Najdôleitejie
poznatky, ktoré z nich môeme vyvodi, sú nasledovné:
Dávnejie nebol nato¾ko oddelený na gazdovstve priestor pre ¾udí od priestoru pre
zvieratá., ako je to dnes na portách vo Ve¾kých Trakanoch. V zadnej èasti dvora, za obytnou budovou, dostali miesto zvieratá a hospodárske budovy. Oproti obytnému domu stojí
studòa, za òou letná kuchyòa.
Kadá z budov, pripomínajúcich minulos, bola postavená z nepálených tehál, zhotovených Cigánmi alebo budúcim majite¾om domu. Tieto domy u dostali 40-50 cm-ový
kamenný základ, ku ktorému doviezli kamene zo szentesského kameòolomu. Zachované
charakteristické stropové kontrukcie: dotený strop, pod ktorým sú hrady a po dåke
domu sa nachádza aj pozdåna hrada, meternica. Krokvovú kontrukciu strechy charakterizuje polovalbová sedlová strecha, ale nachádza sa tu aj jediná výnimka, podlomená
sedlová strecha. Táto výnimka poskytla monos na bohatiu výzdobu títu: na vytvorenie výklenku v murovanom títe medzi vetracími otvormi povale, na orámovanie títu,
resp. na vytvorenie omietkových ríms klasicistického charakteru. Krytinami striech, ktoré
tu aj dnes mono vidie, sú bridlica, kridla a niekde ete aj plech, nájdeme tu vak aj
strechy s mieanou krytinou na jednom dome, t.j. inú krytinu má strecha na prednej
a inú na zadnej èasti domu. Pôvodné èlenenie domu: izba-kuchyòa-komora sa premenilo na: izba-kuchyòa-izba, k èomu mohli pristava ete jednu izbu, komoru alebo mata¾.
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Otvorený komín v kuchyni a pec pod òou, resp. v letnej kuchyni postavená alebo k nej
pristavaná pec na peèenie a kotol ijú u len v spomienkach. Dvere sú zhotovené stolársky, s vlokou. Z okien sú charakteristické esdielne, resp. novie s delením v tvare
T, z ktorých dve sú vdy umiestnené na prieèelí domu, smerujúcom do ulice. V medziokennom priestore sa èasto nachádzajú kovové mree, zabezpeèujúce ochranu domu.
Vpredu sa objavujúce tretie okno vdy uzatvára podstenie, èo predstavuje poèiatoènú
fázu zasklenia, zastavania podstenia. Novie ve¾ké trojdielne okná sa objavujú v zadnej
èasti domu a naznaèujú premenu komory na izbu. Ïalou charakteristickým prvkom
domov je boèné podstenie, ktoré má jeden alebo dva tehlové, omietnuté, zdobené hlavné ståpy. Ak je len jeden hlavný ståp, podopiera predsunutú strechu na rohu pri stretnutí
ulièného prieèelia a boènej fasády, smerujúcej do dvora. Toto môe by smerom do ulice
vytvarované na hranato alebo do oblúku. Keï hovoríme o dvoch ståpoch, druhý uzatvára
podstenie na konci, pri stene na dvorovej strane domu.
Chliev pre oípané, kurník a stodola sa nachádzali u v spomenutej zadnej èasti
porty. Spomedzi nich stodola uzatvárala a na mnohých miestach aj dnes uzatvára a odde¾uje túto èas porty od záhrady. Cez stodolu prechádza uprostred iroká chodba, ktorú
vpredu i vzadu uzatvárajú ve¾ké dvojkrídlové drevené brány. V tejto èasti kedysi mlátili obilie tradièným spôsobom, neskôr pomocou strojného zariadenia. Na jednom konci stodoly, rozdelenej chodbou na tri èasti stála mata¾, na druhom konci miestnos na suenie
tabaku. Steny stodoly boli z nepálených tehál, posilnené kontrukciou z hrubích trámov.
Funkcie ete dnes stojacich stodôl sa zmenili, najèastejie sa z nich stalo skladite.
Chliev pre oípané mohol by postavený z kameòa alebo dreva, kým kurníky poznáme len
drevené. Zásobovanie ¾udí i zvierat vodou zabezpeèovali kedysi vahadlové studne  ktoré
stáli prednom trakte porty, neskôr boli miesto nich postavené kolesové studne. Tieto buï
úplne zakryli, alebo ich opatrili len úzkou striekou.

Volksarchitektur in Nagytárkány
(Zusamenfassung)
Der erste Teil der Abhandlung ist eine Skizzierung jener natürlichen Bedingungen, die
einst den Baumaterial bestimmt haben. Über Wasserregelung der Theiß und des
Bodrogs in der zweiten Hälfte des 19.Jhs. bzw. über Verhältnisse vor der Entwaldung verfügen wir über keine bedeutenden Angaben; aber nach Flora und Gelände anderer Siedlungen im Zwischenraum Bodrog kann vermutet werden, dass dies auch hier ähnlich war.
Konkrete Angaben geben Statistiken aus der Zeit der Jahrhundertwende, wo auch
Zahlenreihen einzelner Siedlungen (so auch von Nagytárkány) zu finden sind. Diese werden durch Angabenlisten im Ungarischen Ethnographischen Atlas ergänzt, hier findet
man jedoch keine Angaben über Nagytárkány, da das Dorf nicht zu den Forschungspunkten gehörte. Auf die Situation Anfang des vorigen Jahrhunderts deuten ethnographische
Forschungen, die in den umliegenden Gebieten damals bereits im Gange waren
(Theißrücken am Ung, Zwischenraum Bodrog, Szabolcs); diese lassen sich wegen Ähnlichkeit der natürlichen Gegebenheiten auch auf Nagytárkány übertragen.
Aus den Angaben geht hervor, dass in Nagytárkány an der Wende des 19. / 20.Jhs.
die Häuser vorwiegend aus Lehm gebaut waren, (über 93%), der Schopfdach war mit
Schilfrohr gedeckt (etwa 80%), andere Häuser (19%) waren mit Schindeldach. Die meisten Gebäude standen auf einer Steingrundlage (etwa 70%), nötig wegen naß werdenden
Bodens; Stein stammte aus der Steingrube in Szentes. Dass Strohlehmwände in größeren Mengen gebaut wurden, dafür gibt es keine Angaben, wahrscheinlich deswegen, weil
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Stein leicht anschaffbar war; Stein schützte Lehmwände vor Naßwerden. Um das Verhältnis von Nagytárkány und der Umgebung vergleichen zu können, präsentieren wir ähnliche
Angaben aus anderen umliegenden Dörfern.
1910 war die Situation etwas anders: Schilfrohrdach wurde ziemlich schnell durch
Blech-, Ziegel- bzw. Schieferdach ersetzt (nur noch 43% der Häuser mit Schilfrohr gedeckt);
ein Dorfbild begann sich herauszubilden, das gegenwärtig für die Siedlung charakteristisch ist.
Der heutige Zustand wird anhand örtlicher Forschungen untersucht. Folgendes lässt
sich festzustellen:
Räume für Mensch und Tier waren früher auf dem Grund nicht so eindeutig voneinander getrennt wie heute. Hinter dem Wohngebäude sind die Tiere untergebracht bzw. dort
stehen die Wirtschaftsgebäude. Gegenüber dem Wohnhaus befindet sich der Brunnen,
dahinter eine Sommerküche.
Jedes Gebäude  nicht sehr alt, aus Baumaterial gebaut, charakteristisch für den
Anfang des 20. Jhs  erinnert an die Vergangenheit, von Zigeunern oder den zukünftigen
Besitzern aus Lehmziegeln gebaut. Die Wände stehen aber auf einer dicken Steingrundlage von etwa 4050 cm; Stein stammt aus der Steingrube in Szentes. Für den
Dachsparren ist Schopfdach charakteristisch; es gibt nur eine einzige Ausnahme: Streichsatteldach. Diese Ausnahme ermöglichte, den Giebel reicher zu zieren: zwischen den
Luftlöchern der Diele wurde eine Wandnische errichtet, der Giebel eingerahmt bzw. klassizistische Malterkanten herausgebildet. Auch heute noch gebräuchliches Deckmaterial
sind Schiefer, Ziegelstein, seltenerBlech; diese können bei einem Wohngebäude auch
gemischt vorkommen: entweder der hintere oder der vordere Teil des Gebäudes wurde
mit anderem Material gedeckt. Die Einteilung  Zimmer  Küche  Diele wurde auch
verändert: es entstand die Einteilung Zimmer  Küche  Zimmer, dazu konnte man eventuell noch ein Zimmer, eine Diele oder einen Stall zubauen. Schornstein in der Küche des
Wohnhauses, darunter der Backofen, bzw. Backofen und Kessel in der Sommerküche
sind heute nur noch Erinnerungen. Die Türen sind gestemmte Tischlerarbeiten. Bei den
Fenstertypen dominieren ältere sechsteilige bzw. neuere T-teilige, von denen sich je zwei
an der Straßenfassade des Wohnhauses befinden. Hinter den Außentafeln dieser Fenster sind schützende Eisengitter zu beobachten. Das Fenster vorn schließt immer den
Flur ab; dies ist eine frühe Phase für Verglasung und Bebauung von Fluren.
Die hinteren großen dreiteiligen Fenster zeugen davon, dass die frühere Diele zum
Zimmer umgebaut worden ist. Charakteristisch ist der Seitenflur mit einer verzierten
beputzten Hauptsäule, gebaut aus 12 Stück Ziegeln. Ist dies aus einer Ziegel gemacht,
so unterstützt es am Zusammentreffen der zwei Hauptfassaden das herausragende
Dach. Dies kann eine eckige oder gewölbige Form haben. Spricht man von zwei Säulen,
so schließt die zweite das hintere Hofende des Flurs ab.
Schweine- und Hühnerstall, Scheune befinden sich auf dem bereits erwähnten hinteren Ende des Grundes. Durch die Scheune wird dieser Teil von dem Garten getrennt.
In der Mitte der Scheune befindet sich ein breiter Gang, vorne und hinten durch
Zweiflügel-Holztore abgeschlossen. In diesem Raumteil wurde einst traditionell, später
maschinell gedrescht. Auf dem einen Ende der Scheune, die durch den Gang in drei Teile
aufgeteilt ist, befindet sich der Stall, im anderen der Tabaktrockner-Raum. Die Scheune
wurde aus Lehm gebaut, gestärkt durch dickes Balkengerüst. Die heutigen Scheunen
werden als Lagerräume benutzt. Schweineställe wurde aus Stein oder Holz gebaut, Hühnerställe nur aus Holz. Für Wasser (wie für Menschen so auch Tiere) sorgten anfangs
Ziehbrunnen (im ersten Trakt der Grundes), später Räderbrunnen. Diese wurden dann
entweder ganz bedeckt oder mit schmalem Dach verseht.
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VIGA GYULA  VISZÓCZKY ILONA
A hagyományos gazdálkodás jellemzõi és
változásai

I. A faluhatár hasznosításának fõbb vonásai
A határ használata, az állattartás és a földmûvelés rendszerelvû viszonya, a termesztett növénykultúrák története és mûvelésük rendje fejezi ki leginkább az
emberi közösség szoros viszonyát a tájjal, ugyanakkor a földrajzi környezet átalakítása is az emberi tevékenységnek erre a területére hat vissza leginkább. A
termelõgazdálkodás történeti folyamataiban ötvözõdik az egymást váltó generációk öröksége és a változó feltételekhez alkalmazkodó megújulás folyamata.
Mindez egészében tükrözi Nagytárkány egymást követõ nemzedékeinek legfõbb
tevékenységét, az abban való irányultságát, egyszersmind azokat a gazdaságtörténeti formációkat, amelyek a hasonló adottságú vidékek népét az elmúlt
századokban jellemezték. Ez utóbbi nagy rendszerekben, típusokban a lokális
vizsgálatok olykor az egyes korosztályok, akár egyének törekvéseit, szándékait,
a tájhoz és paraszti gazdálkodás egészéhez vagy annak részleteihez való viszonyulását is feltárhatják.
A kutatás Nagytárkányt  Kistárkánnyal együtt  a Felsõ-Bodrogköz Tisza-mellékéhez, a folyóparti települések közé sorolja. Ezek jellemzõje volt a vízrendezés elõtt, hogy a szántóföldek övezete  ártéri legelõ-, rét-, kert- és/vagy erdõövvel elválasztva  a folyóval párhuzamosan húzódott (Gönyey 1925, 65102;
Bogoly 1992, 67; Borsos 2000 54-57). A vízrendezés elõtt a Tisza magaspartján fekvõ településtõl délre a tavakkal, holtágakkal behálózott ártér a folyóhoz közelebb erdõként, attól távolabb rétként és  a Nagykert néven  ártéri
kertként hasznosult. A falu körül félkörívben szabályos alaprajzú szántók húzódtak, nyugat felé azonban csak rétek voltak találhatók (Borsos 1994, 319320.
Lásd még jelen kötetben Frisnyák Sándor tanulmányát).
A néprajz módszerével részleteiben nem mutatható be, de fõbb vonásaiban
megrajzolható az a folyamat, ami a tárkányi jobbágyparasztok és utódaik mezõgazdálkodásában a 1820. században lezajlott. A két mezõre osztott határ
használatában figyelhetõ meg leginkább a földmûvelõ gazdálkodás átalakulása:
a korábban ugarolással pihentetett forduló a 19. században egyre inkább a tavaszi vetések és  hangsúlyosan  a kapások révén hasznosult, míg a másik
forduló az õszi kalászosok szolgálatában állt. Ahogyan az egész magyar agráriumban, a kapásnövények útja éppen az ugar fokozatos feltörésével vezet a ha291

tárhasználat rendjébe: a pihentetést a rendszeres trágyázás pótolta, ennek
megfelelõen növekedett a vetett takarmányok és az istállózás szerepe is (Fehér
2003, 91122; Orosz 1979, 10391117; Orosz 1994, 167177). A vetett takarmánynövények egy része a talajerõ utánpótlásában is jelentõs szerepet kapott, a kapások viszont a pénzszerzés szolgálatában is álltak (fõleg a dohány).
A kalászosokat mindig a kapások után vetették. A szûkös legelõterület miatt az
állatállomány csak a távolabb bérelt legelõk révén, valamint takarmányozással
volt növelhetõ: mindkét törekvés megfigyelhetõ a tárkányiak gazdálkodásában.
A határhasználat változása akkor is változó gazdasági célokat körvonalaz, ha a
tárkányiak termelõtevékenysége nagyobb részben az önellátást szolgálta, s egyáltalán nem volt jellemzõje a hagyományos gazdálkodás idején a nagyobb volumenû piacra termelés.
Bár elsõsorban a számadatok által tükrözött arányok változása alapján következtethetünk, de úgy gondoljuk, hogy Nagytárkány gazdálkodásában  ahogy
a Bodrogköz többi településén is  erõteljes változást idézett elõ a vízrendezés
és a folyószabályozás nagy tájátalakító hatása. Kötetünkben ennek mibenlétével részletesen foglalkozik Frisnyák Sándor tanulmánya. A táj formálása, részleteinek átalakítása a Bodrogközben hosszú, több évszázados folyamat, aminek
betetõzése és  máig ható  lezárása a vízrendezés és a lecsapolások, a 19.
század második felének nagy tájrendezése, ami több lépcsõben számolta fel a
korábbi gazdálkodás rendszerét. A Bodrogköz népessége tevékenységével alkalmazkodott a táj adottságaihoz, kihasználta annak természet adta lehetõségeit,
ugyanakkor tevékenységének más része  elsõsorban a termelõ gazdálkodás és
munkakultúra  ambivalens viszonyban volt az ökológiai környezettel.
A földhasznosítás változásának Frisnyák Sándor által bemutatott adatai azt
jelzik, hogy Nagytárkányban  hasonlóan a történeti táj egészéhez  az erdõ és
a víz rovására tudták kitágítani termelõ tevékenységük kereteit. Azon a nem elhanyagolható tényen túl, hogy a falu határában 37,5%-ról 56,8%-ra nõtt a szántóföldek aránya, miközben az erdõ 13,6%-ról 3,5%-ra, a terméketlen terület pedig 20,3%-ról 11,7%-ra csökkent, az egész mezõgazdálkodás jellegét és a munkakultúrát befolyásoló változások is történtek. A termelõtevékenységben hangsúlyos volt az aljföldek és a homokhátak arányának módosulása, ami mind a
gabonafélék, mind a kapásnövények termesztését befolyásolta. Ugyanakkor az,
hogy a gyepterület lényegében nem nõtt, sõt, valamelyest csökkent (28,6%-ról
26,4%), a legeltetésre is alkalmas erdõterület viszont erõsen visszaesett, jószerével kikényszerítette az állattartás struktúrájának változtatását.
Borsos Balázs részletezõbb adatai szerint, 18551913 között a mûvelési
ágak az alábbiak szerint alakultak (%):
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(Borsos 2000, 15. táblázat)

A Tisza szabályozásával és a vízrendezéssel természetesen nem zárult le a természet és az emberi tevékenység sajátosan ambivalens viszonya. A folyó állandóan alakította, formálta a medrét és a partot: nagy területeket szaggatott le a
Tisza-kertbõl, s jószerével áthordta a túlsó, magyar oldalra. Ha késõn jött az áradás, alaposan befolyásolta a vetések sorsát, a növénytermesztés sikerét. Sokfelé szabdalják ma is apróbb-nagyobb vízállások a határt, nem ritkaság, hogy a
búzaföld semlyékes, sásos-nádas mélyedést övez (1. kép). Csapadékos esztendõk után új vízállásos részek alakulnak, amelyek évekre megnehezítik egy-egy
határrész mûvelését. Maga az áradás jellege és hatása is átalakult: adatközlõink szerint amíg az 1950-es években még szinte megtermékenyítette a gyümölcsöskertek talaját, ma már rossz áradások vannak, amelyek tönkreteszik a talajt. Gönczi Béla (1930) errõl így vélekedik: Megváltozott a Tisza vize, én azt állapítottam meg, hogy már nem hasznos a víz. Ha ezelõtt kijött a víz, utána olyan
termés volt, hogy az csuda. Most meg nem, inkább árt. Eltûntek az erdõk a Kárpátokban, ahonnan hozta a hordalékot az esõ, ami mind trágya volt. Most ha leesik az esõ, másnap már itt van a víz. Korábban a belsõ oldalt soha nem kellett trágyázni, még ha dohányt ültettünk, akkor sem trágyáztuk.
A vízrendezés históriájából számos, jószerével folklorizálódott történet maradt
fent, ezek közlésétõl itt  a levéltári forrásokkal való összevetés hiányában  eltekintünk. Néprajzilag azonban érdekes, s további kutatást igényelne a mai generációk sajátos viszonya a korábbi állapotokhoz, s az azok között élõ elõdökhöz. A vízjárta táj egykori arculata, a kiterjedt legelõk és kaszálók nagy állatállománya, a vízen túli települések lakóival egykor meglevõ kapcsolatok éppen úgy a helyi tradíció fontos részei, mint a Tisza hátán úszó tutajok rakománya és a ruszin vagy román tutajosok, vagy a rossz kocsma egykori vendégei. Mindezek a változó tájhoz
való kulturális viszonyulás elemei, a nagytárkányi hagyomány múló emlékei.
A határhasználat átalakulása azonban nem egyszerûen az okszerûbb gazdálkodás és gondolkodás következménye, hanem sok vonatkozásban a szociális
helyzet, az egészségtelen birtokstruktúra folyománya. A nagybirtokok szorításában a 19. század második felétõl folyamatosan növekvõ népesség1 csak növelte a szûkös határ birtoklásának ellentmondásait: a nagy amerikás kivándorlás
a földhöz jutás jószerével egyetlen reménységét jelentette.2 Ezen a helyen csak
1
2

Lásd a kötetben Tamás Edit tanulmányát.
Legenyei Bodnár Péter szerint 1911-ben a falu lakosságának 15,5%-a volt külföldön. Közli: Borsos 2000, 28. táblázat.
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az 1938. évi összeírás néhány fontos adatát mutatjuk be a fentebb leírtak érzékeltetésére.
Földbirtokok száma és területe (1938):3
Összes birtokos: 229
Földterület: 2.207 kh (1.270 ha)
1 kh-nál kisebb, földes: 12 (8 kh)
földtelen: 66 (15 kh)
15 kh, földes: 69 (179 kh)
földtelen: 1 (3 kh)
510 kh, 42 (296 kh)
1020 kh, 16 (207 kh)
2050 kh, 18 (687 kh)
50100 kh, 2 (116 kh)
100500 kh, 3 (696 kh)
A fõfoglalkozású földbirtokosok megoszlása a birtokolt földterület arányában a
következõ képet mutatta:4
Összes: 155 fõ
100 hold fölött: 1
50100 hold: 
2050 hold: 8
1020 hold: 19
510 hold: 33
15 hold: 52
1 kh alatt: 42
A fenti adatok egyértelmûen arról tanúskodnak, hogy Nagytárkány paraszti társadalmában a kisparaszti és az életképtelen parcellán gazdálkodó vagy földtelen zsellérréteg létszáma volt a meghatározó. (Csak súlyosbította a helyzetet,
ha figyelembe vesszük, hogy 1938-ban az 597 keresõ közül 483  vagyis több
mint 80%  még õstermelõ volt.5) A tárkányiak véleménye szerint egy átlagos
család önfenntartását és lassú gazdasági haladását egy 20 köblös (1 magyar
hold, 1200 négyszögöl) földterület tudta biztosítani, ez keveseknek állt rendelkezésére. A tehetõsebb parasztok földje is széttagoltan, több darabban volt,
ami erõsen kihatott a hasznosítás lehetõségeire is. Mindez befolyásolta a gazdálkodás stratégiájának egészét is: jószerével nincs egységes modellje a tárkányi paraszti üzemek szervezetének. Az állattartás és a földmûvelés összhang-

3 Magyar Statisztikai Közlemények 108, 182183. p.
4 Magyar Statisztikai Közlemények 108, 144145. p.
5 Magyar Statisztikai Közlemények 108, 108. p.
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ja nem csupán a tartásmód átalakulása miatt bomlik meg, hanem a sokfelé darabolt üzemek olykor sajátosan csonka struktúrája miatt is. Ugyanakkor ezek a
szerkezetek nem körvonalaznak mezõgazdasági vállalkozói réteget sem, inkább
csak a szegénységre adott kényszerû válaszként értelmezhetõk. A vékony tehetõs paraszti réteg és a szegénység között a ledolgozás, a részes mûvelés és a
kepés (arató-) munka  akár generációkat átérõ  kapcsolatrendszerét hozta létre. Ezt a kapcsolatot az 1940-es, 1950-es évek fordulójának politikai helyzete
számolta fel: a kuláknak mondott gazdák nem fogadhattak kepéseket, ami a
szegénységet is hátrányosan érintette. A mobilitás, az újítás, az újabb növénykultúrákkal való próbálkozás éppen úgy jellemezte a nagytárkányi parasztokat,
mint a sokféle tevékenység, a pénzszerzési lehetõségek állandó keresése. A
két világháborút követõ határmódosítás ebben a vonatkozásban is hátrányosan
befolyásolta a település lakóinak gazdasági mozgásterét. A zemplénagárdi gazdáknak kevesebb földjük volt ideát, a tárkányiaknak valamivel több az agárdi oldalon. 1950-ig lehetett átjárni a földeket megmûvelni az erre a célra kiállított
igazolvánnyal, azt követõen megszûnt ez a lehetõség.
A fentiek mind hozzájárultak ahhoz  amint azt más összefüggésben is említettük , hogy Nagytárkány paraszti mezõgazdasági termelése jelentõs mértékben a falu népességének önellátását szolgálta. Jelentõsen befolyásolta mindezt
az is, hogy Tárkánynak nincs vasútállomása. A bélyi FUTURA éppen úgy felvásárolta a leszerzõdött mezõgazdasági felesleget, mint a helybeli zsidó kereskedõk.
Amennyire a piacozás a Bodrogköz számos településén hozzátartozott a parasztcsaládok gazdasági stratégiájához, Nagytárkányban még az 1970-es években is
megszólták azokat, akik ilyen módon boldogultak:  Csak nem kofák lesztek?
 kérdezték. Ez a közösségi norma azonban természetesen a korábbi generációk gyakorlatában és az azzal kialakult mentalitásában gyökerezett.

II. A földmûvelés és a termesztett növények
A földmûvelés termelékenységének alapja a talajerõ utánpótlása volt, nem meglepõ tehát, hogy a szántóföld trágyázására milyen nagy gondot fordítottak.6 A trágyadomb az istálló mögött volt. Trágyahordás minden évszakban volt, de fõleg
télen hordták ki  szekéren vagy szánkán , meg tavasszal a földekre a trágyát.
Aratás után is kitakarították a portát, s a leszántás elõtt kihordták a trágyát a
tarlóra, de nyáron kevés volt a trágya: a jószág a legelõt járta. Volt, aki a szántóföldön szarvasba rakta le a trágyát, volt, aki rögtön szétterítette. Télen általában szétszórták, s a hóolvadás után, tavasszal szántották le, fõleg a kapásnö-

6

Adatközlõink szerint a más határon való legeltetéssel járó veszteség volt az, hogy arra az idõre
elvesztette a gazdaság az állat trágyáját. A kolónián a cselédek ingyen legeltethették a jószágukat, takarmányt is kaptak a tartásához, de az állat trágyája a gazda üzemében maradt. Jobb
gazdák egy évre kiadták dinnyének egy-egy parcellájukat a homokos részeken, amit a bérlõ trágyázott meg: az volt a haszon, hogy a következõ években nagyon jó gabonatermés volt azon a
területen.
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vények alá. A tarlót legeltették (lásd alább), s csak a tengeritörés elõtt szántották le (tarlóhántás), majd azt követõen  az õszi vetés alá  másodjára is (vetés alá szántás). A második szántás mélyebb volt az elsõnél. Fagerendelyes eke
már nem volt az emlékezetben elérhetõ idõszakban. Lovakkal leginkább ötös,
ökrökkel pedig hetes ekékkel szántottak.
A kolónián gazdálkodók  mivel nem legeltették a tarlót  az aratás után is
kivitték a trágyát: kopkába húzták le, szétterítették, s le is szántották.
1. A kalászosok termesztése a kétnyomásos határhasználat egyik legfontosabb
gazdasági haszna volt. Az 1772-es úrbéri bevallás szerint a határ a búzát, a gabonát (rozs) és a zabot trágyázás nélkül is megteremte, az árpa alá azonban trágyázni kellett. Bizonyos, hogy a vízrendezés után  az ármentes térszínek és az
árterek hasznosítása közötti differenciák másodlagossá válásával  változhatott a kalászosok vetésének aránya: a búzatermelés szerepének növekedését
tételezhetjük fel a homokhátak tradicionális rozstermesztésével szemben. Az
aljföldben búza, a homokos dombokon dinnye, dohány és gabona (rozs) termett.
Az idõsebbek emlékeznek arra, hogy eleik kölest is termesztettek. Ha vizes,
áradásos tavasz volt, s késett a vetés ideje, akkor egy-egy darabot kölessel vetettek be: a kukoricához már kevés volt az idõ, de a rövid tenyészidejû köles
még beérett.
A kalászosokat a közös gazdálkodás elõtt kézzel vetették.7 (A kolónián gazdálkodók vetõgépet használtak az 1930-as években.) A gabonát már Kisaszszony-napra (szeptember 8.) igyekeztek elvetni, a búza szeptember végén  október elején került a földbe. A tavaszi vetés ideje  az idõjárástól függõen  március vége  április eleje volt. A gabonafélék vetõmagját rézgáliccal csávázták:
éppen csak átmosták benne, s utána máris szórták (Balassa 2000, 1162). A
vetõ férfiak vékányi magot (kb. 25 kg) tettek a vetõzsákba: erre a célra bármilyen zsák alkalmas volt, aminek az egyik sarkát kicsit bekötötték. Mindig a vetõ tapasztalata adta a mag szórásának ritmusát. Minden lépésre szórtak egy
markot: egyik lépésre balra, a másik jobbra vetettek. Egy fogásra kb. 4 méteres
sávot vetettek be: két-két dobást jobbra is, balra is (Balassa 1999,
10111063). A vetés megkezdésekor mindig fohászkodtak, hogy a Jóisten adjon belõle sokat, vagy csak annyit:  Istenem, segíts! S hálát adtak magukban
a vetés befejezésekor is.
Az elvetett magot beboronálták: egytagú favázas boronákkal dolgoztak a gazdák az 1950-es évekig, vesszõboronát nem használtak. Nem szerették hengerelni, mert úgy tartották, hogy akkor lemegy róla a hó. Inkább tavasszal szoktak
hengerezni, hogy a fagy ne húzza fel a tövit. Sima fahengereket használtak, két
hámfával fogták eléjük a lovakat. Volt, hogy rá is ültek a hengerre, de volt, aki
sajnálta a lovakat, s inkább ment a henger mellett.
Az emlékezet óta mindig nemesített kalászosokat vetettek. Mikor a magyarok 1938-ban bejöttek, akkor terjedt el a bánkúti búza, s a következõ évtized7 Az egyik adatközlõnk szerint azért maradt meg a kézi vetés, mert olyan keskeny, apró parcellák
voltak, amin a vetõgép nem is tudott volna megfordulni. B. J. (1932)
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ben igen népszerû volt. Többféle, magas sikértartalmú búzát termesztettek a
JRD-ben8 is, de a mai takarmánybúzák a közös gazdálkodás elõtt ismeretlenek
voltak. Az is nehezen volt elképzelhetõ korábban, hogy a búzát takarmányozásra használják. Jelentõsen megnõttek azonban az elmúlt évtizedekben a terméshozamok: ma 4050 mázsa búza is megterem egy hektáron, a két háború közötti idõszakban örültek a 25 mázsa körüli eredménynek.
Tavasszal kiszurkálták az aszatot a kalászosok vetésébõl: ezt a nõk és a gyerekek végezték kovácsoltvas hegyû, vékony nyelû eszközzel.
Az aratást hagyományosan Péter-Pál napján (június 29.) kezdték el: elõször
a homokdombokon vágták a gabonát. A közös gazdálkodás elõtt 70-es meg 80as kaszákkal arattak, ritka volt az olyan nagy erejû arató, aki 90-es kaszával vágott. (Ma már rövid, 50-es kaszák is használatban vannak.) Az idõsebb adatközlõk szülei korában  az 19001910-es évek  még asszonyok vágták sarlóval a
gabonát.9 Aratáskor csapó volt a kaszán: ez egyágú volt, ami a végén ágazott
kétfelé, spárga volt rákötve, ami csapta a termést.10 A szálakat rávágták az állóra, az asszonyok  sarlóval vagy kézzel  szedték a markot. Az árpát rendre
vágták, majd kicsit fonnyadni hagyták, s általában csak a nap végén kötötték
nagyobb kévébe. A búzát és a rozst a maga szalmájába kötötték, az árpához elõre készítettek nádból, sásból kötelet. Volt, aki az árpának is gabonaszalma kötelet kötött: cséphadaróval kiverték a szemet belõle, a szalmáját kötésre is felhasználták. A második világháborúig egyik-másik idõs férfi a kévét subafa segítségével kötötte be. Az emlékezet egyaránt számon tart sima, valamint rovátkolt
végû kötõfákat (Selmeczi Kovács 1979).
A tarlón a kévékbe kötött gabonából kereszteket raktak: 18 kéve alkotott egy
keresztet. A legalsó elnevezése kántor, arra fektettek négy oldalról négy-négy
kévét, végül felülre ültették a papnak nevezett tizennyolcadikat. Ennek úgy törték meg a kalászait, hogy befedje az alatta levõ kévéket.
Ahogy a Bodrogköz más településein, Nagytárkányban is élénken él a ruszin
vándoraratók emléke. Mind Északkelet-Szlovákia hegyvidéki falvaiból, mind Kárpátalja és Ukrajna településeirõl jöttek a második világháborúig. Amíg a helybeli
kepések a tizedik, õk általában a tizenötödik keresztért arattak. Fehéredett a falu a ruszinoktól  mondják adatközlõink: a Fuksz birtokon nagyobb számban dolgoztak, de arattak idõnként a falubeli parasztoknak is. A kolóniára Nagyberezna,
Munkács környékérõl (Podkarpatszká Rusz) jöttek ruszin aratók. A megkapott kepés részüket kicsépelték: a gazda a bélyi vasútállomásra vitte ki a terményüket,
amit vonattal szállítottak haza. Az általuk végzett munka eszközei és technikája az
emlékezet szerint azonos volt a magyarokéval. Egyetlen különbséget a kasza fenésének technikájában lehet kimutatni  a magyarok a penge tövirõl fennek a hegye felé, a ruszinok pedig fordítva, a nyél végére állított kasza hegye felõl fennek
, de ennek etnikus vonása nem igazolható (Vö. Viga 1996, 7879).

8 Jednotné ro¾nícke drustvo = egységes földmûves-szövetkezet, tsz. A szerk. megj.
9 Kopasz Sándor (1931). Vö. Kántor 1926, 8386.
10 Az aratás és szemnyerés kérdéséhez: Barabás szerk. 1987, 2176. térképlap
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A kereszteket szekéren behordták a portára, a csûr mögött, a kert elején levõ rakodón asztagokat raktak belõle. A cséplés a portákon történt, a cséplõgépeket egyik portáról a másikra vontatták. Általában ökrökkel, de volt, hogy egy
pár bilaj (bivaly) húzta a cséplõket, amelyeket leginkább amerikás pénzekbõl vásároltak meg a tulajdonosaik.11 (Kistárkányban Kalaposéknál már Ford traktorral vontatták a gépeket.) A gép az asztagok közé állt, vagy beállt a csûrbe, és a
traktort meg az elevátort állították kívül a rakodóra. Általában 11-12 fõ munkaereje kellett a csépléshez, nem volt elég a családtagok segítsége. Két etetõ dolgozott, az egyik általában a gép tulajdonosának embere volt. A többit a gazda
adta: két zsákos, két kévés asszony, két fõ a kazalra kellett, kettõ a töreket kaparta, három pedig a szalmához kellett. (Az 1930-as években az idõsebbek még
használták a hatágú törekhányó villákat.) Jobb gazdáknál 6-700 kereszt termény
is volt, az egyik asztagba a zab meg az árpa, a másikba a gabona került. Két
ember hordta a padlásra a zsákokba rakott terményt. A törekre rátették a zabszalmát meg az árpaszalmát  ez mind takarmánynak ment. A fiúgyerekek
1012 évesen a törekben kezdtek dolgozni, aztán már hányták a kévét, 1618
évesen pedig  ha elég erõsek voltak  már zsákoltak is. A gépi csépélés eltarthatott egészen szeptemberig, s a befejezése után kezdtek szántani az õszi vetés alá.
Az 1930-as években a lakóházak jelentõs része zsúppal volt fedve, nád- vagy
szalmatetõsek voltak a csûrök is. Az ehhez szükséges rozskévékbõl a szemet
cséphadaróval verték ki, a lépcsõzetes fedést azonban már erre szakosodott
emberek készítették el.
Az újvilági kapásnövények meghonosodásában általában fontos szerep jutott
a különféle kerteknek: ezek tartozhattak közvetlenül a házas beltelekhez, de lehettek a határban is. Kerítettségükre utaló elnevezésükön kívül lényeges volt,
hogy a nyomásokba, fordulókba általában nem tartoztak, s rendszeres trágyázás révén  a szántóföldi kultúrákhoz képest  intenzívebb mûvelésre lehettek
alkalmasak. Szabó István szerint a (bel)telekbõl leginkább a káposztáskertek
(hortus caulium) szakadhattak ki, minthogy a káposztának mélyebb, lehetõleg
víz menti, de mindenképpen nedvbõ talajra van szüksége (Szabó 1969, 4449.
passim). Nagytárkány úrbéri bevallásában a haszonvételek között szerepel:
Mindenkinek pedig káposztás- s dohány-kertye telkin van (TakácsUdvari
1998, 165). Ebbõl nagy biztonsággal arra következtethetünk, hogy a kert itt a
házas belsõséghez (belhely) csatlakozó fundus részt jelentette. Ez viszont azt is
sugallja, hogy az említett kapásnövények csak a vízrendezés után kaptak helyet
a határ alkalmas térszínein, s akkor növekedett meg jelentõsen a gazdasági
szerepük is a parasztüzemekben.
Az ármentes területek változását is figyelembe véve a magaslatok, a kisebb
homokdombok a nagytárkányiak mezõgazdálkodásában is megkülönböztetett je11 Az Amerikában megkeresett jövedelem leginkább földszerzésre szolgált, de nem volt ritka a
cséplõgép vásárlása, az azzal való vállalkozás sem. A helyi hagyomány szerint az amerikások
kezdték el építeni a faluban a vinkejes (L alakú) házakat is. Bizonyos, hogy az amerikások jelentõs hatással voltak a ruházat polgárosodására is.
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lentõséggel bírtak. Bár a történeti források jellege csakúgy, mint a recens adatok korlátjai, nehezítik a folyamatrajzot, úgy véljük, hogy ezeknek a magaslatoknak a hasznosítása a gabonavetéstõl (rozs) haladt a kapásnövény-kultúrák (fõleg a dohány és a dinnye) felé, végül  az elmúlt évtizedekben  a szõlõ mûvelése révén hasznosultak.
2. Vélhetõen a Bodrogköz történeti-néprajzi forrásainak nehéz hozzáférhetõsége is belejátszott abba, hogy Takács Lajos, a magyarországi dohánytermesztés monográfusa nem foglalkozott a bodrogközi dohánnyal (Takács 1964). Vidékünkön a homokosabb határú falvakban már a 18. század második felében elterjedt a dohány termesztése. Királyhelmecrõl Bél Mátyás feljegyezte, hogy lakosai nagy mennyiségben termesztik a dohányt, Molnár András pedig általánosan fogalmazta meg a Bodrogközrõl, hogy e sajátos sorsú kapásnövény termesztését a lakosok erõsen gyakorolják (Püspöki Nagy 1977, 909; Udvari
1992, 80). A kis területen nagy munkaerõt koncentráló, ám jelentõs hasznot hozó dohány  különösen annak állami monopóliuma után  vidékünkön leginkább
az uradalmi gazdálkodás része lett, de több településen van nyoma a paraszti
termesztésben is. Nagytárkány paraszti gazdálkodásában a közös gazdálkodás
elõtt a dohány a családok egyik meghatározó jövedelemforrása volt.
Anélkül, hogy ismételten a lokális társadalom jellemzõinek részleteibe mennénk, ebben az összefüggésben is meg kell állapítanunk, hogy a kapásnövények, hangsúlyosan a dohány és a dinnye termesztésének jelentõségét erõsen
befolyásolta az egészségtelen birtokstruktúra, a kisföldön gazdálkodók és a
zsellérek jelentõs részaránya. Voltak zsellér családok, melyek a tizedik keresztért arattak, harmadában kapálták a kukoricát, a krumplit, emellett feles dohányosok voltak: mindez együtt biztosította a megélhetésüket. A dohányföldet a
gazda megszántotta, megtrágyázta, õ hordta ki a földre a vizet, a termést meg
beszállította  a többi munka a dohányos feladata volt. Ha kisföldû parasztember foglalkozott a dohánnyal, annak  nem lévén igásjószága  a trágyáért meg
a szántásért ledolgozással kellett fizetnie. Hogy ezek a rétegek is ragaszkodtak
a dohánymûveléshez, önmagában is igazolja, hogy a dohány  a parasztüzem
méretének és azzal nagyban összefüggõ irányultságának megfelelõ  készpénzjövedelmet biztosított. A nagytárkányi dohánybeváltó mûködése nem csupán a
helybeli  és a környezõ falvakban élõ  parasztok gazdálkodását lendítette, de
még a második világháború után is száznál több nõnek adott idõszakosan munkát.12
A kedvezõ talajadottságokon túl is volt még egy lényeges szempontja a dohánytermesztés preferálásának, amit egyik adatközlõnk nagyon pontosan megfogalmazott. A dohánytermesztés azért volt jó ezen a vidéken, mert mindig
olyankor volt a munkája, mikor más munka nem volt a földeken. Tavasszal, mikor mindent elvetettünk, akkor kellett kezdeni a dohánnyal foglalkozni. Mikor kiültettük a dohányt, akkor kellett a vetést szurkálni (aszatolás), meg kapálni a
terményt. A dohányt augusztus derekán kellett törni  szeptember 8-án már a
12 A dohánybeváltó mûködéséhez apró adalékokat közöl: Penzák 2002, 1011.
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pajtában kellett lenni neki , lényegében utána jöttek az õszi munkák. Holt idõben kellett vele foglalkozni.13
A családi üzem mérete és munkaereje alapvetõen megszabta a dohány termõterületét. Leginkább 0,51 hold között változott a beültetett terület, de általában azt tartják, hogy a tehetõsebb parasztoknál félhektárnyi dohány adta meg
a család évi készpénz-fizetését. Jelentõs mennyiségû dohányt termesztettek
a kolónián lakó gazdák is a két háború között. Õk dohányosokat alkalmaztak 
zömmel magyarokat, a határ túlsó oldaláról is , de voltak dohányos kertészei
a Fuksz-birtoknak is.
A háború elõtt kapadohányt, meg fõleg debreceni és szabolcsi dohányfajtákat termeltek a parasztok. A debreceni korábban jött divatba: nagyra nõtt, erõs
szára, levele volt. A szabolcsi késõbb került termesztésbe, az finomabb volt,
sárgára érett  cigarettadohány volt, de nagyon erõs. Ezt kevésbé kedvelték,
mert súlyra gyenge hozama volt. Mikor bejöttek az oroszok, akkor már a nemesített havannai dohányt termeltették. A háború után jött be a virzsinia is.
A munkaigényes kapásnövény mûvelésének technikája gyakorlatilag egységes, amit elsõsorban az magyaráz, hogy a dohánytermesztés és -értékesítés állami monopólium volt, a dohánybeváltó hivatal adta a vetõmagot, s lényegében
minden munkát ellenõrzött a melegágy készítésétõl a kapálásig és a törésig, a
szárítástól a beváltás folyamatáig.
A palántaneveléshez melegágyat készítettek. A fahamut megszitálták, a magot abba tették bele. Elkeverték, és három ujjal összefogva szórták el a melegágyba. A melegágyat az udvar hátsó részén készítették el. Trágyával rakták körbe, bele magföld került, amit trágyahelyen vagy másutt gyûjtöttek: a jobb minõségû, humuszos földet homokkal keverték össze. Mikor elvetették, monilóval
takarták be. (Az üveg nem volt jó, mert a nap megégette a gyenge palántát. A
takaráshoz szükséges textíliát is a beváltóhivatal adta a termelõknek.) A kikelõ
hajtásokat locsolgatták, gyomlálták. Tyúktrágyát vízben feloldottak, azzal locsolgatták a palántát. A palántát ültetéskor a melegágyból kihúzgálták, nem földkockával vették ki. A dohányt sárgaföldbe, de nem homokba ültették: a homokban
nehezen fogan meg, ha nincs esõs idõ. De a tárkányi földek lényegében mind
jók voltak a dohánynak. 5060x70 cm-es sortávolsággal ültették ki, sorolóval
húzták meg a helyét: kellett a hely a nagy leveleknek.
A dohány alá a szántóföldet is nagyon gondosan kellett elõkészíteni. Mikor
kitavaszodott, a dohányföldet mindjárt megszántották, megboronálták, lehengerelték. De fontos volt, hogy a kiültetés elõtt frissen meg kellett trágyázni: beleszántották a trágyát, jól eldolgozták, hogy könnyû legyen bele ültetni. A sorokat
kikapálták, a kézzel kialakított lyukakat meglocsolták, úgy tették bele a palántát. Fõleg asszonyok ültették el a palántákat. A fejlõdõ dohánynövény bõséggel
igényelte a vizet: a dohányt locsolták. Lajtos kocsival hordták a vizet a Tiszáról:
beálltak a folyóba, vödrökkel megtöltötték, úgy vitték ki a földre a vizet.

13 Gönczi Béla (1930)

300

Mikor a palánta megfogant, máris kapálni kellett. Általában kétszer kapálták,
de sokan azt tartják, hogy annyiszor kellett, ahányszor a termõtalaj azt mutatta, igényelte: ha cserepes volt a töve, mindig meg kellett mozgatni. A dohányhoz nem volt speciális kapa, ugyanolyat használtak, mint a dinnyéhez, más kapásnövényhez. (A háború elõtt vándorárusok mecenzéfi kapákat meg kaszákat
hoztak árulni a faluba. Azok voltak a legjobbak, a késõbbi, boltban vásárolt eszközök lényegesen gyengébbek. Az egyenes saraboló kapák csak az 1980-as
évektõl jelentek meg a faluban.) Elsõre elõfordult, hogy ekekapát alkalmaztak,
de vigyázni kellett, hogy ne törje a töveket. Az ekekapa után a töveket kézzel is
be kellett kapálni. A második kapálás mutatta magát: mikor kezdett bedudvásodni, akkor újra megkapálták, ekkor be is töltötték a töveket. Mikor kimagzott
a dohány, le kellett tetejelni: le kellett törni a virágot, vele 34 felsõ levelet is.
Ezután már kezdett fejlõdni a levelek alatt a kocs, a hónaljhajtás. Lekocsozták,
aztán augusztus közepétõl már lehetett törni a dohány haszonleveit. A törés többeknél egyszerre ment: az aljleveleket rajta hagyták a tövön, mert azért nem fizettek semmit. Általában azonban háromszor törtek: az alsó 45 nagy levelet
általában felverte az esõ, sár. A középsõ levelek adták a legjobb minõséget, végül a felsõ levelek kerültek sorra. (A törések száma vélhetõen együtt változott
a dohányfajtákkal.)
A letört leveleket a hónuk alá fogták, amikor összegyûlt egy hónaljnyi, egy
tyúkba (hónaljnyi csomó) lerakták a földre. Általában reggeltõl délig törtek, estig hagyták a leveleket a tyúkokban fonnyadni: frissen tört volna a levél. Óvatosan felrakták a szekérre, úgy szállították haza.
A dohány szárítására Nagytárkányban a dohánypajta vagy a csûr szolgál. A
dohány feldolgozásához pajtát építettek, de akinek csûrje volt, az ott szárította
a dohányt is. (A csûr elsõdlegesen a behordott gabona és a széna tárolására
szolgált.) Volt olyan szegény gazda, akinek nem volt tárolóépülete: az udvaron
kötötte ki a pórékat, esténként pedig bevitte azokat, hogy ne nedvesedjen meg
a dohány. A két háború közötti idõszakban kedvezményesen adtak faanyagot is
a dohánypajták építéséhez, javításához.
A hazavitt dohányleveleket a szárítóépületben szalmára rakták, még aznap
este felfûzték. Az asszonyok és a férfiak végezték ezt a munkát, de besegítettek a szomszédok is. A hosszú fémtûvel a pórémadzagra rögzítették a dohányleveleket, majd az épület szélességében kötötték fel a fa állványzatra, a szerdiára. A zöld dohányt nem volt szabad magasra tenni, mert a cserép alatt megégett volna. A jó dohányszárító pajták tetejét középen 34 sor cseréppel, a többi részét náddal fedték: így nem volt benne nagy hõség, egyenletesebben száradt a dohány. Elõször alulra pakoltak, ahogy száradt, úgy kötötték a pórékat
egyre feljebb.
November elsején kezdték a csomózást. Lehúzták a madzagról, kisimították
a megszáradt dohányleveleket, méretük szerint válogatták õket. Hosszú csomózóasztal szolgált erre a célra, azon kisimították a leveleket. Volt egy válogató
személy  nõ vagy férfi , aki méret és minõség szerint 34 felé szortírozta a
dohányt. A második világháború utáni idõszakban két nagyságot és két minõsé301

get válogattak külön. Ehhez a szabványt a beváltó mindig megadta. Különféle
osztályok voltak, meg a kihányás: ez gyenge minõség volt, nem fizettek érte.
(Volt kiselsõ, nagyelsõ, kismásodik, nagymásodik.) Az egyforma leveleket öszszeillesztették (párolták)  általában húsz darabot téve egy csomóba  és suskóval átkötötték. A tengeritöréskor kiválogatták a suskó (csuhé) szépjét, egy
zsákban õrizték a padláson a dohány csomózásáig. A dohánysimító a parasztság életének jellegzetes közös munkaalkalma volt, a generációk találkozásának, a tradíció átadásának lehetõsége. Bálba (bála) rakták a bekötött leveleket:
kb. méterszer méteres csomagokba. Alatta volt két rúd, felette is kettõ, a rudak
végét összekötötték, úgy vitték a beváltóba (2. kép).
A két világháború közötti idõszakból egy konkrét példát is tudunk arra, hogy
egy parasztüzem milyen területen s milyen gazdasági eredménnyel mûvelte a
dohányt. A Fodor Lajos gyûjteményében megmaradt (kétnyelvû, szlovák és magyar) irat az 1933. évre adatott ki Nagytárkányban, Mislai István részére. A kassai hivatal nagytárkányi határpénzügyõri szakasza állította ki (654/1933). Engedélyezett dohányfajta: debreceni (debrecinski). A dohányültetvényen  a település három határrészén: Földvár, Tippan és Temetõ járás  összesen 9700 m2 területen termesztett dohányt a jogosult. A szárításnál egy zsinór hossza 6 méter
volt. Az irat másik oldalán található egy elszámolás: I/A, I/B, II. és III. osztályban váltották be a dohányt. A beváltás napja január 2. volt. Több tételben, menynyiségben váltották be a termést. I/A: 140, I/B: 340, II. osztály 240, III. osztály
430 kg volt. Az elszámolás mindösszesen: 1165 kg, 10 kg kihányás, 101 kg levonás nedvesség címén. Összesen 4732 cseh korona volt a fizetség, amibõl
4526,50 koronát kapott kézhez Mislai István. Ez volt tehát a bevétele az adott
területen általa mûvelt dohánynak.
Az emlékezõk az 1950-es évek második felébõl évi 4080 ezer koronát is
említenek, amit egy család a dohányból éves munkája eredményeként kaphatott, ám írásos adatunk erre vonatkozóan nincs. Bizonyos, hogy a közös gazdálkodás bevezetésével fokozatosan jelentõs haszonvételi lehetõségétõl estek el
a tárkányiak, aztán 1968-ban a dohánybeváltó is beszüntette tevékenységét.
Mint említettük, a fináncok folyamatosan figyelemmel kísérték a dohánytermesztõk munkáját. Fokozottan érvényesült ez a szárítás idõszakától. A pajtában
több helyrõl lemért szerdiák alapján megbecsülték a száraz dohány súlyát, amit
aztán a beváltáskor számon kértek. Az emlékezet szerint még a beváltás után
is megállíthatták a férfiakat, hogy ellenõrizzék, milyen dohányt szívnak, mi van
a dóznijukban. Ezzel együtt a tárkányi emlékezet is õrzi a dohánycsempészet
emlékét: a Magyarország felõl érkezõ, Csehországba tartó közvetítõk szerepe is
körvonalazható. Fõleg a trianoni határok megvonása után és a háborúk utáni
idõszakban csempésztek dohányt, hasonlóan a többi hiánycikkhez (Viga 1994,
243247). Bizonyos, hogy a cigaretta és a dohány mindig keresett, nagy értékû árucikk volt, amiért más iparcikkeket lehetett megszerezni. Az emlékezet
szerint az 1930-as 1940-es évek fordulóján a cseh bicikligumikhoz csak dohányért lehetett hozzájutni. Talán még postai csomagban is küldtek dohányt érté302

kesíteni, ám az errõl szóló elbeszélések a kontrollálhatatlan, folklorizálódott történetek felé mutatnak.
3. A görögdinnye (Colocynthis lanatus) és a sárgadinnye (Cucumis melo) termesztése a 16. századig vezethetõ vissza Magyarországon, ám szélesebb körû
elterjedésével összefüggõ jelentõsebb gyümölcskereskedelem csak a 18. századtól adatolható biztonsággal (Kósa 1979, 314315; Kósa 1981, 398). A
1819. század folyamán már kirajzolódnak a dinnyetermesztõ körzetek is, amelyek persze nem kizárólagos térszínei a termesztésnek, hanem a szakosodás
és a kereskedelem csomópontjai. Szontágh Gusztáv 1843-ban megfogalmazta,
hogy a dinnyetermesztõ körzeteket a piacok tartják el, s elsõsorban a nagyvárosok biztosíthatják a dinnyések vásárlókörét (Idézi: Rapaics 1940, 241). Meg
kell jegyeznünk, hogy a 1819. század gazdasági leírásai és statisztikai munkái
nem tesznek említést a Bodrogköz dinnyetermesztésérõl. Kivételt képez a vidéket leíró Molnár András, aki 1799-ben általánosan megfogalmazza a Bodrogközrõl, hogy a dinnyét falvaiban erõsen termesztik.14
A 19. századi gazdasági irodalom pontosan felismerte a dinnyetermesztés
kettõs jelentõségét, hasznát: közvetlen szerepét a fogyasztásban és a piaci értékesítésben, valamint azt, hogy a dinnyeföldekkel a szántóterület kiterjeszthetõ az ugarföldek rovására.15 A Bodrogköz területén a 19. század derekától a 20.
század közepéig elsõsorban az árvízrendezés tette lehetõvé a dinnyetermesztõ
területek relatív bõvülését: a vízrendezés felszabadította a korábban részben
vízjárta szántókat, s a homokdombok egy részét  lényegében együtt a homoki
szõlõ elterjedésével  a dinnyetermesztésnek adta át. (A két növénykultúra több
helyen közös termõhelyeken tenyészett, s egymás rovására is terjeszkedett.)
A dinnyetermesztésnek akkor is megvolt a gazdasági haszna, ha egy-egy településen nem volt kiterjedt vetésterülete, mert belterjesebb irányt szabott a
mezõgazdasági termelésnek. Vetésterülete  hasonlóan Magyarország más tájaihoz  itt is az 192030-as években növekedett meg, s azonos volt a gazdasági hatása is. Összefügg ezzel a kérdéssel az is, amit Gunst Péter fogalmazott
meg: a dinnye jellegzetesen paraszti növény, melynek vetésterületébõl igen sok
(a két háború közötti Magyarországon 4245%) jut a kisparaszti birtokokra. Különösen a nadrágszíjparcellák tulajdonosai számára volt jelentõsége a dinnyetermesztésnek (Gunst 1976, 321).
Lényegében hasonló volt a helyzet a Bodrogköz területén is. A dinnye jelen
volt az uradalmak gazdálkodásában is, ha annak értékesítési lehetõségei azt
megkívánták, de jelen volt a törpeparcellákon is, ahol jobbára az önellátást, kisebb mértékben az értékesítést szolgálta. A dinnye termesztésében a bodrog-

14 Molnár András leírását közli: Udvari 1992, 80, 84. A 1819. századi gazdasági irodalommal a
dinnyetermesztésrõl szóló fejezeteihez lásd: Viga 1991, 9193.
15 Vö. Sándor 1977, 382386. A vonatkozó irodalom bibliográfiai adataival. Érdemes itt felhívni a
figyelmet Gunda Béla azon megállapítására, hogy a dinnyekereskedelem körzetei jellemzõen
nem nagyok, mivel a dinnyésközpontok egymástól nem nagy távolságra helyezkedtek el. Gunda
Béla szíves szóbeli közlésére többször hivatkoztam. Vö.: Viga 1990, 108109.
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közi falvak között határozott különbségek voltak még a 20. század során is, jóllehet az elsõ világháború után mindenütt fejlõdésnek indult a gazdálkodás ezen
ága. A termõterületek mérete összefüggött a termesztés technikájának színvonalával, változásával, a nagyobb termõhelyeken századunkban már dinnyéseket
alkalmaztak.
A dinnye Nagytárkányban is a homokos térszínek, különösen a homokhátak
partosabb részeinek hasznosítására szolgált  a lábba inkább tököt vetettek ,
de a mûvelése sajátosan kötött rendbe illeszkedett. A dinnye alá ugyanis trágyázni kellett, ezért helyét évente változtatták, utána pedig akár 56 évig is gabonát (rozs) vetettek újabb talajjavítás nélkül. Ez szülte azt a gyakorlatot, hogy
kisebb dinnyeföldet azok is kaphattak a gazdáktól, akiknek nem volt földjük,
vagy megfelelõ dinnyeföldjük: megtrágyázták és egy évig mûvelték a dinnyét,
majd visszaadták a területet a gazdájának.
A Bodrogközben a második világháború után egymás mellett élt a dinnye magról való vetésének és palántázásának gyakorlata. A nagytárkányiak nem palántáztak. Itt senki nem palántázta a dinnyét régen. Kiárkolták a helyét, tettek bele egy fél veder magföldet, belelöktek kétkét szem magot, egy-másfél méter távolságra. Mikor kikelt, általában három alkalommal kapálták. Volt, aki leszedte
az oldalhajtásokat, mások meg szerették, ha indás volt. Fõleg görögdinnye termett, a sárgadinnye kevés volt. Fajtákat nemigen ismertek. Nagy, gömbölyû dinynye volt itt, apró magvakkal. Olyan nagyok voltak, hogy három nem ment bele egy
furikba. Voltak csíkos, hosszabb forma dinnyék is. De inkább a fekete héjút termelték.16 Emlékeznek az idõsebbek a Bodrogközben korábban szívesen mûvelt
kaszadinnye termesztésére is. Voltak csíkosok, ami magyarban is van, de a legtöbb a korán termõ, vékony fekete hajú dinnye volt. Volt hosszú kaszadinnye is.
Régen nem adták el, mindenki magának termelte a dinnyét. Magról vetették,
nem palántázták. A gyepkockázás az 1980-es években jött be: a legelõn vágtuk
ki. Abban 2 héttel hamarabb termett a dinnye. Korábban magunk szedtük meg a
magot is. Ha jó idõ volt, akkor kicsiráztattuk a magot, úgy vetettük el. Szilon harisnyákba tettük, meglocsoltuk, és betettük a párna alá, ott csíráztattuk. 2 nap
alatt már kicsit csírázott. De vigyázni kellett, hogy jó idõben és jó földbe kerüljön
a csíra, mert különben tönkre ment az egész termés. Május 20-ig elvetették a
dinnyét. De fagyosszentek után volt a legjobb. A fészket istállótrágyával csináltuk
meg: kis gödröt csináltunk, bele a trágya, rá egy kis homok, arra a mag, és betakarták. A trágyának nem volt szabad érni a növény tövét. Meg érett trágya kellett hozzá, nem friss. 3-4 szemet tettünk egy fészekbe. A dinnyét minden esõ
után meg kellett kapálni, fõleg a homokon. Mikor 3-4 levelében volt, akkor csak
2 szálat hagytak. Mikor jól megfutott, akkor az indát leföldelték, hogy a szél ne
forgassa fel  ezeken a helyeken általában újra letövedzett. Volt, hogy visszacsíptük a hajtást, és a megerõsödött oldalhajtás hozta a termést. A tövek között kellett 1-1 métert hagyni. Sorolóval jelölték be a tövek helyét.17

16 Gönczi Béla (1930)
17 Rinkács István (1928)
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A dinnyeföld szélére szívesen vetettek két-két sor kukoricát, mert védte a
dinnyét. Vetették a tengeri egy-egy sorát néha a dinnye közé is: három-négy sor
dinnye után  ritkán, nem a tövéhez  egy sor kukorica került, ami kis árnyékot
vetett, meg a széltõl is óvta a dinnyét.
Leginkább csak kapával gyomtalanítottak, de volt, aki elõször ekekapával
mozgatta meg a dinnyeföldet. Mikor már méteres futása volt az indának, leföldelték, hogy a szél ne forgassa fel. Mikor az elsõ dinnye megindult, megjegyezték: általában csak egy vonást húztak rá, ami az elsõ kötést jelezte, s nem tulajdonjegyként szolgált. Volt azonban, aki apró bélyegzõvel a monogramját ütötte a dinnye héjába. A termés beérésére leginkább a dinnye hangjából következtettek: ha kopogtatáskor tompán szólt, leszedhetõ volt.
Volt, aki elvitte árulni, de pénzt nemigen csináltak belõle a háború elõtt. A
háború után már inkább kereskedtek vele, de nem volt jó piaca, mert bõségesen termett a szomszédos falvakban is. Elsõsorban azonban saját fogyasztásra termesztették, generációkon át a nyár végi idõszak alapvetõ élelme volt. Hazavittek egy szekérrel, hûvös helyre tették, mikor elfogyott, újat szedtek. Volt,
aki kenyérrel fogyasztotta. A dinnye egészen kora õszig meghatározó jelentõségû volt a nagytárkányiak táplálkozásában is.
A sárgadinnye jelentõsége csekélyebb volt. A második világháborúig parázs,
fojtós húsú, cikkelyes sárgadinnyét termesztettek  még lekvárt is fõztek belõle.
Az aprócska, kifejletlen dinnyét az asszonyok besavanyították: a kisdinnye tartósításának módja és ízesítése lényegében azonos volt a savanyú uborkáéval.
4. A burgonya (Solanum tuberosum) termesztésének mind az emberi táplálkozás, mind az állati takarmányozás szempontjából fontos gazdasági szerepe
volt. Úgy tûnik, hogy  hasonlóan a Bodrogköz más településeihez  az 1930as évek végén, az 1940-es évek elején jelentek meg azok a fajták (gülbaba, rózsa), amelyeket korai újkrumpliként sikerrel értékesíthettek (Kántor 1960,
453458). Kevesebben adták el Ungvár piacán, inkább a felvásárlókra bízták a
terményt. Különösen a határ fekete homokos részein termett bõséggel. Korábban az ella termesztése dominált, a veres krumplit pedig zsidók vásárolták fel,
akik szeszt fõztek belõle. Az 1960-as évek végétõl néhányan ismét kezdtek foglalkozni a korai burgonyával: akkor már Táborból (Csehország) szerezték be a vetõburgonyát.
5. A tök (Cucurbita pepo) a második világháborúig fõleg takarmánynövény
volt, bár a bécsi tök (= sütõtök) parázs, édes húsa sütve kedvelt volt. Ezt szeptember végéig a szántóföldön vagy a kertben hagyták, mikor megcsípte a dér,
akkor hordták az emberi fogyasztásra kiválasztott példányokat a kamrába, pincébe. Inkább a disznótök, fehértök, lótök termesztése volt azonban jellemzõ, a
bodrogközi falvak jellegzetes habart és rántott fõzeléke, a töklotyó is gyengébb
disznótökbõl készült. A spárgatök (Cucurbita pepo var. oblonga) termesztése
csak az 1950-es évek elejétõl terjedt el a házi kertekben, de kiváló termõhelye
volt a Tisza-kert Sokas nevû területe is (3. kép). Az elmúlt évtizedben Magyarországról került be az ún. istengyalulta tök magja, amit nem kell gyalulni a fõzéshez, így gyorsan népszerûvé vált. Korábban a tök magját nem cserélgették:
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a legszebb példányok magját tisztították meg, s a következõ esztendõben a
kertben, valamint a szántóföldi parcellák szélén vetettek belõle néhány tövet. A
tök gyakran másra nem használható, kis földdarabokon  például kerítések tövében  is díszlik, bizonyára ez teszi lehetõvé újabban a különféle színû és formájú dísztököcskék terjedését, amelyek kiszárított termése itt-ott a lakásokba
is bekerül.
6. Néhány parasztüzem a két háború közötti idõszakban a cukorrépa (Beta
vulgaris var. saccharifera) termesztésére rendezkedett be. A jobb gazdák azt tartották, hogy a dohány mellett leginkább ezzel lehet pénzt keresni. A tárkányi talajt szerette a répa is, fõleg a Tippan táján olyan fekete, agyagos talaj volt, amiben szép répa termett. A cukorrépára is elõre kellett szerzõdni: a szerzõdésben
foglalt területre a terebesi cukorgyárból adták a vetõmagot, oda kellett a termést is beszállítani. Vetõgéppel szórták el a magot, a kanalát lassúra állították,
mert nem lehetett sûrû a vetés. Mikor kikelt, egyeselték, majd kétszer megkapálták ekekapával. Kétágú répaszedõ villával szedték ki a termést, amit csomókba raktak. A betakarítás után az egész család kiment lepucolni a répát:
nemcsak a sarat, földet kellett letakarítani, hanem a levelet is le kellett csapni
kisbaltával vagy húsvágó bárddal (!). Csak tisztán vették át a répát, amelyet a
gyár szállíttatott el. A répaszeletet (reszling) visszakapta a termelõ: fõleg törekkel keverve használták takarmánynak. Ha kérték, melaszt is kaphattak: volt, aki
ezt Kistárkányban pálinkának fõzette ki, de vízzel keverve a törekre locsolták,
úgy takarmányoztak vele. Jól tejelt tõle a jószág.
7. A kukorica (Zea mays) a tavaszi kapások egyik meghatározó növénykultúrája volt, a legfontosabb szemestakarmány. Az emlékezet szerint két fajtát termesztettek: a kemény tengerit és a lófogút. Sokfelé köztes vetemény volt, többen együtt vetették a napraforgóval, de szerettek egy-egy sort vetni a dinnyeföld
szélére is, hogy kis árnyékot vessen. Körülvetették egy-egy sorával a kenderföldet is. Ugyanakkor a kukoricavetésbe, akár minden második sorába bab kerülhetett. Kapálásához a 1920. század fordulójától terjedt el az ekekapa használata. A kukoricatörés társas munka volt, hasonlóan a kukoricafosztóhoz. A lehántott suskó legjavát zsákokba gyûjtötték, mert nélkülözhetetlen volt a dohány
csomózásánál a kötéshez.
8. A napraforgó (Helianthus annuus) a kukorica kísérõveteménye volt, de elvetették a krumpliföld szélére is. Volt, aki eladott belõle, de  kukoricával vagy
más szemmel összekeverve  szerette a baromfi is. A római és a görög katolikusok Bélyben üttettek olajat belõle, az olajpogácsát megette a tehén meg a
sertés is. A második világháborúig többen fõztek vele: nagyböjtben csak azt
használták zsírozónak. Adventben már nem vették olyan szigorúan, de húsvét
elõtt kimosták az edényeket, és 7 héten nem fõztek zsírral, csak olajjal.
9. A bab (Phaseolus vulgaris) egy része köztes vetemény volt a határban, fõleg a kukorica között, másik része a konyhakertekbe került. Erre a célra a fehér, a tarka, az annapaszujt meg a csipkele paszujt alkalmazták. A tarka leginkább törvepaszujnak, a csipkele pedig káposztás paszujlevesnek volt kedvelt. A
belhelyi kertekben leginkább a juliskabab, az erzsibab meg a büdöskû termett.
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Mivel ezek futnak, állást kellett nekik készíteni: 3-4 méteres vesszõket, esetleg
napraforgókórókat  4-5 darabot  szúrtak le körben, felsõ végük összeért. Az
indák erre futottak fel, a virágzás idejére szinte kúpszerûen betakarva a tartó
alkalmatosságot. Volt, aki a gyenge (zöld) paszujt is kedvelte, de jobbára megszárították a termést, és cséphadaróval verték ki a szemet a hüvelyekbõl.
10. A kender (Cannabis sativa) a közös gazdálkodásig a parasztüzemek közönséges haszonnövénye volt. Mindenki csak akkora darabot vetett a frissen
megtrágyázott földbe, amennyi szöszre szükség volt: 1-2 árnyi terület ezt bõséggel fedezte. A kendert sûrûn vetették, hogy vékony szálú legyen. A gabonacséplés befejezése után kinyûtték, kévékbe kötve vitték le áztatni a Hótt-Tiszára. A
kiázott szárakat szétteregették megszáradni, majd megtörték: elsõre egynyelvû
vágót, majd kétnyelvû tillót használtak erre a célra. A második világháború utáni évekig a hegyekbõl szlovák  mások szerint ruszin  asszonyok jöttek, akik
résziben vágták a kendert. A szöszt gerebennel kétfelé választották: a fejszösz
a jobb minõségû vásznak alapanyaga lett, a csepûbõl zsák, ponyva készült. A
szösz megpuhítására taposóba hívták össze az ismerõs lányokat, asszonyokat,
amit aztán hasonló módon segítettek vissza: falhoz, kerítéshez támaszkodva,
lábbal dörzsölték puhábbra a rostokat. Az 1950-es években még dominált a
kenderrost szövése, utóbb a bolti pamutok vették át annak szerepét. Az 1970es évektõl már csak a rongypokrócok anyaga került a nagytárkányi asszonyok
szövõszékére.

III. A gyümölcs és a Tisza-kertek haszna
Nagytárkány hagyományos gazdálkodásának sajátos fejezetét képezi a Tiszakertek hasznosítása. Mindez nem csupán agrártörténeti, agráretnográfiai kérdés: a mai idõsebb nemzedék emlékezetében úgy él ez a terület, mint egy korábban volt virágkor letéteményese, a gazdagság és a jólét lehetõségének kulcsa. A visszaemlékezések is meglehetõsen nosztalgikusak, s talán a település
20. századi históriájában  térben és idõben  semmihez nem kötõdik annyi
személyes emlék, mint ezekhez az ártéri kertekhez, jóllehet a folyószabályozás
során épített gát és az élõvíz közé esõ, belsõ oldalnak is nevezett terület nagyobb része Kistárkány határában volt.18 Tavasztól õszig hétvégeken még kirándulni is odajártak a helybeliek: szalonnát sütöttek, kis bor is került, ott beszélgettek. A két település azonban szinte összenõtt az idõk során, az örökség meg
a házasodás segítette a Tisza-kertben való birtokszerzést.
A Tisza menti falvak határában többfelé jellemzõ volt, hogy gyümölcsösök teremtek az ártérben, a töltés és a folyó közötti területen: Técsõ (Tyacsev),
Tiszaújlak (Vilok), Tiszasalamon (Szolomonovo  mindhárom Ukrajna), Tuzsér,
Záhony, a Bodrogközben pedig Zemplénagárd, Révleányvár, Tiszakarád és Ci18 Az emlékezet szerint a második világháborút megelõzõ években mintegy 400 hektárnyi területû
volt a Tisza-kert, amibõl mintegy 100 hektárnyit hasznosítottak gyümölcstermesztéssel. Ez
utóbbinak kb. ¼ része volt nagytárkányi gazdák birtokában.
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gánd térségében voltak  különbözõ minõségû és hasznú  gyümölcsligetek
(Csíkvári szerk. 1940, 56). Ezek históriája  lokális források híján  nem tisztázott, nem állnak rendelkezésre szükséges adatok a nagytárkányi kertekrõl sem.
Ismerünk viszont adatokat Kistárkány Tisza-kertjeirõl, amelyek több összefüggésben hasznosíthatók számunkra is. 1825-ben Apagyi Antal örököseinek perében roppant kifejezõen emlékeznek meg az ilyen adottságú területek hasznáról:
 vagyon még a Néhai Tettes Apagyi Antal successorainak hasznos Tisza kertje, és száraz malma, mellyek esztendõnként szép jövedelmet adnak, kivált az
elõzõ hét, nyolcz esztendõktõl fogva, midõn határjaink az árvízek által annyira
elnyomattatva voltak, hogy aratni is csak csolnakon, szekeren fel türekezett gatyába jártunk, szántó földinknek csak hátjait szántogattuk, taklászokat aratgattunk, s egyedül Tisza gyümölcsös kertjeinkbõl bé vett haszon vételekbõl tartottuk meg magunkat, csak nem az éhel haláltól gyermekeinket.19 Az 1836. évi X.
törvény alapján a Felsõ-Bodrogköz falvaiban is megkezdõdött a települések határának tagosítása, s  az évtizedekig elhúzódó tagosítási perek ellenére  megtörtént a régi földek összeírása, köztük a Tisza-kertek felvétele a földkönyvekbe. A Tisza-kerteket külön dûlõbe sorolták, s Kistárkányban 56 darabra osztották fel a telki állomány arányában.20 Kistárkány 1845-ös kéziratos térképén a Tisza-kertek helynév a nagytárkányi határhoz közel, a Remete laposa északkeleti
szomszédságában jelenik meg, de ilyen módon hasznosuló területként jelölték
az élõ vizet közvetlenül szegélyezõ, a Luzsnya sûrûje irtványföld és a Tisza között fekvõ Luzsnya ker tek, Ör vény szög és Gyõri szög területét is.
Nagytárkányban a Gyõri szög távolabbi, Gyõricske melletti részét említik Tiszakert, Tisza-hát néven, de említik Belsõ oldalként is. Az emlékezet szerint a mai
Magyarország területére, az országhatártól nem messze esõ Nagykertben is
sok gyümölcsfájuk volt a tárkányi gazdáknak. Ezt a területet a vízrendezés során lemetszett régi Tisza holtága és az élõvíz, valamint a töltés és a mai folyómeder fogja közre.
A már említett levéltári források, valamint a recens gyûjtések során lényegében rekonstruálható ezeknek a területeknek a hasznosítása: a Tisza-kertek fokozatosan váltak többhasznúvá, a területükön zajlott irtás vélhetõen nem jelentette az ártéri gyümölcsös ligeterdõk teljes kivágását. Legkorábbi állapotukban
 hasonlóan a Tiszakarád és Cigánd térségében a két háború között még meglevõkhöz  leginkább szilvás gyümölcserdõk voltak. A Tisza szabályozása után
alakult ki végsõ helyük, s a jószerével vadon termõ gyümölcserdõk a 1920.
század fordulójától szelídültek valódi kultúrtájjá. A magról kelt hajtásokból a
gazdák csak az erõsebbeket hagyták meg, s azokat nevelték fává, fokozatosan
sorokba is rendezve õket. Mivel az áradás rendszeresen meglátogatta õket,
többféle módon igyekeztek azokat úgy átalakítani, hogy ne csak kárát, hanem

19 Zemplén Megyei Levéltár, Sátoraljaújhely (továbbiakban: ZML), Úrbéri törvényszéki és tagosítási iratok, VII/c/II. 25. doboz, szám nélkül. Kistárkány község iratai. Nagytárkány község anyaga
nem maradt ránk. Ezen a helyen is megköszönöm Hõgye István szíves segítségét.
20 Lásd az elõzõ jegyzetben jelzett forráshelyet.
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hasznát is lássák a meg-megjelenõ árvizeknek. Ennek legfontosabb eszköze az
újabb, magas törzsû gyümölcsfák meghonosítása volt: az akár 3-4 méteres törzsû fákat ebben az idõszakban sorokba rendezték, ritkították, azért is, hogy közeik és aljuk más módon (is) hasznosítható legyen (Andrásfalvy 1963,
271305; Andrásfalvy 2001, 493527; KárolyiNemes 1975, 107109; Bellon
2003, 109138). A Tisza-kertekben azonban azok felszámolásáig álltak olyan
régi, öreg fák, amelyeknek már senki nem tudta az eredetét és a fajtáját, ezeket nem is gondozták, nem ápolták. Ebben az idõszakban a szilvások korábbi
dominanciáját az almafák veszik át: az 1930-as években már megközelítõleg ¾
része almafa az állománynak, mintegy 20%-nyi a szilva, a többi pedig körte
volt.21 Az 1930-as években már kisebb darabokat, akár gyümölcsfasorokat is értékesítettek, s többfelé oszlott a kertek birtoklása.
A haszonvétel legfontosabb feltétele a jó áradás volt: az árvíz, amely a tavaszi olvadáskor gazdag hordalékot hozott, jószerével megtermékenyítette a fákat
és a kerteket. Különösen akkor, ha hamar levonult, s nem áztatta sokáig a talajt, de táplálta a fákat. Az 1950-es évektõl már nem jó vizek jönnek, inkább ártanak a talajnak: a Tisza vízgyûjtõ területén kiirtották az erdõket, a víz már nem
a korábbi löszös talajt, tõzeget hozza, hanem terméketlen iszapot.
A Tisza-kerteket a 20. század elejérõl komplex módon hasznosították. A parasztemberek tudták, hogy a megszántott részeket a víz erõteljesebben erodálja, ezért a friss gyümölcstelepítések helyét szántották, amíg a csemeték kicsik
voltak, mikor beálltak a gyümölcsfák, azok alját inkább kaszálónak hagyták. Inkább a víznek kevésbé kitett kertrészeket szántották és vetették. A tavaszi ár
miatt azonban õszi vetésre ezek sem voltak alkalmasak, de tavaszira igen: a
gazdák a maguk kertrészeiben zabot vagy más tavaszi gabonát vetettek. Így is
megvolt a gazdasági kockázat: ha nyáron is kijött a Tisza, tönkrement a vetés.
A téli meg a kora tavaszi áradás kevesebb kárt okozott, de a nyári komolyabbat. A magasra nõtt vetemény a talajon rothadni kezdett, ami sok gondot okozott. Fõleg a búza meg a gabona elvesztése okozott nagy kárt, hiszen volt, akinek összesen annyi termett. Meg sem lehetett közelíteni egy darabig ezeket a
részeket: nem bírta el a talaj a szekeret, lovakat. Egészen az 1940-es évekig
megõrizték a köles termesztését: a rövid tenyészidejû gabonaféle  ha csak takarmánynak is, de  a nyár elején elvetve is termést hozott. De pótolták a gabonavetést kukoricával (silózásra), babbal (zöldbab) is. Kukoricát egyébként
nem szívesen vetettek ide: magas növésû volt, eltakarta a fényt a többi növénytõl, s zavarta a kertek õrzését is. Termeltek a Tisza-kertekben krumplit, tököt,
volt, aki dinnyét is. Vetettek egy-egy darab lucernát meg lóherét, kisebb darabokban paprika, paradicsom, káposzta, egyéb zöldség termett. A mindenkori vízjáráshoz igazodva, változatos módon hasznosították kerteket, alkalmanként a
fák közét is. Ezeket a tereket azonban legtöbben kaszálónak használták: a gyümölcsérés idejére, a második kaszálás után a füves rész nagyban megkönnyítette a lehulló gyümölcs felszedését. A sarjút sorban vágták a veres szilva, az21 Bálint István (1928)
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tán a berbenci szilva, végül az almafák alatt, hogy könnyebb legyen a gyümölcs
begyûjtése. Kaszálónak vetettek õszi vagy tavaszi bökényt (bükköny) is: zabos
vagy rozsos kétszeresként.
A legelõ jószágot a hulló gyümölcsre nem hajtották rá: inkább felszedték, s
otthon etették fel a felesleget a sertésekkel. A jószágot inkább csak a közös
nyájak beszorulása után, magánlegelésre hajtották a Tisza-kertekbe.
A belsõ oldal kedvelt legeltetõ területe volt a méhészeknek is, annak ellenére, hogy egy nagyobb esõ is elég volt a Tisza áradásához. Több helyen voltak
gyékény köpûk kirakva (10. kép), a gyümölcsfák beporzásához is hasznos volt
a méhek jelenléte.
A sáncparton meghagyták a füzeseket meg az akácosokat, azok fáját tüzelésre ritkították. Mindenkinek megvolt a maga kis erdõrésze: méteres átmérõjû
fûzfák, nyárfák álltak ott még az elmúlt évtizedekben is. Télen kivagdalták belõle a felesleges növéseket, a magfákat meghagyták. A korábbi sûrû ártéri erdõ
helyett ritkás, nagyfás erdõrészt formáltak ki.
A Tisza-kertekben kertpásztorok õrizték a termést: ezek a jobb gazdák napszámosaiból vagy más szegény emberek közül kerültek ki. Juttatásuk némi gyümölcs, szalonna, termény, esetleg takarmány volt. A partos részeken, ahova
nem ért el a víz, földbe vájt kunyhókat állítottak: ezek vázát vagy félkörben meghajlított fûzfavesszõk alkották (Bodó 1982, 199201), vagy  az idõállóbb objektumoknál  a sáncpart akácfáiból készítették el az építmény vázát. A szelemen egyik vége a földön nyugodott, elöl két gerendával támasztották fel. Rudakkal erõsítették, majd szalmával és földdel fedték be az oldalát. Elõtte taberna
állt: ez is földbe volt vájva, de kétoldalt nyitott volt, hogy ki lehessen látni belõle. A madarakat kereplõvel meg madárijesztõkkel igyekeztek távol tartani. Volt,
aki egy vaslapot akasztott a kunyhó elõtti tabernára, azt kongatva riasztotta a
torkos seregélyeket és más kártevõket. (A hagyomány szerint a kongatással a
pásztorok egymásnak is tudtak jeleket adni.)
A termesztett gyümölcsfajták változását, az igényesebb gyümölcskultúra elterjedését nem egyszerû nyomon követni, a gyümölcsfajták elnevezése sem igazít el pontosan ebben a kérdésben. A változtatásokat ugyanis az egyes gazdák
nem egy idõben hajtották végre, a gyümölcsösök nem egyforma szerepet játszottak a különbözõ parasztüzemek gazdasági stratégiájában. Az bizonyos, hogy
a legjelentõsebb változást az almafajtáknál figyelhetjük meg. A hagyományos
fajták késõn érõk voltak: keményen, alig megérve szüretelték õket, s az õsz és
a tél folyamán váltak fogyaszthatóvá (Vö.: Viga 1986, 181. skk). Adatközlõnk
mondatai lényegében ilyen tulajdonságú gyümölcsre utalhatnak: Olyan nagy fák
voltak, azt mesélte édesanyám, hogy egy-egy fáról lejött egy szekér alma. Úgy
öntözték a fonott szekérkasba az almát, mint a krumplit, és semmi baja nem
volt. Olyan tartós almák voltak. Hozták haza, fõdelték le, mint a krumplit. Elvermelték. Nem volt kényes, nem kellett azokat permetezni sem.22

22 Kopasz Sándor (1931)
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Almafajták: batul  régi fajta, nem igényelt nagy gondozást, mégis bõtermõ
volt , bilaj piros (bilaj ~ bivaly, nagyra növõ, kemény húsú alma), többféle rozmaring, de fõleg a húsvéti rozmaringot kedvelték, kormos, lapos alma, tarka piros, paraszt sóvári, beregi sóvári, nemes sóvári  az emlékezet szerint a sóvárikat a hernyó sem bántotta, a kemény héjukat még a pondró sem tudta átfúrni , jáncsecsû zõd lapos, ontárió, parmin, rétesalma, törökbálint, jonatán.
Csak parasztalma néven emlegetnek egy régi fajtát, amely feltûnõen kemény húsú volt: olyan kemény vót, mint a kû! Az 1920-as évek végén a jonatán jelentett nagy minõségi áttörést: fokozatosan váltották ki vele a sóvári fajtákat, a
batult, a rozmaringokat meg a törökbálintot. Az 1930-as évek végén, a magyar
idõben különös elõszeretettel ültették, de voltak jonatántelepítések még a szövetkezetben is. A közös gazdálkodás fõleg a starking és a golden delicsesz fajtákat honosította meg. (Korábban is voltak hasonló fajták, de a JRD-ben nemesített állományt telepítették.)
Körték: búzával érõ, szõkekörte  szép sárga színû, korán érõ fajta volt ,
mézkörte, császárkörte, vilmoskörte, muskotály, disznószar körte.
Szilvafajták: berbenci (berbencei), besztercei, duránci, veres szilva, ringló.
Ma is szinte vadon nõ a gömbölyû szilva  fõleg pálinkát fõztek belõle , minden évben bõven terem.
Az aszalás az elsõ világháború elõtt közönséges konzerválási mód volt. A Tisza-kertben készítették el a földbe mélyített aszalókat  ezek késõbb az udvarokon vagy a házi kertekben újultak meg. Az aszaló szájánál kialakított szabad
tûzhelyben fával tüzeltek, a meleg levegõ és a füst az aszaló nyakán átgomolygott a vesszõbõl font lésza alá, amin a gyümölcsöt szétterítették (Dobrossy
1969; Trejbal 1973). Elsõsorban a keményebb húsú, fõleg a besztercei szilvát
szárították, a körtét és az almát felcikkezve, magházukat kivéve aszalták. A Felsõ-Bodrogközbõl csak a két szomszéd település, Nagytárkány és Kistárkány határában volt  az emlékezet szerint  olyan aszalóház, amelyek keletebbre, például Szatmárban és a felföldi városokban általánosan elterjedtek voltak (Gunda
1984, 5557., Vö.: Etnografický atlas Slovenska [a továbbiakban: EAS] 19. térképlap). Kisebb mennyiséget kemencében szárítottak: tepsiben tolták be a kenyérsütés után. Az aszalvány elnevezése általában aszalt szilva, körte, alma, a
susinka kifejezést ismerik ugyan, de ritkán használják (Lásd: EAS 35. térképlap).
A lekvárfõzés általános gyakorlat volt az 1970-es évekig. A Tisza-kertben a
kertpásztorok kunyhója mellett, meg az udvarokon is voltak földbe ásott lekvárfõzõ helyek, de voltak felfalazott üstházak a nyári konyhákban is. Az 1950-es
évektõl ezeket a hordozható üstházak váltották fel. (Az 1960-as évektõl többen
elvágott vashordóból konstruálták az üstházakat.) A gyümölcsszüret idején akár
két hétig is égett a tûz az üstök alatt, amíg el nem fogyott a gyümölcs. Fõleg a
kimagvalt berbencei vagy a besztercei szilvából fõztek lekvárt, de volt, aki kevés almát is reszelt hozzá, s együtt fõzte a két gyümölcsöt: az 50100 literes
rézüstben rángatóval  így hívták a vitorlás keverõt  mozgatták a ciberét. Mikor
már megolvadt a szilva az üstben, leszedtek belõle, s friss gyümölcsöt öntöttek
hozzá, hogy az egész egyszerre fõjön. A kifõtt lekvárt cserépszilkékbe szedték,
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majd kis idõre a forró kemencébe tették, hogy a teteje bebõrözzön. Az edényt
ezután vászonkendõvel vagy hólyagpapírral kötötték le. A száraz padláson vagy
a kamrában a lekvár több évig is elállt: felhasználás elõtt egy-egy adagot kevés
cukorral és vízzel kavargatva megtörtek kissé a tûzhelyen. A baracklekvár itt
csak az elmúlt másfél-két évtizedben terjedt el, de ma is csak kevesen fõzik.
Bár Zemplén vármegye 1780. évi katonai leírása Nagytárkányban szilárd falú pálinkaégetõt említ (Csorba 1990, 171), az emlékezet már csak
Kistárkányból tud ilyen berendezésrõl. A Monarchia idején a fináncok még idõre adták ki a fõzõt a gazdáknak: mindenki megmondta, hogy hány felöntésre,
hány napra bérli azt, annak alapján fizette be érte az adót. A hordozható fõzõket szekéren vitték ki a Tisza-kertbe is. Nem a mostani minõség volt, de azt fogyasztották. A pálinkafõzésnek azonban inkább csak a második világháború
után lett nagyobb keletje.
A Tisza-kertek legjelentõsebb gazdasági hasznát tehát a gyümölcs jelentette, s gyûjtéseink azt jelzik, hogy a tárkányi gyümölccsel már a 20 század elején
is számottevõ forgalom zajlott. Az 1990-es évek elején végzett gyûjtések során
az idõs adatközlõk még gyermekkori emlékként idézték fel a Tiszán leúszó tutajokat, amelyek Máramaros, Rahó felõl jöttek, s egészen Szegedig levitték farakományukat. A tutajosok megvették a gyümölcsöt a tárkányi gazdáktól, és kosárszám vitték tovább árulni az Alföldre. E térségek hasznossága a jobb minõségû gyümölcsfaállomány intenzív gondozásával volt fokozható. Már az elsõ világháború után kezdtek tudatosan telepíteni: kivágták az õsi, magról kelt fákat, helyettük nemesített, fõleg magas törzsûeket ültettek. Voltak benne 6-8
méteresre megnövõk, a sortávolságuk a 10 métert is elérhette. Nagyok voltak
a koronák, így is csaknem összeértek (12. kép). Az 1920-as években kezdték
trágyázni a fák tövét, nyáron a törzsek körül  a korona irányában  megkapálták a talajt, szüret után ásóval is átforgatták a földet a fák alatt. Biztató kísérletek történtek az állomány nemesítésére az 1930-as évek végén, amikor állami támogatással telepítették a jonatán almafákat, ekkor kezdõdött el  a korábbi rézgálicos beszórás után  a rendszeres permetezés is. 1938-ban került erre a vidékre egy budapesti gyümölcskereskedõ, Olasz Janka, aki a bécsi döntés
után igyekezett fõvárosi piacot biztosítani a Felsõ-Tisza mente gyümölcsének.
Nagyszõllõstõl lefelé, Huszt környékén és a Bodrogközben is felvásárolta a gyümölcsöt, de új telepítésekkel, fajtaváltással és tudatos gyümölcskertészkedéssel próbálta javítani a kitûnõ termõhelyi adottságú gyümölcsösök minõségét.
Nagyszõllõs és Huszt környékén szõlõt, szamócát is felvásároltak, s vasúton
szállították Budapestre. Nagyszõllõsön került kapcsolatba Logojda Jánossal,
akit azonban behívtak katonának, s az ugyancsak nagyszõllõsi Pályok Györgyöt
(19131981) ajánlotta maga helyett gyümölcskertésznek. Pályok Györgynek
már az édesapja is jó gyümölcstermesztõ hírében állt, de sem õ, sem a fia nem
voltak tanult szakemberek. Pályok György Olasz Janka alkalmazottja volt, az õ
megbízásából települt át családjával Kistárkányba. Pályok irányította az Olaszféle gyümölcsészetet. Olasz Janka fõleg bérelte  1520 éves szerzõdéssel  a
kistárkányi és nagytárkányi gazdák Tisza-kertjét: Nagytárkányból például a Szat312

máriak, a Rinkács család, de mások is az üzlettársai voltak. Használt kerteket
felében is, de vásárolt is területeket  a Luzsnya területén , s jelentõs új telepítésbe fogott. Összesen mintegy 30 hektárnyi területet birtokolt. Többen vállaltak munkát a gyümölcskertekben: Kistárkányból például Dobó István, Juhász
Ferenc, Palkó Ferenc  de mások is bedolgoztak, ki a metszést, ki a permetezést végezte. Szüret idején a szedésnél meg a szállításnál nagy számban dolgoztak napszámosok. Az alma termesztése dominált: a gyümölcsöt sorozták,
méretük szerint válogatták és csomagolták. Olasz Janka speciális ládákat gyártatott a gyümölcs szállításához: vagonszám szállították a portékát a bélyi vasútállomásról Budapestre. A Tisza-kertek gyümölcse különleges aromájú volt,
roppant kelendõ volt a fõvárosi viszonteladók körében. Az 1945-ben újrarajzolt
határok hamar lezárták e próbálkozásokat.
A közös gazdaságok is megörökölték a Tisza-kertek gyümölcskultúráját: az
1960-as évek végén még mintegy 15 000 gyümölcsfa volt a tárkányi Tisza-kertek 100 hektárnyi területén. Volt olyan év, hogy csak a kistárkányi szövetkezet
1520 vagonnyi szilvát meg 100 vagonnyi almát (1000 mázsa) értékesített a Tisza-kertbõl. A JRD idején is frissítették az állományt, mivel a régi fajta gyümölcs
egyre kevésbé volt piacképes. Az új fajták gondosabb kezelést igényeltek, permetezni kellett õket, termesztésük nem volt olyan sikeres, mint a korábbi idõszak gyümölcsfajtáié. Ezzel együtt a szövetkezet mindig szép sikerrel szerepelt
Litomìricében (Csehország) a csehszlovákiai mezõgazdaság kiállításán. 1976ban államosították a kistárkányi szövetkezetet, akkor kezdõdött meg a gyümölcsfaállomány elpusztítása. Két év alatt a fákat kihúzgálták, buldózerrel kipusztították. (Ez a kistárkányi és a nagytárkányi idõs parasztemberek emlékezetében máig a közös gazdálkodás egyik neuralgikus pontja.)
Az igényesebb gyümölcsfajták betelepítése a belhelyeken csak az 1950-es
évek végén kezdõdött, de ennek csak egyik oka volt a Tisza-kertek gyümölcsfaállományának felszámolása. A nemesített gyümölcsfák oltványainak beszerzésére
ettõl kezdve nyílott lehetõség, de a közös gazdálkodás kialakulása sem engedte
már meg a kertek korábbi módon való hasznosítását. A portán levõ kertekben korábban fõleg szilva termett, alma kevés volt, a faállomány azonban jószerével vadon nõtt, nem igényelt különösebb gondoskodást. Tárkány híres volt a szilvájáról:
még az utak mentén is veresszilvafák díszlettek. A JRD idején azonban megszûnt
a szilva felvásárlása is, ez is lendületet adott az almafák telepítésének: a korábban a Tisza-kertben már ismert ontárió, a jonatán, a starking, a piros meg cirkás
delicsesz az 1960-as évek elején terjedt el a házi kertekben. (Megjegyezzük, hogy
az elmúlt években ismét megfordult ez a folyamat: az almafák egyre inkább nemes szilvafáknak adják át helyüket. Amellett, hogy a szilvafa két évre terem, míg
az almafa csak hat-hét évre hoz termést, belejátszik a váltásba az is, hogy a Csörgõ [Èerhov] és Kisújhely [Slovenské Nové Mesto] környéki, kordonos mûvelésû
törpealma-ültetvények lényegében ellátják a környékbeli almapiacokat.)
Régebben nem volt olyan porta, ahol eperfa ne termett volna. Fõleg a baromfiudvarokban állt, az aprójószág, fõleg a kacsa nagyon szerette az éretten
lepergõ gyümölcsét. Az 1950-es években azonban úgy ellepte a hernyó az eper313

fákat  még büntetést is kellett miatta fizetni , hogy kivágták azokat, s jószerével eltûnt Tárkányból az eperfa.
Jelentõs számú diófa terem a faluban, ám terebélyességük miatt sokfelé kiszorulnak a portákról, átadva helyüket kisebb helyigényû gyümölcsfáknak. A kolónián viszont megmaradt a diófák dominanciája: az ottani fekete földet nem nagyon szeretik az igényesebb gyümölcsfák.
A gyümölcsfák oltogatása Tárkányban nem volt ismert. Nem foglalkoztak vele a Tisza-kertben sem, ma is csak egy-két ember ismeri annak fortélyait, leginkább szakkönyvek alapján. A mai nemes gyümölcsállományból azonban jelentõs
mennyiség már helyben lett oltva.23
Az 1970-es évektõl megszaporodtak a faiskolák: Besztercebánya és Igló környékérõl, újabban Nagykaposról és Királyhelmecrõl szerzik be a nemes gyümölcsfák csemetéit. A kajszibarack és az õszibarack nem minden helyet kedvel,
termesztése változó sikerrel folyik. Az újabb, nemes szilvafajták egy-egy fáról
akár 5-6 láda gyümölcsöt is adnak: befõzni, lekvárnak, pálinkának egyaránt kiválóak. Viszonylag új a ribizli, az elmúlt másfél évtizedben jött divatba a tüske
nélküli szeder  korábban csak vadon gyûjtötték a szedret a Luzsnya területén,
a Tisza mellett.
Az 1930-as évektõl a gyümölcs  kezdetben fõleg berbenci és ringlószilvák 
befõzése a korábban domináns savanyított káposzta rovására terjedt. Most már
többféle gyümölcsöt fõznek be, de ma sem mindenki konzerválja ilyen módon a
termést.
A szõlõ nem kedveli az itteni talajt, ültetése az 1950-es évek elején indult
meg. Az emlékezet szerint a néhány gazda által betelepített területek  Rakotytyás, Bábahomok, Akasztóhomok  korábban mind dinnyeföldek voltak. A magyar
határ közelében, a Rakottyáson levõ ültetvényt elõször karózták, az 1960-as
évek végétõl pedig kordonos mûvelése folyt. Fõleg hárslevelû és csabagyöngye
termett. Utóbb az újtemetõ mellett, a kistárkányi határ szélén levõ, Remete nevû homokdombot hasznosítja néhány gazda kis szõlõültetvénnyel. Az állomány
vegyes  furmint, hárslevelû, rizling, szlankamenka, muskotály , de nem ad értékes termést. A domb lábánál, a szõlõk végében parányi zöldségeskertet mûvelnek. A belhelyeken ugyancsak az 1950-es évektõl kezdték el  fõleg izabella
ültetésével  a szõlõ lugasos telepítését, késõbb többen kékfrankosra tértek át.
Egészében azonban a szõlõ nem játszott komoly szerepet a nagytárkányiak életében, az ünnepi asztalra szánt bort a kocsmák, boltok biztosították.

IV. Az állattartás rendje
Az állattartás lehetõségeit nagyban befolyásolta, hogy szûkös volt a legelõterület, és a termesztett takarmányok is csak részben tudták pótolni az állatállomány szükségletét. Nem elnagyolt szóhasználat: a határnak minden talpalatnyi

23 Jeles oltogató hírében áll Rinkács István (1928).
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területét igyekeztek hasznosítani az állati takarmány elõállításában. A külsõ legelõk megszerzését éppen úgy kényszernek kell tekintenünk, mint azt, hogy alkalmanként  takarmány hiányában  a sertés szaporulatát felében adták oda
tartásra. (Vállalt valaki két malacot, azokat 6 hónapig nevelte, utána az egyiket
megtarthatta magának.) Különösen a szegényparaszti réteg tudta nehezen biztosítani a földmûvelés és az állattartás összhangját. Egy fejõstehén tartása
azonban még az uradalmi cselédek számára is biztosított volt, tehát a jószágtartás az önfenntartás szigorú formáival is összekapcsolódott. A parasztemberek azt mondják, hogy ha jó tehenet akartak venni, akkor a cselédektõl vettek:
az uradalmak nem spóroltak a legelõvel meg a takarmánnyal.
A haszonállatok létszáma 1895-ben és 1938-ban az alábbiak szerint alakult:24
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Az állatlétszám legdinamikusabb növekedése a Bodrogközben 18951911 zajlott le (Boros 1997, 226227; Frisnyák 1995, 170177. passim). Ennek egyik
kiváltója a vízrendezés, ami tájunkon  jelentõs falvankénti eltéréssel ugyan 
általában a legeltetés és a takarmányozás arányaiban csak lassú elmozdulást
eredményezett. Azok a települések, amelyek kiterjedt legelõvel és réttel bírtak
a vízrendezés után is, rövid távon gazdasági elõnyt szereztek a többiekkel szemben. Az állatállomány növekedése közvetlenül is összefüggött a népesség gyarapodásával is. A Bodrogközi járás állatállománya azonban kevéssé nõtt dinamikusan, mint az egész Bodrogközé, s 19111938 között jelentõsen átalakult:25
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Nagytárkány népessége dinamikusan növekedett, nõtt az állatállomány is, ezért
a lényegében változatlan gyepterület egyre szûkösebben tudta ellátni a gyarapodó állatállományt. Az eladásra hizlalt szarvasmarhák csak a távolabbi legelõn
növekedhettek, de egészében a marhanevelésre és -értékesítésre a tárkányiaknak kevesebb lehetõségük volt, mint a szerencsésebb adottságú bodrogközi
falvaknak. Fõleg borjút és malacot adtak el, növendék jószágból nem igen pénzeltek.

24 A Magyar Korona Országainak Mezõgazdasági Statisztikája 1895. Magyar Statisztikai Közlemények XV. Budapest, 1897., Az 1938. évi felvidéki nép-, földbirtok- és állatösszeírás. Magyar Statisztikai Közlemények 108. Budapest, 1939.
25 Magyar Statisztikai Közlemények 108, 4851.
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1. Legelõk, legeltetés és takarmányozás
Az emlékezetben elérhetõ idõszakban a tárkányi legelõ nagyon szûkös volt, kevés jószágot lehetett rá kihajtani. A gyep területe némiképp csökkent a vízrendezés után,26 de bizonyosak lehetünk benne, hogy a tárkányiak  ha nagyobb volumenû állattartásra rendezkedtek be  a korábbi századokban is rászorultak
más, külsõ legelõkre. Igaz, az 1772. évi úrbéri bevallásban még az szerepel,
hogy a marhájuknak elégséges legelõmezejük van, az uraság erdejében a makkolás is szabad (TakácsUdvari 1998, 165). A 20. században a szarvasmarhák
tartását is korlátozta a legelõ hiánya, s már csak a temetõnél levõ disznólegelõ biztosította a sertésnyáj legeltetését. Hozzá kell persze tennünk, hogy a faluból hiányzott a nagygazda réteg, a parasztüzemek többségében 2-3 darab jószágot neveltek.
Írásos források hiányában nem tudtuk egészen rekonstruálni a legelõjog kérdéseit. Legeltetési társulat Nagytárkányban nem mûködött, az emlékezet szerint az egykori úrbéresség csak a disznólegelõ fölött diszponált. A többi legelõn
az emlékezet óta a kihajtott jószágért mindenkinek fizetni kellett, nem volt senkinek joga. Az úrbéres legelõ csak 14 hektár és 40 ár volt, ezt a konda járta a
Hótt-Tisza parton (13. kép) . Ez feloszthatatlan volt, 328 néven volt nyilvántartva: a jogosultak a sertéseiket ingyen legeltethették. Az 1920-as évektõl bérelték a római katolikus egyház 50 hektáros legelõjét (papi legelõ). Volt a falu határának egy Tisza lapály nevû része: azt 4-5 évig legeltették, aztán pár évig szántották, mikor kimerült, megint legelõnek adták. A Puszta nevû részt a Sennyey
gróftól bérelték a tárkányiak, ez most Zemplénagárd (Magyarország) határába
esik, hasonlóan a korábban ugyancsak legeltetett Nagykert nevû részhez.
A kint háló jószágnak nem volt legelõje a tárkányi határon. Az 1920-as években a gazdák közösen vettek egy 4050 hektáros legelõt Eszeny (Javorovo, Ukrajna) határában: mindenki a tulajdon arányában hajtotta rá a növendék szarvasmarhákat, a hordásig az ökröket, lovakat is. Egy magyar holdat számítottak
egy számosállatra. Ez nagy területû legelõ volt, több falu is hajtott rá jószágot.
A tárkányiak is fogadtak egy-két bojtárt. Nagy karám volt fából, éjszaka abba zárták az állatokat. Mikor az ukránszlovák határt 1945-ben meghúzták, akkor az
Ung-vidéken, Kaposkelecsény környékén béreltek legelõt a heverõ jószágnak.
Volt, aki Leleszen váltotta meg ismerõs gazda legelõjogát, s hajtotta oda a jószágát. A közös gazdálkodásig azonban többen béreltek legelõt a Latorca mente nagy külterjes legelõin: Zétény (Zatín), Polyán, Rad térségében nagy kint háló legelõk voltak (Viga 1996, 26; Viga 2001, 207216).
Akik napközben fuvarba jártak, éjszakára  fiatal fiúk, legények segítségével
 kicsapták legelni a lovakat. A sarjú kaszálása után a réten, gyümölcsszüret
után a Tisza-kertben, de másutt is meglegeltették az igáslovakat.
A legelõket tavasszal a gazdák megboronálták, a pásztorok kivágták a kihajtott bokrokat, cserjéket. Kitisztították a kutakat is.
26 A földhasznosítás változásának kérdéséhez lásd a kötet elején Frisnyák Sándor tanulmányát.
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A fejõstehenek a csordán legeltek: idõjárástól függõen, általában Szent
György-naptól november 1-jéig hajtotta ki õket a csordás. Az elsõ kihajtáskor
zöld ággal terelte ki a gazdaasszony a tehenet az istállóból: a szokás a magángazdálkodással együtt halt el. A Tisza holtágának nedves, gödrös partja ideális
sertéslegelõ a víz közelében, azt járta a konda. Volt, hogy a kondás télen-nyáron kihajtott, de a háború után már jellemzõbb volt, hogy a hízóba fogott sertéseket a cséplés után befogták, a kocák meg a malacok az erõs fagyig, a hó leesésig kijártak, mert kevés volt a takarmány. A kolónián élõknek nem volt sertéslegelõjük és pásztoruk, õk egész évben ólban tartották a sertéseket.
A pásztorokat a községházán fogadták fel. Terményjárandóságuk mellett sorkosztot kaptak. A csordás járandósága több volt a kondásénál. A kondások általában helybeli cigányemberek voltak: Kis András vagy 30 évig volt pásztora a falunak. Járt neki bocskorpénz, de kapott néhány fillért akkor is, ha megbúgott a koca a legelõn. Ünnepkor, fõleg karácsonykor a pásztorok köszönteni jártak a házakhoz: pohár bort, pálinkát kaptak, meg az ünnepi asztalról elmaradhatatlan bélest.
A falu a csordásnak meg a kondásnak is adott pásztorházat. A csordás a falu tenyészbikáit az ott található ólban nevelte. A közösségnek volt egy néhány
hektáros rétje, ahol közösen kaszálták le a bikák téli takarmányát.
Az aratás végére a legelõk általában leszáradtak, füvük elkopott. Ezért mikor
a kalászost levágták, a tarlót nem szántották le azonnal: felverte a gyom, õszig
alkalmas volt a legeltetésre. Volt, hogy a tarlóra külön bornyúcsordát szerveztek, pásztort fogadtak hozzá. A juhokkal is járatták a tarlót. Mikor õsszel felszabadult a határ, akkor már szabad volt a legeltetés. A földön maradt növényi részek és a gaz egyaránt segített abban  amíg az idõjárás engedte , hogy spóroljanak a téli takarmánnyal.
A közös gazdálkodás elõtt minden szegletét kihasználtak legeltetésre meg
szénakaszálásra. Nagytárkánynak kevés rétje volt, minden évben hiányzott a
széna. Közös rétje nem is volt a falunak, csak a Másik oldal, a Szakács ól meg
a Tisza partok területén voltak kaszáló rétek, ahol a magángazdák hagyták meg
erre a célra a gyengébb részeket. Volt némi kaszáló a Tisza kertben is. A rétet
csak a jószág trágyázta: a második kaszálat (sarjú) után éjszakára ráengedték
a lovakat legelni. Fõleg fiatal fiúk, legények jártak ki a jószággal éjszakai legelõre. Nyûgbe tették a lovak lábát, hogy ne tudjanak hazamenni.
Minden sáncpartot megkaszáltak: még a szövetkezet idején is le voltak kaszálva a töltések. A kanálisok partján termõ füves-sásos részeket is levágták,
ezek szénafüve inkább a lónak volt alkalmas takarmány. A Tiszaszabályozó Társulattól, késõbb a Vízügytõl bérelték a töltés kaszálásának jogát: általában
50100 méteres darabokat osztottak ki, de ez is kevés volt, mert a java a gátõrök járandósága volt. Elmentek kaszálni a lovaknak a Latorca mellé, a kaposi
erdõre is.
A széna elsõ füve az anyaszéna, második a sarjú. A kaszálásánál az egyszerre vágott mennyiség neve rend, aminek az összehajtásakor hurka képzõdik, abból a rudas, végül a kazal. A széna forgatásához az 1930-as évekig használatban maradtak a hasított ágú favillák is.
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Amellett, hogy a szénafüvet is pótolták, a vetett takarmányok a talajerõ utánpótlásában is fontos szerepet kaptak. A lovas gazdák igyekeztek legalább 2-3
köblös területen lucernát vetni: 4-5 évig mûvelték egy helyen, aztán kiszántották. A lucernán és a lóherén kívül kedvelték a bökényt (bükköny) is: fõleg tavaszit vetettek  árpával vagy zabbal együtt , de az õszit is használták a talaj javítására. Zöldtrágyának is használták: tavasszal vetették, mikor elvirágzott, beszántották. Ha hagyták megérni, abraknak csépeltek belõle. A szemestakarmányok közül a kukorica volt a legnépszerûbb. A szeszélyesnek tartott árpát 
õszi és tavaszi is termett  becsülték, de kevesen termesztették: ha májusban
nincs esõ, csak kihegyesedik, s kevésbé alkalmas takarmány a jószágnak. A
zab a lótartók körében volt kedvelt takarmány. A hagyományos paraszti gazdálkodás idõszakában elképzelhetetlen volt, hogy a búzát takarmányozásra használják fel.
Mindig spórolni kellett a takarmánnyal. A legjobbat a ló kapta, mert az szántott. A teheneknek odaadták a gyengébb szénát, vagy az ínségtakarmányt is. A
kukoricaszárat összekötve tették a tehenek elé. Azt mondták, hogy a tengerigórétól van a legjobb tej. Télen még a búzaszalmát meg az árpaszalmát is felétették: megvágták szecskának, takarmányrépával, répaszelettel, egy kis melasszal meg kis korpával adták a jószágnak. Minden háznál volt szecskavágó.
Nehéz volt kiteleltetni az állatokat. Ahogy mondják: itt egy kéve kukoricagóré
sem veszett el.
A szénát a szabadban, kazalban tartották, de ha volt hely, berakták a csûrbe (pajtába) is. Néhányan emlékeznek a faluban a négy rúdon mozgatható tetejû szénatároló építményre, de a nevét nem tudják.27
A kolonistáknak külön legelõjük volt, jószágaiknak bõséggel állt rendelkezésükre legelõterület: minden porta után 3 hektárt mértek ki, meg hozzá közel 4
hektárnyi erdõt, amit ugyancsak legeltettek. (Az utóbbit az 1960-as években
vágták ki.) Tárkányi szegény embert fogadtak meg csordásnak, együtt legeltek
a tehenek meg a növendék jószágok. Egészen Csernyõig húzódott a legelõjük,
amire azoknak a jószágát is felfogadták  1-2 tehenet , akik a kolonistáknál
dolgoztak. Olyan embert nem is fogadtak fel dolgozni, akinek nem volt tehene,
sertése. Itt volt bõven takarmány, de a falusiak még a kukoricagórét is elvitték, ott olyan kevés takarmány volt. Mi nem etettük ezt, pedig volt szecskavágó  mondja adatközlõnk.28 A szénafüvet a szegénységgel kaszáltatták résziben. Bõséggel volt vetett takarmányuk is: lucerna, lóhere, a lovat nem is engedték a legelõre, még éjszaka sem. Egész évben ólban tartották a sertéseket is.
A takarmányt a csûrben (a szlovákoknál sztodola, a cseheknél humna29) tartották, mögötte a csûrháton volt a szalmakazal.

27 A többség szerint abarája csak a ruszinoknak meg a szlovákoknak van a hegyekben.
28 Borovics József (1932)
29 humna  szlovákul: ez többes számú alak (csak többes száma van, jelentése: kert alja). A pajta, csûr viszont humno [a szerk. megj.]
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A nagyállatok tartására szolgáló építmény  jobban istálló, bár használják rá
az ól elnevezést is  mindenütt a portán állt, jellemzõen a lakóház folytatásaként. Az egyik oldalon a lovak, a másikon a szarvasmarhák voltak, egy rúddal
(strajfa) elválasztva. A középsõ rész neve piac. A borjúnak külön kis részt választottak el, kis jászollal. A lovak elõtt rács, a tehenek elõtt jászol volt. Az emlékezet óta kötelezõ volt az istállókban a hídlás készítése.
2. Haszonállatok  haszonvételi formák
1. A szarvasmarha kelendõ cikk volt a sokadalmakon, a tárkányiak Csap
(Csop), Kisdobrony (Malaja Dobrony), Királyhelmec (Krá¾ovský Chlmec) és Munkács (Mukacsevo) állatvásárain fordultak meg. Fõleg borjút, ökröt vagy növendéket adtak el, s elõhasú üszõt kerestek. A tárkányiak azonban nem voltak nagy
állatkereskedõk, többségüknél a tej és az igaerõ jelentette a marhatartás valódi hasznát.
A borjút 34 hónapig hagyták szopni, akkor elválasztották az anyjától. Utána
már csak reggel szopott, az anyját kihajtották a legelõre. Délben a fejõsteheneket a csordás hazahajtotta. Mikor a borjú is a legelõre került, szögekkel kivert
szíjból csináltak az orrára szopásgátlót. Az elsõ fejés tej neve fecstej, melegítve kurászka lett belõle. Mikor ezt készítették, összehívták a szomszéd gyerekeket is, megkínálták vele õket is.30
Tejért pénzt csak a fináncok meg a tanítók adtak, a parasztoknak volt elegendõ. Kevesen piacoztak a tejtermékekkel is: néhány asszony volt csak a két
háború között, akik Csapba  kb. 8 km a töltésen  vitték a túrót, tejfölt, vajat.
A vajat lapostányérra tették, a tetejét alkalmanként fakanállal cifrázták: a közepébe keresztet rajzoltak, köré rózsákat, virágokat nyomtak a kanállal.
1895-ben 278 magyar, 11 riska- és 4 pirostarka marha szerepelt az állományban. Tanulságos arra is utalni, hogy az akkor összeírt 293 szarvasmarhából
mindösszesen 7 borjú volt, üszõ, tehén 46, a 4 éven felüli tehén 148 (!), tinó,
ökör 49, ugyanez 4 éven felül pedig 42 volt. 1938-ban 268 tehén és 46 ökör szerepel a statisztikában.31 A nagy szarvú szürke magyar marha tartása a két világháború között egyre inkább háttérbe szorult, legtovább a Fuksz-féle birtokon
használták õket a szántáshoz. Az 1930-as évek végén tarka fajtákat tartottak, az
emlékezet szerint 1938 után, a magyarokkal került a faluba a szimentáli. Ezt nevelték a közös gazdálkodás elõtt a kolonisták is, néhány piros picgál mellett.
A Fuksz-birtok cselédei tehéntartást kaptak bérként: a borjút õk is eladták,
abból kaptak pénzt.
A lóállomány 18951911 között, másfél évtized alatt két és félszeresére
nõtt a Bodrogközben, azt követõen azonban csökkent: a bodrogközi járásban
1911-ben 3083, 1938-ban viszont csak 2673 lovat írtak össze.32 Az állomány

30 Az emlékezet nem õriz ezzel kapcsolatban semmiféle mágikus cselekvést.
31 Magyar Statisztikai Közlemények XV., Magyar Statisztikai Közlemények 108, 276277.
32 Magyar Statisztikai Közlemények XV., Magyar Statisztikai Közlemények 108, 4851.
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gyarapodása Nagytárkányban azonban szembetûnõ (1895:106  1938:185).
Bár néhányan remonda lovakat is neveltek a katonaságnak, a lóállomány növekedése mögött elsõsorban a fogatolásban végbement változások tapinthatók:
ennek egyik meghajtója a vasútállomásra való fuvarozás volt (Frisnyák 2002,
147170). A vasúti forgalom a bélyi állomásról zajlott: a fuvarosok oda szállítottak, meg õk hozták el onnan a portékát. Fuvaros gazda kevés volt, inkább
csak alkalmi fuvarok voltak.
A fogatolás változása alapvetõen összefonódik az igavonó állatok fajtaváltásának idõrendjével. A domináns igaerõ Magyarországon a feudális korban is differenciált volt tájanként, annak ellenére, hogy a szántás nagy munkaereje éppen úgy a nagy testû ökrök alkalmazását preferálta, mint a kontinentális állatkereskedelem (Bodó 1990, 6465). A 19. század végéig azonban nincs megbízható adatsor, lehetõség az alkalmazott igaerõ területi összevetésére. A legkorábbi egységes szempontú forrás, az 1895-ös összeírás vármegyei összesítései
azonban elfedik a kistájak differenciált igaerõ-használatát. A nagy területû
Zemplén vármegye domináns lófogataihoz képest (Bodó 1986, 12; TakácsUdvari 1992, 21), a Bodrogköz településein alapvetõen kiegyenlített volt a ló- és a
szarvasmarhafogatok aránya, s dominancia a települések túlnyomó többségén
nem mutatható ki egyik vagy másik fogatolt igásállat javára. Ha azonban ragaszkodunk a statisztika számadataihoz, akkor a szarvasmarha igázásának egységes tömbjei rajzolódnak ki a szlovákiai Bodrogköz területén, a Latorca és a Bodrog mentén, egy északkeletdélnyugati sávban: a szarvasmarhafogatok többsége mutatható ki a következõ településeken: Bodrogszög (Klín nad Bodrogom),
Kisgéres (Malý Hore), Kiskövesd (Malý Kamenec), Bodrogszerdahely (Streda
nad Bodrogom), Bodrogvécs (Veè), Szomotor (Somotor), Kisújlak (Nová Vieska),
Pálfölde (Pavlovo), Rad (Rad), Bodrogszentmária (Bodrog), Szinyér (Svinice),
Véke (Vojka), Boly (Bo¾) és Zétény (Zatín), ezekhez  szinte szigetként  a
Királyhelmechez közeli Kisdobra (Dobrá) társul (Viga 1996, 158). Bár mindig lokális okai, kiváltói és feltételei voltak az igaerõ alkalmazásának, bizonyosan kimutatható kapcsolat volt a szarvasmarha fajtaváltása és az igaerõ változása között, még akkor is, ha a megjelenõ új fajtákkal a tehenek igába fogása is terjed,
szemben a nagy testû szürkemarha ökrének jármolásával. Amíg a 19. század
végére Zemplén vármegye településeinek jelentõs részén már lezajlott a szarvasmarha fajtaváltása, a Bodrogközben még domináns volt a magyar fajta:
1895-ben 21 636 magyar és 1421 színes, 1911-ben pedig 14 262 magyar és
7281 színes jószág volt. Vagyis a 20. század elsõ évtizedének végén még a bodrogközi szarvasmarha-állomány 79,2%-a a hagyományos szürke magyar állományhoz tartozott (Majláth é. n., 172187). A fajtaváltás alapvetõen összefüggött természetesen a Bodrogköz vízrendezésével, a tájátalakítással, a megváltozó legelõk és a takarmánybázis egész kérdéskörével is. A gazdálkodás újfajta
természeti feltételei azonban nem eredményeztek gyors és automatikus változást a gazdálkodás, a paraszti üzemszervezet struktúrájában (összegzõen: Viga
2003, 8591).
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Nagytárkányban már 1985-ben 31 lófogatot írnak össze (abból egy darab
egyes fogat), az ökörfogatok száma 20, amihez 5 tehénfogat társult. Mindez azért
is tanulságos, mert a szarvasmarha-állomány fajtaösszetétele nem tükrözte ezt
az átalakulást.33 Az 1930-as évek végére már háromszor annyi ló volt, mint ökör
(16. kép). Van, aki szerint a régi, jobb gazdák fogták inkább az ökröt, akiknek több
földje volt. A nagy szarvú fehér ökrök a szántásban sokkal erõsebbek voltak, de
fuvarban lassúak. Mások szerint a csendesebb, nyugodtabb gazdák inkább ökröket tartottak, a temperamentumosabbak meg lovakat. Az ökör dolgozott is, hízott
is, ez volt a haszna, mégis egyre többen lóval dolgoztak. Az ökrös gazdák igyekeztek a 2-3 évig fogott jószág mellé fiatalt is venni: mikorra az megszokta a jármot,
az öregebbet vitték a vágóra. A két háború közötti idõszak végén  ebbe a rövid
impériumváltás is belejátszhatott  egyre inkább a szép lovakat szerették hajtani.
Úgy tûnik, hogy a bécsi döntés után a lóállományban is lezajlott a fajtaváltás: akkor jöttek be a lipicai meg az angol telivér lovak, a háború vége felé pedig a nóniuszok. Gidrány csak egy-kettõ volt Tárkányban. A régi kolonista csehek az 1930as években nagy stájer lovakat is tartottak, kometbe fogták azokat. Késõbb a szlovák telepesek közül is többen átvették ezeket, s morva vidékrõl rendelték meg
maguknak a lószerszámot. A szlovákok másik része viszont gyors, magas lovakat
tartott, s éppen úgy büszke volt rá, mint a magyar gazdák.
A szegényebbek, akiknek csak tehenük volt, azt fogták járomba. Elõfordult
egyes járom is, de ritka volt: fõleg ekekapáláshoz használták (17. kép).
A kolonista szlovákok 4 méteres hosszú szekereket használtak, aratáskor
pedig 5 méteres, létrákkal (drábina) felszerelt szekereken (rebrinyák) hordták
be a terményt. Erre 20 mázsa is ráment, nem kellett lekötni rajta a rakományt.
A magyar gazdák hordáskor ódalrudakat tettek  a birfára akasztott fém gúzsok
meg keresztfák segítségével  a szekérre. A rakományt kötéllel vagy nyomórúd
segítségével rögzítették.
Az ökörfogatban a baloldali jószágot csálé, a jobboldalit prükk szócskával
fordították, ennek megfelelõen csálé és prükkös volt az elnevezésük. A lófogatban nyerges és rudas a két oldalt befogott állatok elnevezése. A tárkányiak rövid bírfás szekereket használtak: ezeket helybeli vagy nagykaposi kerékgyártók
készítették, de a helybeli kovácsok vasalták be.
Bilaj (bivaly) az emlékezet szerint csak egy pár volt a faluban: a Fuksz-birtokon a cséplõgépet vontatták.
2. A sertéstartás alapvetõen a parasztcsaládok önellátását szolgálta, az állomány növekedése közvetlen következménye a népességszám gyarapodásának is. A magyarokig (1938) a mangalica volt a domináns sertésfajta, a szalonna és a zsír volt a tenyésztés fõ célja. Adatközlõink legendákat mesélnek a valószínûtlen méretûre meghízott, göndör szõrû sertésekrõl.34 A második világhá-

33 Magyar Statisztikai Közlemények XV.
34 Az bevett és elfogadható, hogy a hatalmasra hízott sertésbõl csak egyet lehetett egy szekérre
feltenni, az azonban már nehezen hihetõ, hogy abroncsot tettek a disznóra, hogy szét ne
csattanjon, amíg a szekéren levágni viszik.
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ború idõszakától jelentek meg a különféle hússertések, elterjedésükben az
1950-es évektõl a közös gazdaságok is szerepet játszottak. A tárkányi portákon
leginkább leppentõs disznóólakban tartották a jószágot (itt emelcsõnek mondják a felnyitható oldalajtót). A sertéstartás jelentõsége a közös gazdálkodás idõszakában is megmaradt, sõt ma is sokan tartanak sertést, a szervezett húsellátás ellenére.
3. A juhászat nem tartozott Nagytárkány gazdálkodásának jelentõs ágazatai
közé. A juh fõleg az uradalmak haszonállata volt, az 1950-es évektõl a JRD,
majd az állami gazdaság is foglalkozott vele. Nagytárkányban nem volt elég juhlegelõ  a brankázás (kosarazás) itt nem dívott , inkább csak a tarlón, a töltés
mentén a magyar országhatárig, meg a faluhatár õszi szabadulása után lehetett
legeltetni. Mégis említést kell tennünk róla, mert néhány családnak  inkább rövidebb távon  hasznot jelentett, másrészt pedig több juhász, pásztorember is
megtelepedett Nagytárkányban. A parasztemberek nem értettek a birkához, az
itteni juhászok mind beszármazottak voltak.35 Jelen tanulmány kereteit azonban
meghaladná a bodrogközi juhászat általánosabb problematikájának tárgyalása.
Helyben nem vágták a birkát, inkább eladták azt Kassa környéki meg helmeci
vágóknak. A juhhúst sem nagyon kedvelték a tárkányiak, sajtot (gömölye), túrót
ritkán és keveset készítettek a helyi bacsók (10. kép).
Az emlékezet szerint a juhászat a közös gazdaság idõszakában vett nagyobb
lendületet, amikor a tartás fõ hasznát a Csehszlovákiában nagy értékû gyapjú
jelentette (1213. kép). Az 1960-as években 120150 korona volt egy kiló merinógyapjú ára, a hosszabb szõrû fajták gyapjáért kevesebbet adtak. (Ehhez képest az 1990-es években 30 korona körül mozgott a gyapjú ára.) Ennek megfelelõen fõleg merinót tartottak, aztán jött divatba az orosz fajta tarnopolszki, de
volt kevés cigája meg valaski is az 1970-es években. A juhászat nyári építménye a hodály volt, az akol inkább télire szolgált. A juhászok rézkampóját leginkább egy brezinai (Kolbáska) rézöntõ készítette, de felbukkantak ezen a tájon
edelényi juhászkampók is (Bodgál 1959, 369391) (11. kép).
További, inkább tematikus néprajzi szakmunkák oldalaira illõ részletek helyett36 egy jellegzetes tevékenységre kívánunk még itt utalni: a nagytárkányi vándor juhnyírók munkájának néprajzi vonatkozásaira. A birka gyapjának lenyírására szakosodott csoportok vándoroltak, Észak-, Északkelet-Magyarországon ezek
tevékenysége a magyarszlovák népi kapcsolatoknak is egyik sajátos fejezete
(Szabadfalvi 2001, 734735). A Bodrogköz településén is szervezõdtek birka-

35 A Bodrogköz településein nem volt ritkaság a pásztordinasztiák felbukkanása. Pl. a Rimár család két-három generáció alatt az Ung-vidékrõl a Bodrogközi Pácinig és a Szatmár megyei Nyírmeggyesig jutott. Nagytárkányba a kárpátaljai Szûrtérõl (Sztrumkovka) származott be Sima János, ugyancsak betelepült volt a Jabrik és az Orosz bacso család, többen juhászok. Egyik adatközlõnk, Kovács János Tiszacsermelyben született, ahol édesapja és annak testvére is bacso
volt. Onnan kerültek Nagykázmérba (Kazimír), majd Mészpestre (Kucany). Dolgozott az Ungvár
melletti Domonyán, bányászként Iglófehérhegyen (Mlynky), késõbb Ráskán (Malé Rakovce) volt
szövetkezeti juhász, majd Kistárkányban bacso a JRD juhnyája mellett.
36 A bárány, anyajuh és a kos elnevezések mellett, örü a herélt állat elnevezése.
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nyíró csoportok: Szinyérben (Svinice) a 20. század elejéig visszavezethetõ volt
tevékenységük az emlékezetben (Viga 1992, 216219). A vándor juhnyírók tevékenysége a közös gazdálkodás idõszakában többfelé újraszervezõdött, de
volt, ahol csak ebben az idõszakban alakult ki. Ez utóbbiak közé tartoznak a
nagytárkányi nyírók is. Az 1950-es években helyi társaság tevékenykedett, de
aztán felnõttek a gyerekeik is, a csoport szétvált, egyik része helmeciekkel állt
össze. Az 1970-es években a fiatalabbak, korábbi szinyéri, mokcsai (Krian),
Nagykapos környékén dolgozó, valamint egy Nagymihály (Michalovce) környéki
szlovák csoport tevékenységi körének összevonásával, a tárkányiak az 1970-es
években már jószerével egész Északkelet-Szlovákiába, egészen a lengyel határig eljártak nyírni. Az Ung-vidéktõl Terebesig (Trebiov), a Bódva felsõ völgyétõl
Homonnáig (Humenné) elmentek. Személygépkocsival mentek négyen-öten
Tárkányból, a többiek teherautóval csatlakoztak hozzájuk. Feljártak Felsõvízköz
(Svidník) környékére a ruszin falvakba, meg Pozsarovce vidékére. A nyíró partiban (csoport) általában 12 fõ volt, de legalább 810 embernek mindig együtt
kellett lennie. Az 1960-as évekig csak hagyományos kézi lemezollókkal dolgoztak, akkor jelentek meg  amerikás rokonok ajándékaként  az elsõ elektromos
nyírógépek. Fokozatosan átalakult a nyírás módja is: a hagyomány szerint a szlovák nyíróktól tanulták el, hogy a birkát kb. 30 cm magas padra, ill. lókára ültetve szabadítják meg a gyapjától. Korábban az állat leszorítása, ezzel a módszerrel egyensúlyának megtartása igényelt nagy fizikai erõt. Az 1960-as években
57 koronát fizettek egy birka lenyírásáért, ez felment 1520 koronára. Ma
3540 koronát fizetnek, amiért egyre kevésbé érdemes vállalni ezt a munkát.
Régebben többen a csernyõi vasutasállásuk mellett jártak nyírni, utóbb már vegyes volt a kép: fizetett szabadság idején dolgoznak, néhányan állandó munkahely nélkül vannak.
Az elsõ nyírás májusban volt. Az akolban nyírtak, a brankával elkerített részbõl a gazda, gyakrabban a nyírók segítõje hordta az állatokat kéz alá, az akol
ponyvával leterített részébe. Régebben mindenki kapott egy-egy bilétát minden
lenyírt állat után, újabban már egy kézre nyírnak: mindenki egyformán részesedik a fizetségbõl. A legjobb nyírók akár 90100 darab birka gyapját is levágták
egy nap alatt. A nyíró csoportok vándorlásának felderítése, kapcsolatrendszerük feltárása, nem utolsó sorban eszközeik és technikájuk változása önálló tanulmányt érdemelne.37
4. Amint a földmûvesek által mûvelt tájakon általában, a kecske a Bodrogköz
falvaiban, Nagytárkányban is lenézett állat volt: a szegény ember állatának vélték. Itt azonban a szegények sem tartottak kecskét, még a kisföldûek és a cselédek is tejelõ tehenet igyekeztek nevelni. A kecske csak az 1980-as évektõl jött
divatba. Elterjedésében meghatározó szerepet játszott az, hogy kevés takarmányt igényel, tavasztól õszig elég neki az a dudva, amit a kertben kigyomlálnak.

37 Mikor a nagykéses amerikai géppel elõször mentek nyírni az északkeleti, hegyi ruszin falvakba,
az ottani asszonyok azt mondták, hogy a magyarok sarlóval jöttek nyírni a juhot.
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A faluban sokfelé pányván legeltetik a kecskéket a ház körül, kertek és mellékutcák gyepes fasorain. Húsát most is kevesen fogyasztják: fõleg a fiatal gidát
vágják, húsát sütik vagy pörköltnek készítik el. Teje sem emberi fogyasztást szolgál elsõsorban: inkább a malacoknak adják, beleöntik a sertés moslékjába. Van,
aki azt tartja, hogy a legjobb szmeszka (táp) sem olyan hasznos a malacok nevelésében, mint a kecsketej: mintha fújnák felfelé a malacot, úgy fejlõdik tõle.
5. Aligha rekonstruálható ma már, hogy miként alakult a baromfitartás gazdasági szerepe, vagy hogy a tartásmód módosult-e, s ha igen, milyen módon
alakult az elmúlt századok során. A néprajzi irodalom fõleg a víziszárnyasok esetében lát oksági kapcsolatot az egyes tájak vízrajzi adottságai és a paraszti gazdasági tevékenység között (összegzõen: Szilágyi 2004, 400. skk.). A baromfitartás egyfajta szerepét már a feudális szolgáltatások is igazolják: a Mária Terézia-féle úrbérrendezést elõkészítõ paraszti bevallások (investigatio, 1772)
szerint báró Sennyei László jobbágyai  dézsma helyett  egy pár csirke és 20
tojás, valamint karácsonyi tyúk, gróf Sennyei Imre emberei pedig 3 tyúk és 35
tojás szolgáltatásával tartoztak (TakácsUdvari 1998, 166). A recens gyûjtések
alapján a baromfi elsõsorban a családok önellátását szolgálta, a télidõben levágott sertés(ek) mellett ez volt a húsellátás forrása. Emellett csak másodlagos, de nem elhanyagolható az értékesítés gazdasági jelentõsége (lásd alább).
A tyúk tartása Nagytárkány minden parasztgazdaságában közönséges volt,
ám a vagyoni helyzet  fõleg a takarmány révén  befolyásolta az állomány létszámát. (Nem kizárt, hogy ez jelentõs tényezõ volt a baromfiállomány összetételében is.) Általában a paraszttyúkokat szerették. Korábban a fajtákra kevésbé
figyeltek jelentõségük csak az elõnevelt csirkék megjelenésével, az 1960-as
évektõl nõtt meg , inkább az volt lényeges, hogy a kotló alá tett tojások jó egyedektõl származzanak. Ennek érdekében néha elcserélték a tojásokat az asszonyok, ám ennek is inkább ott volt jelentõsége, ahol nem volt megfelelõ kakas a
baromfiudvarban. A tyúkok a tollazatuk szerint leginkább piros vagy sárga színûek, a fején tollbóbitát viselõ kontyos. A kopasznyakú egyedeket kevésbé kedvelték. Az 1950-es, 1960-as évektõl jelentek meg az apró japán tyúkok és kakasok: a baromfiudvar díszeként tartanak helyenként egy-egy párat belõle. Az emlékezet szerint a 20. század elején még elterjedt volt a kappanozás: az ivartalanított kakast kihizlalták, és megsütve fogyasztották (Szilágyi 2001, 85101).
A tyúkkal és csirkével  ellentétben a bodrogközi falvak többségével  nem
nagyon piacoztak. Ugyanakkor a nagytárkányi adatok megerõsítik azokat a néprajzi megfigyeléseket, hogy a tyúkok tartásának jövedelmével a gazdaasszony
rendelkezett (összegzõen: Paládi-Kovács 2001, 777). Esetünkben ez azonban
inkább azt jelentette, hogy ha nem volt otthon pénz, s fûszerért, sóért, cukorért, petróleumért kellett a boltba menni, a második világháború elõtti zsidó kereskedõk néhány tojást is elfogadtak cserébe. A tehetõsebb családok portáján akár 120150 csirke is nevelõdött, gyakran csak azt vették észre, hogy a
kotló elõhozta a valami eldugott helyen kikeltett fészekalja csirkét. Jellemzõen
azonban nagy gondot fordítottak a kotló alá tett tojások kiválogatására. Van, aki
ma is lámpázza tojásokat az ültetés elõtt: az a jó, aminek a lámpa fényénél felül
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nagy pénzi látszik. Nem jó viszont, ha nagyon sûrû a tojáshéj rostja (szövete). A
kotló fészke a régi házakban, az 1950-es évek végéig a konyhában volt elhelyezve, utóbb már a kamrába került. Az ültetés elõtt 2-3 napra a fészekre teszik, de
csak 1-2 tojást tesznek alá. Ha jól ül, akkor a kotló méretétõl függõen kerül alá
az általában 1925  mindig páratlan számú  tojás. A próbaültetésnél elhelyezett, késõbb eldobott tojást Nagytárkányban számosan polozsna néven említik,
de többen vannak, akik a tojó tyúkok fészkébe tett tojást nevezik így, ami azt a
célt szolgálja, hogy azok ne tojjanak el.
Ahogy a magyar nyelvterületen általánosan, a baromfiültetést Nagytárkányban is számos hiedelem övezi. Máig ismert, hogy a karácsony esti vacsoránál
egy családtagnak mindig ülve kellett maradni az asztalnál, s mondogatni:  Az
én tyúkom mindig tojjon, a tied csak kotkodáljon! Megkülönböztetett jelentõsége volt a kotlóültetés és a kikelés idejének: a májusi csirkét sipogósnak, fososnak tartották, a gabonavirításkor vagy a bodza virításakor kikelõ csirkék pedig
könnyen elpusztulnak. A márciusi csirke volt a legegészségesebb, meg az, amit
a kazal alá ültettek (júliusaugusztus). Az a jó, ha a frissen kelt csirkék a holddal együtt növekednek. Közismert, hogy a tojásokat férfikalapban vagy sapkában vitték a fészekbe, hogy sok kakas keljen, legyen mit levágni. A csirkék és
más aprójószágok védelmére szolgáló borítókat helybeli cigányok készítették a
vízparton vágott fûzfavesszõbõl.
A mai tárkányiak nem ismerik annak a parányi tojásnak az elnevezését, amit
alkalmanként a tyúkok tojnak a tojási idõszakuk befejezése elõtt. Közismert viszont, hogy ezt a tojást  egyesek szerint háttal állva  át kell dobni a háztetõn
keresztül a szomszédba.
A víziszárnyasok tenyésztõ körzetei hagyományosan a folyóvizekhez és a
holtágakhoz kapcsolódnak (Paládi-Kovács 2001, 775). A Tisza, a Bodrog és a
Latorca mente vízjárásai és vízállásos területei kitûnõ feltételeket biztosítottak
a liba és kacsa tartására. Nagytárkányban fõleg a Hótt-Tisza nevelt nagy számú
szárnyast, de a Cigánygödör  a falu jelentõs része az ott készített vályogból
épült fel  és más névtelen tókák, vízállások hasznosítása is általános volt. A
vízinövények, apróbb állatok mellett a környezõ rétek növényzete is fontos táplálékot jelentett: a tárkányiak külön hangsúlyozzák a csorbóka (pitypang: Taraxacum officinale) jelentõségét. A libák és kacsák legeltetésére azonban csak a
vízhez viszonylag közel lakóknak volt lehetõségük, a parasztgazdaságok egy része a baromfiudvarban nevelte a libát, kacsát is. Ezeket az állatokat a tollazat
fosztása elõtt legalább egy alkalommal lehajtották megfüröszteni a Holt-Tiszára.
Közös libanyájakat nem szerveztek, mindenki csak a maga állatcsapatát hajtotta a vízre, s az állatcsapatok naponta hazajártak. Adatközlõink szerint inkább
csak elengedték világgá: a liba magától lement a vízre, meg hazajött. Bár voltak, akik a kiscsirkéket is lejegyezték  valamelyik lábujját vagy a sarkát csonkították meg kissé , de a kihajtott kislibák és kiskacsák pápérját (úszóhártya)
hol egyik, hol mindkét lábán megjelölték.
Libát és kacsát szinte mindenki tartott még a közös gazdálkodás idõszakában is. A tárkányiak a magyar és az újabban elterjedt cseh liba tartására emlé325

keznek: az utóbbi hosszabb nyakú volt  említik néma liba néven is , csak nyújtogatta a nyakát, nem bizsergett mindig, mint a másik. A cseh liba sokat tojt, de
nem ült meg, a másik viszont rendre kiköltötte azt a 1012 tojást, amit kitojt. A
kacsa fehér tollú fajtáját a tolla miatt szerették, elterjedését vélhetõen a gépi keltetés segítette, a pekingi kacsa keltetése viszont otthon is általános volt. A kacsatojást tyúk alá is tették kikölteni. A frissen kikelt kislibát és kiskacsát néhány
hetes koráig apróra vágott csalánnal táplálták, amibe egyre nagyobbra darált kukoricát kevertek. Darát kapott a kiscsirke is, az 1950-es éveket is megért kõdarálók szinte kizárólag az aprójószágnak való aprítást szolgálták.38
A liba és a kacsa elsõdleges hasznát a hús jelentette, mind a fogyasztásban, mind az értékesítésben. Bár a háború elõtt a zsidó meccõtõl a parasztok
is vásároltak, kevés hús volt, a télen vágott sertés húsa nem tartott ki egész
évben. A libát levágták soványan, de tömték is, a kacsa hasonlóan hasznosult.
A kacsát akkor vágták, mikor már meg lehetett tépni: akkor már megsült a maga zsírjában. A tömést õsszel kezdték: a kacsát általában 3, a libát 4 hétig tömték, napi 3-4 alkalommal. Az asszonyok leültek, az állat nyakát a lábuk alá vették, fejét oldalra fordították, és kézzel tömték bele a kissé beáztatott és kevés
étolajjal leöntött kukoricát. A második világháború után, Magyarországon élõ rokonok révén jutott el a faluba a csöves tömõalkalmatosság, de használata nem
lett általános.
A helybeli zsidóság maga is tartott libát, de szívesen megvásárolták a parasztok kitömött libáit is. A közös gazdálkodás idõszakában felvásárlók is jártak
a faluba, õk nem hizlalt libát kerestek. Az 1950-es évek végén 20 korona volt a
liba kilójának  élõsúlyú  ára. Nem volt ritka, hogy évente 2530 libát nevelt
egy-egy család, és 10001500 koronát kapott érte.
Nagy érték volt a toll is, de elõbb minden gazdaasszony a staférungot igyekezett kiállítani, csak aztán adott el belõle. (Adataink szerint a lányoknak legalább két dunnát és négy párnát, a fiúknak pedig egy dunnát és két párnát igyekeztek adni, amihez igen sok toll kellett.) Ha a liba jó idõben kelt, háromszor
tépték meg, s az utolsó adta a legszebb tollat. Általában hathetente téptek, mikor az állat már kezdte hullatni a tollát. Elõtte megfürösztötték valamelyik tóban.
A fosztóba összehívták az ismerõs lányokat, asszonyokat, volt, hogy húszan is
összejöttek. A munkát hasonló módon segítették vissza. Tengerit fõztek, bélest,
puffancsot sütöttek a vendégek megkínálására. A fosztó hagyományosan társas
munka volt, a szórakozás alkalma is, ahol a fiúk, férfiak is megjelentek, s ahol
megszokott volt a mesélés, éneklés.
A pulyka kényes állat, nem is mindenki szerette, de számos helyen tartották. Az emlékezet nem ad választ elterjedésére, divatjának változásaira. Ahány
tojást tojt, arra ültették a megkotlott pulykát, a kikelt állatkát  amíg a méreg ki
nem jött a fején  túróval táplálták, meg egy-egy szem borsot adtak neki naponta. Akik szerették, azok dicsérik húsa minõségét és mennyiségét is.
38 Az emlékezet szerint a hordozható vályús, valamint a keretes kézi malmok egyaránt használatban voltak. Vö.: Selmeczi Kovács 1984, 217233.
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Gyöngytyúk csak néhány darab volt a faluban az elmúlt fél évszázad alatt: néhány család tartotta, inkább csak a baromfiudvar díszeként. Nem vágták le
õket. Itt is ismert az a vélekedés, hogy a gyöngytyúk jellegzetes hangja távol
tartja a patkányokat a háztól.
Mivel a háziszárnyasok hívogatására használt tájszavak elterjedésének rendszere további vizsgálatokat igényel (Paládi-Kovács 2001, 773), érdemes itt rögzíteni a nagytárkányi adatokat. Csirke: cib-cib-cib (cip-cip-cip), kiskacsa: táj-tájtáj, kisliba: buzsu-buzsu, pulyka: pi-pi-pi.39
Az emlékezet szerint az 1940-es évektõl jelentõs volt a faluban a galambászat is. A tenyésztés alapját a templompadon felszaporodott állomány képezte.
A szürke postagalambokat majd a strasszereket jobbára a házak padlásán tartották, de sokfelé volt galambdúc is. A galambfióka gyenge húsából levest fõztek. Az 1960-as évektõl a galambtartással felhagytak, aminek okát a helybeliek abban látják, hogy a galambok ürüléke néhány év alatt tönkretette a házak
csatornáját. Bizonyára fontosabb lehetett azonban ennél, hogy a közös gazdálkodás kialakulása után megnõtt a belhelyeken levõ kertek veteményezésének
jelentõsége, aminek nem kedvezett a galambtartás.
Hasonlóan a Bodrogköz többi településéhez, Nagytárkányban is koronként
változó volt a méhészet gazdasági jelentõsége. A méhtartás archaikus formáiról helybeli források nem állnak rendelkezésünkre, de szórványos adatok azt
sejtetik, hogy azok elemei itt is megérték a 20. századot. A második világháborúig többen méhészkedtek, de ma is sok portán van méhes a kert végében
(Balassa M. I. 1971, 83104; Balassa M. I. 1973, 113150).

V. Az újabb gazdasági célok és az üzemszervezet néhány jellemzõje a második világháború után
Az 1938-ban kezdõdött rövid impériumváltás,40 vele a háborús évek, majd a korábbi csehszlovák hatalom visszatérése éppen úgy nem enyhítette Nagytárkány
társadalmának és gazdaságának ellentmondásait, mint a háborút követõ évek.
A korábban is meglevõ feszültségek ugyan  a korszak politikai rendjében  új
formában jelentek meg, de szegénység volt, s a föld nem tudta megtartani a népesség egy részét. Nagytárkány és a környezõ falvak bizonyára lényegesen na-

39 Adataink  a gyûjtések helyszíne miatt  nem alkalmasak a Magyar Néprajzi Atlasz vonatkozó
térképlapjaival való összevetésre (Barabás szerk. 1987. II. 145151. térképlap)
40 További kutatást igényelne, de az eddigi adataink azt jelzik, hogy a bécsi döntés (1938) után
több olyan változás  elsõsorban fajtaváltás  figyelhetõ meg Nagytárkány mezõgazdálkodásában, amely esetleg a magyar állam tudatos gazdasági törekvéseivel, talán bizonyos mintagazdaságok, telepek hatásával magyarázható. Olyan egybeesésekrõl van szó, amelyek kizárják,
hogy csak a parasztgazdák tájékozódása, kapcsolatai révén valósultak volna meg. A növénytermesztésben a bánkúti búza, a gülbaba és rózsa krumpli, a jonatán alma újabb fajtái, az állattenyésztésben a mangalica egyeduralma megszûnik, bekerül a parasztüzemekbe a szimentáli
marha, valamint megkezdõdik az angol telivér és a lipicai lovak tartása.
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gyobb emberveszteséget könyveltek volna el, ha nem jön létre az ukráncsehszlovák határ és azzal együtt a csernyõi vasúti átrakóüzem, amely felszívta a
munkaerõ-felesleg jelentõs részét. A mezõgazdaság kollektivizálása idején
ugyan igyekeztek a falu népét visszatartani, de kialakult a sajátosan kettõs tevékenységet végzõk karakteres csoportja. Ezek a férfiak a csernyõi vasúton dolgoztak, ám nem szakadtak el egészen a földtõl, s mentalitásukban is sokat
megõriztek korábbi paraszti vonásaikból.
Ugyanakkor az 1950-es évek a falu megkésett modernizációjában és polgárosulásában jelentõs eredményeket is hoztak: az 1950-es évek elején vezették
be a villanyt, 1954-ben megindult a menetrend szerinti autóbuszjárat is, azt követõen hamarosan kikövezték a Csernyõbe és a Bélybe vezetõ országutat. Ez jelentõs fejlõdés volt, különösen ahhoz képest, hogy az elsõ kerékpár az 1930-as
évek derekán került a faluba, addig csak gyalog vagy szekéren lehetett kimenni
Tárkányból.
Jelentõsen átalakult fokozatosan a falu egész arculata. A település központi részén levõ tavacskákat feltöltötték, a Fuksz-birtok majorságát, cselédlakásait41 új házsorok váltották fel, új utcák létesültek a görög katolikus templomtól
Csernyõ felé vezetõ országút mentén is.
Mind a tevékenység jellege, mind a paraszti társadalom kapcsolatrendszere
miatt külön figyelmet érdemel a Nagytárkány szélén, a Bélybe vezetõ országút
mellett létrehozott kolónia, illetve a kolonisták gazdálkodása. Az 1990-es évek
elejétõl jelentõsen megnõtt azoknak a munkáknak a száma, amelyek Csehszlovákia népmozgalmának históriájával foglalkoznak. A történeti feldolgozások
mellett (a legismertebbek: Janics 1979; Vadkerty 1993; Vadkerty 1999), Liszka
József összegzõen foglalkozott e folyamatoknak a népi kultúrára gyakorolt hatásával is (Liszka 2002, 106107, 397415). Munkájában a magyarlakta falvak
tartozéktelepüléseiként létrejött kolóniák sorában említi a nagytárkányit is
(Liszka 2002, 106).
Az 1918. novemberében megalakult elsõ csehszlovák kormány programjában jelentõs szerepet kapott a földreform is. A nagybirtokok 1918. novemberében bejelentett zárolása után a földbirtokreform alaptörvényének számító,
1919. április 16-án elfogadott lefoglalási törvény alapján minden 150 hektár
feletti szántóbirtok és minden 250 hektár fölötti vegyes jellegû (szántó, legelõ,
erdõ) birtok lefoglalásra került. Ez nem jelentett azonnali elidegenítést, csupán
annak lehetõségét (Simon 2004, 13621363). A kolonizáció szempontjából a
81/1920-as, ún. kiutalási törvény volt meghatározó, ami a kiutalások formáját
és az igényjogosultak körét határozta meg. A földet elsõsorban kisbirtokosok,
zsellérek, kisiparosok, mezõgazdasági és erdõmunkások, földnélküli nincstelenek, hangsúlyosan a csehszlovák fegyveres erõk tagjai és azok leszármazottai
igényelhették, akik a háborúban a hazáért veszítették életüket (Simon 2004,

41 A Fuksz-udvarban cselédházak álltak, amelyek közös konyhával rendelkeztek. Vö.: Balassa M.
I. 1987, 123138.
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1363). A Csehszlovák Köztársaságban lezajlott földreform nemzeti jellege elsõsorban a németek és a magyarok által lakott határ menti területeken volt megfigyelhetõ. Bár a hivatalos indoklás szerint a kolonizáció a gyéren lakott mezõgazdasági területek benépesítését szolgálta, a telepítések elsõsorban Szlovákia és Kárpátalja magyar többségû vidékeit célozták. A telepítések súlypontja
Délnyugat-Szlovákia Pozsony és Párkány közé esõ területén volt, de jelentõs
szláv telepek jöttek létre Barsban, Nógrádban, Gömörben és a Bodrogközben is.
A Kassa és Beregszász közötti stratégiai jelentõségû vasútvonal mellett több legionárius telepet is létrehoztak: a Csap melletti vasúti csomópont biztosításának feladatát látta el a Tiszasalamon, Battyán és Bély melletti legionárius telepek rendszere. A kolonisták a lefoglalt nagybirtokok legjobb minõségû részeit
kapták, általában 12 hektár területet (Simon 2004, 13661367, 1375).
A nagytárkányi adatközlõk szerint a kolóniát az 1920-as évek végén hozták
létre: legionáriusokat, háborús vitézeket telepített le a csehszlovák állam 
hasonlóan a Battyánban és Csapnál levõ kolóniákhoz , a terület korábban a
bélyi gróf birtoka volt. Fõleg csehek jöttek, velük négy szlovák család. Húszéves
banki kölcsönnel házat építettek nekik, gazdasági épületeket, s családonként
2022 hektárnyi területet mértek ki a gazdálkodás céljára. A letelepültek azonban zömmel nem parasztok voltak  pék, finánc , csak itt kezdték megtanulni
a gazdálkodást. Többen voltak, akik nemigen fogták meg a kasza nyelét, jobbára a tárkányi magyar családok mûvelték meg harmadában a földjüket. Feles dohányosokat is alkalmaztak, s egészében jó parasztgazdaságokat alakítottak ki.
Az általuk mûvelt földterület a legtehetõsebb tárkányi gazdákéval vetekedett.
Ide ha behúzta a cséplõgépet, három napot is csépelt egy helyen! A faluban
két óra múltán már húzni kellett más portára  mondta adatközlõnk.
1938-ban a visszatérõ magyarok elõl elmenekültek a kolónia lakói. A második világháború után evangélikus szlovákok jöttek, meg a Csehszlovákia és a
Szovjetunió között lezajlott lakosságcsere eredményeként  szlovákiai ruszinok
helyett  kerültek ide az új lakók, s foglaltak el 13 portát. (Öt család visszakerült a korábbi lakosok közül is.) Adatközlõnk Onokovce (Felsõdomonya, Ung vm.)
szlovák faluból származik, ahonnan összesen hat római katolikus család települt Csehszlovákiába 1947-ben. Elõször Gútára (Kolárovo) vitték õket, de ott
nem voltak üres porták állatállományuk és ingóságuk elhelyezésére. Voltak,
akik cseh területekre mentek tovább, de kerültek közülük Bélybe meg Zéténybe
is. Adatközlõnk a tárkányi kolónián kezdett gazdálkodni 20 hektár földön. Gazdálkodásuk jellege nem különbözött a tárkányi gazdákétól: szántóföldjükben a
tavaszi kalászosok (árpa és zab), valamint a kapások (sok dohány, burgonya) és
az õszi gabonavetés területe váltakozott. Sok jószágot, a fejõstehenek mellett
fõleg lovakat tartottak: a tágas legelõre a lovakat nem is hajtották ki, egész évben istállózták õket. Mindehhez bõséges vetett takarmány (lóhere, lucerna)
szolgált. Portáik lényegében egységes arculatot mutatnak: a telek szélén áll a
lakóház, mögötte az istállóval, az udvart a széles csûr választja el a kerttõl. (Távolról nézve a csûrök sora önálló kis hegyvidéki falu képét kölcsönzi a közigazgatásilag Nagytárkányhoz tartozó kolóniának.) A csûrbe rakták a learatott kalá329

szosokat, cséplés után a széna került a helyére. Általában külön dohánypajtájuk volt  ezeket mára elbontották , de voltak, akik a csûrben szárították a dohányt, amit csak a cséplés után kezdtek törni.
A kolonisták jó kapcsolatot tartottak a tárkányiakkal, az utóbbiak szívesen
vállaltak munkát a kolónián. 1952-ben itt is megalakult a JRD: a kolónián önálló közös gazdaság szervezõdött. 1964-ben azt is beolvasztották az állami gazdaságba.
Ahogy térségünk valamennyi szocialista országában, Csehszlovákiában is ellentmondásos folyamat volt a mezõgazdasági szövetkezetek (JRD) megszervezése. Az alapvetõen politikai döntés tönkretette a legjobb paraszti gyakorlattal
és tudással rendelkezõ társadalmi réteget, ugyanakkor nem tudott elég biztonságot adni a falusi szegénységnek sem. (Nem szólva arról, hogy nem enyhítette az utóbbi réteg több generációs földéhségét. A legnehezebb talán éppen
azokkal a kisföldû emberekkel volt megértetni a kollektivizálást, akik a háború
után kaptak 2-3 hektár földet a grófi birtokból!) A szövetkezetek elsõ vezetõi politikai alapon kaptak megbízást, s jobbára nem voltak agrárszakemberek.
Nagytárkányban 1952-tõl 1957-ig szervezõdött az elsõ közös gazdaság, amely
 több átalakulás után  állami gazdaságként fejezte be a tevékenységét 1990ben.
Némiképp ellentmondásnak tûnik, de a nagytárkányiak mezõgazdálkodásában a piacra termelés virágkora a közös gazdálkodás idõszakában, az 1960-as
és az 1970-es évek fordulójától következett be. A kisvállalkozások részben a
szerzõdött állatok  fõleg szarvasmarhák  hízlalásán, részben pedig a gyümölcstermesztésen és a fólia alatt nevelt zöldségek értékesítésén alapultak.
Mindebben szerepet játszott az is, hogy a népesség egy része a mezõgazdaságon kívül dolgozott, ugyanakkor például a vasutasok utazási kedvezménye segítette a zöldségfélék és gyümölcsök értékesítését. A szövetkezeti tagoknak 0,5
hektár háztáji földet adtak  aki féltag volt, az a felét kapta , ebbe azonban jobbára kukoricát vetettek. A zöldségtermesztés kezdetben a portán levõ kiskertben folyt. A bulgárkodás  az emlékezet szerint a Csapon élõ bolgárkertészektõl került át Tárkányba az elnevezés  az 1960-es évek végén kezdõdött. Addig
csak akkor ettünk paprikát, ha valahonnan szekérrel árulni hozták  mondták
az adatközlõink. Leginkább a bulgár petlérek hozták a faluba szekéren a paprikát árulni, õk árusították a kék tököt (padlizsán) is. A belhelyen levõ kiskertekben kezdetben fõleg uborka, karalábé és karfiol, valamint paprika, paradicsom,
káposzta volt a fõ termelvény. Volt olyan adatközlõnk, akinek egy évben 10 ezer
karfioltõ volt kiültetve. A zöldségféléket meg a gyümölcsöt helyben is felvásárolták  a csehszlovák állam iparvidékei nagy mennyiségû élelmiszert igényeltek
, többen szállították be a perbenyiki vasútállomáson mûködõ átvevõknek is. De
azok kerestek igazán jól, akik kosarakban, bõröndökben vonaton vitték a portékát a városok és a Tátra vidékére. A nagy áttörést azonban a saját gépkocsik
megjelenése hozta: a személyautó csomagtartójában egyszerre elszállított néhány láda alma  már Magyarsas (Zemplínske Jastrabie), Imreg (Brehov) környé330

kén  akár ezer korona bevételt is jelenthetett. Utóbb sikeres próbálkozások történtek például a fólia alatt nevelt virágok, virágpalánták értékesítésével is.
Aligha tévedünk, ha úgy véljük, hogy ez a korai vállalkozói réteg az, amelyik részben a JRD elõtti idõszak  inkább a megelõzõ generáció tapasztalatán
nyugvó  paraszti hagyományára, részben az 1970-es és 1980-as évek tapasztalataira építve viszonylag gördülékenyen érte meg a rendszerváltás idõszakát
is. A földjüket visszaigényelve közülük került ki a lehetõségekhez képest boldoguló újparaszti réteg.
1990 után nem mindenki igényelte vissza a földjét: különösen a gyenge
adottságú parcellák és az idõs tulajdonosok birtoka nem került mûvelésre. (Ez
a terület az önkormányzati földalapban maradt.) Aki bemutatta a tulajdoni lapot,
az a régi  közös gazdaság elõtti  parcelláit kaphatta vissza, de mivel a parasztbirtokok több tagban voltak, általában mindenki egy darabban igyekezett földet
szerezni. Mikor megjelent a szlovák földtörvény, mindenki visszaigényelte a földjét: hektáronként 27 ezer korona kárpótlást adtak készpénzben, terményben,
más részesedésben. Négy-öt évig sokan gazdálkodtak, aztán kiderült, hogy nem
mindenki képes megfelelni a mostani elvárásoknak. Gép nélkül nehéz volt megmûvelni a földet, inkább igyekeztek azt bérbe adni. Sokan egyszerûen felélték a
kárpótlást, nem tudtak újra megkapaszkodni a mezõgazdálkodásban. Néhány
30-40 hektáros családi üzem jött létre, amiket jelentõs állami támogatással gépesítettek. Az elkövetkezõ évek adnak majd választ arra a kérdésre, hogy a fentebb bemutatott elõzmények után merre vezet tovább a nagytárkányi mezõgazdaság útja.
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2. kép. Dohány beváltása, 1930-as évek (Ismeretlen fényképész felvétele, Fuksz Sándor
gyûjteményében)

3. kép. Fõzõtök szállítása

4. kép. Méhköpû
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5. kép. Méhes a kertben

6. kép. A Tisza-kert áradáskor (Ismeretlen fényképész felvétele)
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7. kép. Delelõ csorda a Holt-Tisza mellett

8. kép. Szénagyûjtõ gereblye

9. kép. Egyes járom
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10. kép. Juhfejés (Ismeretlen fényképész felvétele)

11. kép. Juhászkampók
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12-13. kép. Juhnyírás (Ismeretlen fényképész felvétele)
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14. kép. Juhkolompok

Charakteristika tradièného hospodárenia a jeho premeny
(Zhrnutie)
túdia sa podrobne zaoberá premenami ro¾níckeho hospodárenia v usadlosti, kladúc
dôraz predovetkým na charakteristiky ro¾níckeho hospodárenia v 19.20. storoèí.
Autori vak venujú pozornos aj obdobiu kolektívneho hospodárenia, dokonca prihliadajú
vo svojej túdii aj na stav po roku 1990.
Jadro celej práce tvorí problematika, ako vyuívali chotár obce navzájom sa striedajúce generácie obyvate¾stva tejto usadlosti, majúcej svojrázne danosti krajiny v Potisí.
K¾úèovou hranicou tohto obdobia je úprava vodných tokov, prebiehajúca od polovice 19.
storoèia: autori poukazujú na procesy, ktoré prebehli v zmenených krajinných podmienkach. Vímajú si aj spoloèenské a kultúrne zmeny, ktoré sprevádzajú formovanie krajiny.
Poukazujú na to, akú odpoveï dáva populácia na problémy nezdravej majetkovej truktúry, ako to vetko súvisí s vývojom zamestnanosti. Predstavujú, akým spôsobom sa
mení po¾nohospodárska èinnos, pracovné procesy v zmenenom vyuívaní chotára obce,
uvádzajú charakteristické znaky pestovania dominantných plodín. Oboznamujú so vzahom toho vetkého k premene techniky chovu hospodárskych zvierat. Predstavujú po¾né
hospodárenie kolonistov, usídlených na kraji dediny, a vzájomné súvislosti s èinnosou
ro¾níkov tejto obce. Detailne, bohato pouívajúc aj náreèovú terminológiu, predstavujú
autori jednotlivé odvetvia ro¾níckeho hospodárenia, zároveò vak sledujú aj okruh otázok,
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spojených so zmenou organizácie výroby. Samostatná kapitola sa zaoberá vyuívaním tzv.
Tisza-kertek (záhrad pri Tise), zmenami vyuívania niekdajích záplavových ovocných
sadov v 20. storoèí. Snaha autorov smeruje predovetkým k vytvoreniu takých dlhých
historických prierezov, ktoré aj v meniacich sa podmienkach umonia zachyti rozoznanie
dlhodobo podobných rysov po¾ného hospodárenia.

Charakteristische Züge der traditionellen Wirtschaftsführung
und ihre Umwandlung
(Zusammenfassung)
Die Abhandlung befasst sich ausführlich mit Veränderungen in der Wirtschaftsführung
des Dorfes, besonders im 19.20. Jh. Die Autoren orientieren sich dabei auf die gemeinsame Bewirtschaftung, sie widmen sich auch den Verhältnissen nach 1990.
Die zentrale Problematik der Untersuchung ist, wie der Ackerboden in der
Siedlungvon mehreren Generationen genutzt wurde. Eine der wichtigsten Fragen in diesem Zusammenhang ist die Flussregelung bzw. Gewässerregelung seit Mitte des
19.Jhs.: die Autoren stellen Prozesse vor, die sich unter den veränderten Veränderungen
in der Landwirtschaft vollzogen. Erwähnt werden auch gesellschaftliche und kulturelle
Veränderungen, von denen die Umgestaltung der Landschaft begleitet wurde. Es wird
darauf hingewiesen, welche gesellschaftlichen Antworten die Bevölkerung auf die
Probleme der ungesunden Biostruktur gibt und wie das alles mit der Beschäftigungsrate
der Bevölkerung zusammenhängt. Die Verfasser stellen, auf welche Art und Weise sich
Ackerbautreiben bei Veränderung von Ackerbaunutzung entfaltet, sie geben die
Kennwerte für bestimmende Pflanzenkulturen an, die Veränderungen in den Techniken
für Viehzucht miteinbezogen.
Die landwirtschaftliche Tätigkeit der Kolonisten, die am Rande des Dorfes angesiedelt wurden, bzw. deren Zusammenhänge mit der Arbeit der Dorfbauernschaft werden
auch vorgestellt. Die Autoren stellen die einzelnen Zweige der bäuerlichen Wirtschaftsführung in einer reichen Volkssprache ausführlich auf, wobei sie auch Organisationsfragen des Prozesses erschließen. In einem selbständigen Kapitel wird die Ausnutzung
der so genannten Theiß-Gärten, bzw. von Obstgärten im ehemaligen Flutgebiet im 20.
Jh. behandelt. Die Verfasser führen in erster Linie lange Geschichtsschnitte auf, in
denen die ähnlichen Züge in der Wirtschaftsführung auch langfristig wiederzuerkennen
sind.
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8. kép. Kertész Sándor és családja (montázs az Amerikában lévõ apa képével)

9. kép. Amerikások által az 1930-as évek elején épített lakóház
(Fogas Tóth Balázs tanulmányához))
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SZILÁGYI MIKLÓS
Összefüggések és kölcsönhatások:
halászat  sporthorgászat  orvhalászat
Ha valaki a létfenntartás szempontjából fontos népi foglalkozások néprajzi bemutatását várja el a falumonográfia egyik fejezetétõl, nyilván csodálkozni fog,
ha a nagytárkányi halászatról szóló dolgozatommal találkozik ebben a kötetben.
Joggal kérdezi: vajon mi indokolta a terjedelmes ismertetést, amikor  hiába
gyanítunk a térképre rátekintve a faluhoz tartozó halászóvizet  a statisztikák
egyetlen halász foglalkozású személyt sem tartanak számon.
Van igazság ebben a kérdésben, ám aki így kérdez, figyelmen kívül hagyja a
halászat magyarországi kutatástörténeti hagyományait. Nemcsak azt, hogy a
magyar etnográfia 19. századi kezdetei óta  a klasszikusként tisztelt kezdeményezõ, Herman Ottó iránymutatása nyomán (Vö. Herman 1887)  a népies halászatot folyamatosan megkülönböztetett érdeklõdés övezte,1 s ennek köszönhetõen olyan faluközösségek halászatáról is születtek feldolgozások, melyekben a kutatás idején talán ha egy-két személy képviselte a halászfoglalkozást.
Miért ne készülhetne tehát egy olyan faluról is, ahol minden tényezõ  különbözõ minõségû vizek, bennük változatos halfauna és a halak zsákmányul ejtését
nemes szenvedélyként megjelölõ emberi szándék  együttesen jelen van,
igaz, hogy a hal fogása csak afféle szabadidõs tevékenység vagy a hatóság
által elítélt, illegalitásba kényszerített élelemtermelés lehet? És persze az sem
hagyható figyelmen kívül, hogy azért készült minden eddigi néprajzi feldolgozás,
azért készül ez a mostani is, mert a magyar etnográfia kutatási hagyományainak mindmáig része egy elméleti és módszertani elõfeltevés. Ennek lényege így
összegezhetõ: a ma megfigyelhetõ és a múlt élõ tanúinak kimeríthetetlenül gazdag emlékezete megõrizte töredékes, idõ telvén mind töredékesebb adalékokból olyan korok, korszakok eszközkészletére, munkakultúrájára, tudásbázisára
lehet következtetni, amikor még a létfenntartáshoz tetemesen hozzájárult a
halászkodás  nem csupán kisebb-nagyobb embercsoport élelemtermelõ foglalkozásaként, hanem az árvíz járta területeken egyedül lehetséges, részben termelõ, részben zsákmányoló jellegû, természetközeli paraszti létforma egyik
meghatározóan fontos elemeként.

1

A kutatástörténeti összefüggések további részletezése helyett hadd utaljak korábbi összefoglaló dolgozatomra: Szilágyi 1978
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A halászat néprajzi kutatásáról vallott ilyen felfogás persze több mint egy évszázada formálódott ki, és arra az akkor még reálisan számba vehetõ adottságra alapozódott, hogy az élõ emlékezet õriz valami fontosat a földmûvelés kiterjesztése érdekében elvégzett gigantikus tájátalakítást, az ármentesítést megelõzõ állapotokról. Valóban sokat megõrzött: a folklórelbeszélések mesésen
gazdaggá, változatossá, idillien széppé stilizálták a valaha volt halászati lehetõségeket, mert így még hatásosabbak lehetettek a halállomány katasztrofális
csökkenésén, a lehetõségeknek a napi megélhetést veszélyeztetõ beszûkülésén kesergõ halászpanaszok. A változásokat átélõ-megszenvedõ halászok nosztalgikus múltszemlélete is szervesen beleépült tehát abba a képbe, melyet az
etnográfia alakított ki a halászatról, s mely  a kutatásnak köszönhetõen  sokkal inkább a visszavonhatatlanul a múltba tûnt mesés vízi világ, mint a jelen
egyik népi foglalkozásának tükrözõje lett.
Idõ telvén persze tovább romlottak a halászati lehetõségek, így a mind keserûbb panaszok is folytatódtak. Ám a folklóremlékezet lassan-lassan nem az ármentesítés elõtti állapotokban, hanem az emlékezni kész legidõsebb generáció
ifjúkorában talált rá a  sanyarú jelennel a minden megváltozott nagyobb nyomatéka kedvéért bízvást szembeállítható  mesés idõkre. Így a halásznosztalgiákat közvetítõ néprajzi halászatkutatás 20. századi eredményeibõl az is pontosan kiviláglik, hogy alaposan megváltozott a sanyarú jelent ellenpontozni hivatott múlt  folyamatosan változott aszerint, hogy éppen melyik konkrét történelmi korszakot jelölte meg a folklór-emlékezet az eszményi szépség, a rend,
a korlátlan lehetõség idõszakaként.
Mindenképpen fontos tisztáznom a bevezetõben a csak a halászatra, egyéb
népi foglalkozásokra nem érvényes múltjelen összehasonlításnak (az egykori gazdagsághoz viszonyított szegényes jelennek) az egymásfél évszázada folyamatosan változó tartalmát, mert  elsõ hallásra bármennyire hihetetlen  a
nagytárkányiak szerint a nosztalgikusan idézgetett régi idõkhöz, a messze
tûnt mesés múlthoz az 19601970-es évek is hozzátartoznak.2 Íme, egy, a közeli múltat eszményien gazdagnak láttató vélekedés: Akkor nem telepítettek
halat soha, mint máma. Akkor a természet adta a halat! Körül a falun ha vót
egy kis hajlat, magyarul pocsolya, ahol víz vót, ott vót hal. Ugya, a madarak a
kishalakat összeszedték, ahogy vitték, elejtették. Körül a falun mindenütt
lehetett a határba sások vótak, mindenütt hal vót.
Legidõsebb  70 év fölötti  informátoraim java korabeli férfiként, a halásztársaság teljes jogú tagjaként, a fiatalabbak  az 50 körüliek  serdülõként, suttyó legényként vagy maguk is haszonélvezõi voltak, vagy apjuk-nagyapjuk iránymutatása szerint halásszá nevelõdve arra készültek, hogy azzá lesznek az ak-

2

Annak érdekében, hogy a nagytárkányi halászat múltjának/régmúltjának kronológiája, ennek részeként a Tisza ármentesítésének  a meder-rövídítésnek: a Holt-Tisza kialakulásának  a halászat szervezetére és technikájára gyakorolt 19. és 20. századi hatása tisztázható legyen, levéltári kutatást is végeznem kellett volna. Ez alkalommal azonban csupán azt tekintem feladatomnak, hogy az interjúzó módszerrel egybegyûjtött adatok történeti forrásértékét értelmezzem.
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kor még kiváló halas víznek számító, közvetlenül a falu mellett húzódó HoltTiszának.3 Azóta azonban minden megváltozott. Halászok akkor sem lehetnének, mert ma már csak a sporthorgászat engedélyezett (két pálcával), ha
ugyanolyan lenne a halászóvíz, mint volt egykoron. Két lehetõsége van tehát annak, aki megörökölte apjától-nagyapjától a halászszenvedélyt, s akit a vízben
sejtett uratlan jószág  az amúgy szûkölködõ ember számára a legkiválóbb, s
olcsó (hisz egy kis munkával, de amúgy ingyen megszerezhetõ) élelem-alapanyag biztosításának vágya hajt : a sporthorgászat és az orvhalászat (helyi
szóhasználat szerint a feketehalászat). Íme, egy középkorú sporthorgász vélekedése a horgászat/halászat jelenlegi jogi korlátairól, s a szigor csekély hatásáról: Máma olyan szigorúan veszik a halászatot, hogy: bíróság és még le is
ültetik, hat hónapot kap nyugodtan. De vannak olyanok, akik csinálják, elég sokan, sajnos. Mink nem szólunk nekik Hát nem lehet szólni! Mert ha én kimegyek Tárkányba, a fele Tárkány rokonunk, oszt û is benne van Nem szólhatok
semmit. Hát a rendõrök jönnek, járnak kontrolálni, de a rendõröket is ki lehet
cselezni. Most is vót itt: kontrolra lejöttek, csináltak egy nagy kontrolát: egy pártúl elvették a felszerelést, bíróságra is mentek egy páran, de hát ez semmi.
A legelkeserítõbb azonban számukra a halászóvíz állapota. Látványnak is
igen lehangoló a falu alatti Holt-Tisza: elhanyagoltságról, gondozatlanságról
árulkodik, természetes tehát, hogy az egykorúmai összehasonlításoknak
ez a legfõbb tárgya: A víznek az alja kemíny vót, iszap nem vót benne, sulyom4
nem vót benne, tiszta vót az egísz víz. Most ha belemegyen az ember a vízbe,
rögtön viszketeget kap attúl a dudvaportúl, attúl a méregtûl. Akkor meg tiszta
vót, mert ki vót pucolva: a nagyháló kiszedte, a kisháló kiszedte belõle. [ ]
Nem úgy, mint máma! Hát itt ahogy vagyunk, a két gát közt, mán a pecát nem
lehet bedobni! Ha fenekest dob be, húzza ki a zõdnyálkát, pokrócot húz ki. A

3

4

Összesen 720 percnyi interjút készítettem olyan férfiakkal, akik a helyi közvélemény szerint és
a saját véleményük szerint is, szenvedélyes, a vizek, a halak titkait kiválóan ismerõ halászok/horgászok. A magnetofonnal rögzített beszélgetések szó szerinti lejegyzéséért feleségemnek, Sz. Bányai Irén ny. történész muzeológusnak tartozom hálás köszönettel.  A továbbiakban részletesen idézni fogok a lejegyzett interjúkból minden olyan esetben, amikor a megfogalmazás élményszerû volta, egyedisége indokolttá teszi, hogy adatközlõimnek adjam át a szót, viszont nem nevezem meg név szerint, hogy kitõl való az idézet  tekintettel arra, hogy az információk olykor féllegális, illegális tevékenység élményét idézik meg, s jobb megóvni rendkívül
készséges informátoraimat az esetleges kellemetlenségektõl. De mert õk maguk úgyis tudják,
hogy kiktõl származnak ezek a bizalmas információk, fogadják így névtelenül hálás köszönetemet, amiért megosztották velem gazdag tapasztalataikat, s hozzájárultak e dolgozat megszületéséhez.
Bár a holtág leggyakrabban emlegetett vízinövénye a sulyom (Trapa natans), arról nem tudtak
adatközlõim, hogy azt emberi fogyasztás céljára gyûjtötték volna, csak azt emlegették, hogy a
tehenek nagyon szeretik. Pedig a sulyom rendszeres gyûjtésérõl és kenyérpótlóként vagy csemegeként való fogyasztásáról az egész magyar nyelvterületrõl s Bodrogközbõl is vannak archivális és recens adatok (Balassa 1975, 3132.  összefoglalóan: Szilágyi 1997, 8692.). Egy
adatközlõi megjegyzés aligha elegendõ az egykori fogyasztás valószínûsítéséhez: ha zöldön
szépen kibontja, megeszi, olyan, mint a dió zölden, még attúl jobb, a diónál. Vót egy öreg bácsi, tavaly halt meg, az állandóan gyûjtötte és ette.
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magyar határnál jóval ide be van sûrûsödve, be van sulymosodva, kalakánnyal
tele.5 Az érintettek persze pontosan tudják az eliszaposodás, elgazosodás
okát: az emberi felelõtlenséget, az egykori kapkodó munkavégzést, a jelenlegi
pénztelenséget, no meg a nemtörõdömséget jelölik meg okként. Következésképpen az állapotok megváltoztatására javasolható módszerrõl is van elképzelésük: Abszolút nincs húzása a víznek! [Áradáskor] mindent behoz a két gát közé, és amott mán nem tud kicsúszni, nem tud amarra kifolyni a víz, kimenni a
szenny, a piszok. Itten csak egy egyszerû zsilipet kell csinálni, és ottan kéne azt
az új gátat, amit csináltak, aztat likvidálni. Azt úgy kellett vóna megcsinálni, meg
is van a karika [betongyûrû az átereszhez], ott van fenn a kistõtésen, azokat
kellett vóna nekik belerakni, de gyorsan kellett, aszonták, hogy a falun nem járhat keresztül a tehen Dûtögették a nagy fákat, rá a fõdet, és így lett: a csöveket kihagyták, a jószág tudjon keresztül menni. És így nincs húzása, az iszap
csak rakódik, rakódik a két gát közt.
A természeti környezet megváltozásával a mai embernek  helybelieknek és
idegenbõl érkezetteknek  a vízzel kapcsolatos viselkedése is felelõtlenségbe,
nemtörõdöm kártételbe, természetkárosításba csapott át: rengeteg olyan emberek vannak, hogy nem nézik, hogy ez Tisza, hogy járnak ide fürödni, minden.
Kijönnek autóval, kihozzák a szemetet az autónak a hátuljába, és belelökik a Tiszába! [ ] Kutyákat beledobálnak, malacot beledobálnak  dögöt. Én lecsuknám, vagy úgy megbüntetném, hogy elmenne a kedve! És beszélgetés közben
következik egy példatörténet arról, hogy egyszer horgászás közben egy hatalmas
nejlontáska ócska ruhát húzott partra, mert a horogra akadt hal abba húzódott
bele: 15 kila biztos vót abba, de a halacska nem vót még húsz deka se.
A halászok számára felettébb kedvezõtlen változások értetlenséget, elkeseredettséget kiváltó hangulata persze az emberek közötti megváltozott viszonyok
értelmezésére is rávetül, s az egykori apró emberi gesztusok meg a mai emberi ridegség szembeállítása is besorolódik a múltat  ez esetben az emlékezõ ifjúkorát, a halászat szempontjából idilli állapotot  megszépítõ emlékezések vég
nélkül sorolt érvei közé: Jöttem a gáton keresztül az Új-Tiszárúl, ott vótak a gyerekek: horgásztak. Megfogtak egy ilyen kis halat, hogy örültek neki! Ott állt egy,
mondom neki: te mér nem horgászol? Azt mondja, hogy nincs mivel. Itt akkor
megvót a két sor akácfa, a másik ódalra elmentem, vágtam neki akácfabotot,
kivettem a szaturt, kötöttem rá horgot: horgássz te is! Máma meg nem az van,
hogy segítse azt a gyereket, hogy tanítsa azt a gyereket, elszedi a pácát tûle,
összetördeli.
Ha ennyire hangsúlyos volt, ha ennyire egybekapcsolódott a jórossz, a
széprút, a rendesrendetlen értékminõsítéssel az adatgyûjtõi beszélgetéseimben a múltjelen szembeállítás, mint ezek az apró részletek sejtetik, a
Nagytárkányban szokásos halászati technikáról elmondottak sem voltak a gyûjtés során, s nem lehetnek ebben a feldolgozásban sem teljességgel függetle-

5 A kolokány: fehér virágú mocsári növény (Strationes aloides). Nagy 1992, 176. Az ÚMTSz 3: 441.
szerint  aligha helyesen  a sulyom Trapa natans szára.
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nek attól a pszichikai kényszertõl, hogy a mába  a 2004. nyarán végzett gyûjtéseim jelen idejébe  akarva-akaratlan belejátsszék a néhány évtized elõtti közelmúlt eszményítése: bár sorra-rendre a jelenre hivatkoztak informátoraim élményelbeszélései, nekem, a hallgatónak, tudnom kellett  beszélgetõtársaim
feltételezték rólam ennek folyamatos figyelembe vételét , hogy az elmondottaknak csak a múltban lehet érvényessége, hisz ma már minden más. Másik
oldalról pedig a Holt-Tiszára vonatkoztatott múltjelen szembeállítás segített abban, hogy minden részletkérdésben meglegyen  a néprajzi hitelességgel kapcsolatos szakmai elvárás értelmében  a határozott különbségtétel az itthoni
és a más halászóvizeken szerzett, a tudás-egészbe beépült személyes tapasztalatok között. Számon kell tartania ugyanis az olvasónak, hogy informátoraim
korántsem csak a Holt-Tiszában halásztak! Mivel régen, amikor még nem volt
kötelezõ a sporthorgászat, a halászati eszközöket is szabadon használhattak,
elõbb a királyhelmeci, majd onnan elszakadva az ágcsernyõi halásztársasághoz
tartoztak a tárkányiak, joguk (s a baráti kapcsolatok miatt gyakorlati lehetõségük is) volt rá, hogy a Latorcán halásszanak. És folyamatosan lehetõségük volt,
ha elkerülték a konfliktust a határõrizeti szervekkel  mert az is határvíz, csakúgy, mint a Holt-Tisza egy része  az Élõ-Tiszán való halászatra is.
És azt is feltételezték rólam beszélgetõtársaim, hogy ugyanúgy értelmezem
az orvhalászat fogalmát, mint õk. Azaz: ha észreveszem is (mellesleg: nehéz lett
volt nem észrevennem, hisz tüzetesen tanulmányoztam az orvhalász-mentalitást. Vö.: Szilágyi 1989), hogy az általuk részletesen ismertetett orvhalász-praktikákat nem  nem csak  az éppen nyilatkozó által szavakban elítélt ismeretlen személyek alkalmazzák, hanem olykor õk maguk is éltek velük, noha egyébként (mi más lehetne?) becsületes sporthorgászok, nem kiáltok azonnal halellenõr után. Elfogadom megmásíthatatlan realitásnak, hogy vannak horgászok,
akik így fogalmazzák meg nemes szenvedélyük indítékát: A halászszenvedély
az, amikor maga megfogja. Letette a varsát, s mikor kedve tartotta vagy ideje
tartotta, akkor megnézte, és ezzel le vót tudva? Az nem halászat. A halászat az,
amikor leülõk, ha van jó barát, akkor egymás mellett, elbeszélgetünk, egy kis
szalonnát megsütünk, egy csepp bort megiszunk, és akkor: lássuk hogy viszi a
dugót! Ez a halászat! És vannak olyanok is, akik nem tudnak, nem akarnak lemondani, hiába a szigorodó tiltás, azokról a halászmódszerekrõl, melyekbe annak idején belenevelõdtek. S akik a zsákmány mennyiségén, nagyságán, piaci
értékén, nem pedig a megszerzéséért folytatott küzdelem sportszerûségén, a
halnak is esélyt adó lovagias magatartáson mérik a halászkodás eredményességét, sikerét.
Persze a tárkányiak is öntudatosan kinyilvánították: nem õk, hanem azok a
feketehalászok, akik minden éjjel rakik le azt a tükörhálót, négyet, ötöt, tízet.
Hát hol van az engedély? Itt olyan feketehalászat megy, hogy nem is képzeli el
maga, hogy itt mi van! Azaz: nem az alkalmanként szabályt szegõ, hanem az
az orvhalász, aki a leghatékonyabb célszerszámokkal szerelkezik fel, hogy minél nagyobb hasznot remélhessen. Indulatosan kérdezik tehát: a gyerekek lennének az orvhalászok, akiket az ellenõrök zaklatnak? Eltörik a botot a pulyák349

tól, ha lemegy egy kis pedzõssel halászni. [Régen] jött az ellenõr: na, fiam, fogtál valamit? Nem így kell, úgy kell  direkt izélték, hogy tanuljuk meg azt a halászatot, hogy minél több tagja legyen annak a társulatnak. Közben pedig szemet
hunynak az igazi orvhalászok garázdálkodása felett!
A nagytárkányi halászat/horgászat néprajzi tanulságainak itt következõ öszszefoglalása azt tükrözi, hogy (amennyire lehet egy messzirõl jött idegennek)
igyekeztem azonosulni informátoraim felfogásával: élõként mutatom be a
kényszerû körülmények miatt ma már csak az emlékezetben élõt, s nem ítélem
el azokat a kényszer-orvhalászokat, akik nemcsak idézgetik, hanem napi gyakorlatukban is továbbéltetik (mert másképp nem lehet, illegálisan) a több évszázados halászmódszereket. Az értelmezés legfõbb szempontjának az etnográfiai jelentõséget: különösséget avagy általános elterjedtséget tekintem. Nem ahhoz
mérem hozzá tehát a 2004-ben  lám  még mindig fellelhetõ igen régies, gyakran az 50100 éve megfigyelttel lényegileg azonos értékû, azokat újabb meg
újabb részletekkel még ki is egészítõ néprajzi adalékokat, hogy az éppen hatályos rendelkezések szerint mit szabad és mit nem szabad egy sporthorgásznak.
Hiszen arra figyeltem a gyûjtés során is, hogy milyen volt s milyen manapság a
más-más jogi helyzetû halfogók tapasztalatainak egymásba épülése, egymásra
hatása, a halász- és horgász-tudásanyag kölcsönös ide-oda áramlása.

A halásztársulat és a gyalmos halászat
A nagyhálós és kisszerszámos halászat legális lehetõségét az 19601970-es
évekig biztosító halásztársulatról, melynek mûködését minden informátorom
eszményi idõszakként emlegette, igen nehéz hiteles képet alkotni. Annyira közel vannak az egykori társulat tagjai: a híres nagytárkányi halászok, hogy a kollektív emlékezet õrzi a nevüket, és azt is, hogy nem voltak fõfoglalkozású halászok, de a halászat volt a szenvedélyük. Sõt, a jelentéktelen apró részletek is
megõrzõdtek velük kapcsolatban: a halászok körül tébláboló kisgyermek emlékezetében ma is élénken él, hogy vót olyan négykerekû kis szekerjük, és annyi
halat fogtak: azzal a szekerrel húzták haza, úgy az emlékezetembe van, hogy
meg tudnám mutatni azt a helyet. A szervezeti forma lényegérõl: a nagyobb
szervezeti egységbe tartozás, a vízhasználat jogi feltételeirõl és körülményeirõl
azonban nincsenek egyértelmûen értékelhetõ adataim.
A Királyhelmechez, majd a szétválás után Ágcsernyõhöz tartozás (az oda fizetett tagdíj, s ezen az alapon a közös vagyon számontartása) és ezeknek a 
talán járási  szervezeteknek a keretében a nagytárkányi kompánia önállósága
nyilván úgy értelmezendõ, hogy az emlegetett adminisztratív központok szervezõ, irányító szerepének tudomásul vétele volt a kisszerszámokkal való legális
halászkodásnak és az önálló nagyhálós csapat megszervezésének feltétele. Azt
viszont nem tudtam kideríteni, hogy a nagyobb szervezeti egység avagy a helyi
kompánia bérelte-e  és kitõl  a nagytárkányi határban található halászóvizeket. A helyi szokásjog mintha a szocialista korszakban is elismerte volna a
halászóvíz a parti birtok tartozéka õsi jogelvet, mely  a megváltozott körül350

ményekhez hozzáigazítva  az 1888. évi magyar halászati törvénybe is átmentõdött (SolymosSzilágyi 2001, 135). Az így felemlegetett egykori szokás
azonban aligha értelmezhetõ a bérleti díj kifizetéseként, csupán a vízhez fûzõdõ jog jelképes kinyilvánításaként: Régen úgy vót, hogy jött az október, az az
utolsó szezon a halászatba, és akkor kijött az egész halásztársulat, lehúzták a
vizet, és el vót osztva a hal: akinek oda lement a fõdje, az kapott jogot abbúl
a részbûl a halnak a jogábúl, itt az Ócska-Tiszán. Nem kellett fizetni, csak bizonyos kiló halat kapott akinek oda járt le a fõdje. Mert ez nálunk szokás vót
régen. Most mán ez nem csinálódik, mert mán minden el van hanyagolva Akkor még gyerek vótam:6 mink mentünk, mint segédek.
A nagytárkányi kompánia, mely (ma már tisztázhatatlan, hogy milyen rendszerességgel) gyalommal, szinonim nevén nagyhálóval halászott a Holt-Tiszában, egyébként pedig a tagjai egyénileg, esetenként társulva bármilyen kisszerszámmal szabadon halászhattak, olyan, a feudalizmus korában gyökerezõ szervezeti forma volt, amelyet a szakirodalom  Herman Ottó nyomán  bokor néven
tart számon (Herman 1887, 6971. Vö. SolymosSzilágyi 2001, 129130,
139141.). A gyalom közös tulajdonuk volt: minden tag a maga által kötött hálódarabbal járult hozzá,7 az egyéb tartozékokat pedig  elsõsorban a kötélverõvel elkészítendõ húzóköteleket  a fel nem osztott, közösen értékesített halászzsákmány árából szerezték be. A zsákmány elosztásának módja  ugyanúgy,
mint más vidékeken  szertartásos rendet követett, amit az emlékezet pontosan õriz: Ott vót elosztva [azaz: a kihúzás helyén], hányták szíjjel hatalmas
nagy csomókba. Kezükbe vettek valami fát, és húztak, hogy mék méké. Nagyság szerint vót elrakva.  Kivettek egyforma halat, tegyük fel: vótunk hatan
vagy heten, kirakták: na ez a hét egyforma. Nem dekázták, mert mérlegen nem
mérték Akkor rakott hozzá, mindig hányta sorba, körbe, az egyik rakta, csinálták ketten-hárman: válogatták annak, aki hányta körbe. A fõnök meg nézte,
nehogy egy is kimaradjon, hogy ne csapják be egyik a másikat. Utána vót ilyen
papír, ráírták: egyes, kettes, hármas, összerázták kalapba: tessék belenyúlni.
A közös tulajdonú nagyháló, a gyalom  eltérõen a Herman Ottó által ilyen
néven bemutatott, a szakirodalomban ebben a formában típusnak tekintett tavi kerítõhálótól (Herman 1887, 286287)  nem volt zsákos, csak az ólommal,
vasdarabokkal súlyozott alín és fenyõfa guriga, utóbb parafa- vagy könnyû mûanyag úszókkal felszerelt felín, valamint a két végére erõsített botló között bõre hagyott öbli volt, hasonlóan, mint a Felsõ-Tisza vidékén, a Bodrogközben másutt is: a hálófalból hátranyúló zsák sehol sem volt szükségszerû tartozéka a

6
7

1958-ban született.
Mondjuk vót 60 méteres a háló, két gyalom vót, mondjuk nekem vót benne 20 méter, amannak 20 méter. Mindig kötögették a hálót, csinálták, hatalmas köteleket kellett mindig újítani. Az
idõsebbek csinálták, nekünk [t.i. a gyerekeknek, akik, mert segítettek, szintén kaptak a kevésbé értékes halból] a hálóba jogunk nem vót, de a keszegeket, a dévért vagy akármilyen halat,
hiába vót másfél-két kilós, mi azt szedhettük össze, ilyen nem nemes halakat: vigyél fiam,
amennyi kell, szedd össze.
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20. században használt gyalomnak (Pl.: Gönyey 1926, 1718; Ecsedi 1934,
218; Nyárády 1938, 169170, 380382; Balassa 1975, 34, 42; Szilágyi
1995, 168182; D. Varga 2004, 6568.). Méretének, tartozékainak kialakításakor  ahogy másutt is  a meghalászandó víz adottságaihoz alkalmazkodtak:
Ez olyan 120 méter, vót amelyik 80 méter hosszú vót, de 4 méter széles. Felül
dugók vótak, alul lesúlyozva ólommal vagy pedig csavarokkal, kinek mi vót. Mert
akkor vót olyan nap, hogy három is vót ilyen nagyháló a vízbe! Mivel a szakirodalom ritkán emlegeti (Pl.: Banner 1989, 101102.), érdemes idézni, hogy miként tették simábbá a mindinkább eliszaposodó tómederben a háló vontatását:
Ha sár van igen nagy, hogy csússzon, akkor füvet szoktunk, vagy szalmát, ez
mindegy, ilyen kis csutakot csinálni, minden méterre vagy két méterre, hogy ne
menjen a sárba az alín, hogy csússzon a sár tetejin. Mert belevágódik az alín
a sárba, azon ólom van  nem bírja húzni se.
A használat módját  a vontatást, kerítést és a partra vontatást  is a körülményekhez alkalmazkodva alakították ki. A munkamenet ismertetése kissé bonyolultnak tûnik, a lényege, hogy igen hosszú segédköteleket is használtak, melyeket a két parton végzett vontatás után, attól függõen, hogy melyik part volt
alkalmasabb a kihúzásra, csónakon vitték át ide vagy oda, s ott húzták ki: Mikor hidegebb lett a víz, nem lehetett menni a vízbe, akkor húztuk a nagyhálót,
három kötélrûl. Egy kötéllel a hálót áthúzták egyik ódalrúl a másikra. Azon vót
két kötél, egyik a tartókötel, másik a vezérkötel. Mikor azt mondtuk, hogy fordulj, akkor befordult. Akkor mán jött a húzókötel emezen az ódalon. Emezek engedték a kötelet, mink meg mán kerítettük befele a húzókötéllel.
Használták télen, jég alatt is a gyalmot, elõzetesen kivágva a nagyobb beadó
és kihúzó lék, valamint a kisebb hajtólékek alkotta, megközelítõleg téglalap alakú jeges tanyát. Az emlékezetbõl felidézett ilyen ismertetés szerint lényegileg
ugyanúgy, mint évszázadok óta és Európa-szerte:8 A téli [halászat] ment nagyhálóval is. Mikor mán befagyott a víz úgy, hogy megbírta az embert, no akkor
megindultunk. Vót egy rúd, nagy véket kivágtunk a közepin, oszt a hálót ott
eresztettük be a két partra [t.i. a part irányába]. Na most akkor: mentünk végigfele mind a két parton [t.i. a partközelben a jégen], minden négy méterre vágni
kellett egy kis veket, mert a rúd gyött alatta, ahogy a másik tolta. Hát ez elég
hideges vót, nagy kézfázás vót, meg kellett szokni: babrálni a hideg vízbe És
húztuk a rúddal a kötelet mindig! Utoljára egy nagy veket kivágtunk megint középen, összezártunk, és ott gyött ki a háló a lyukon.
A nagyhálós halászat különbözõ formáit tehát egyértelmûen a halásztársulathoz kapcsolja az emlékezet. Hadd tegyem hozzá: természetesen ennek a halászati formának nincs, mert nem lehet orvhalász utóélete. A gyalomtartás túl
nagy befektetést jelentett ahhoz, hogy érdemes lenne a lebukást, ezzel együtt
a szerszám elkobzását kockáztatni. És a háló elvetetése, vontatása is látvá-

8

A szakirodalmi adatok összegzése: Szilágyi 1995, 180182.
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nyosságszámba ment, aligha lehetne, s ha talán lehetne, nem volna érdemes
ezt a jól összehangolt csoportos tevékenységet titokban végezni. Hiszen a
tárkányi gyalmos halászathoz a benne részt nem vevõk, csupán figyelõk érdekeltté tétele, a halászszerencse kiszámíthatatlanságának tréfás megkísértése
is hozzátartozott! Többen idéztek a valamikori idilli viszonyok jellemzéséül ilyen
emléket: mikor halásztak, azt kérdezték tûlem: P. bácsi vagy P., mennyit adol
ezér a húzásér? És akkor én azt mondtam: 100 koronát vagy egy liter pálinkát,
és akkor az a húzás az enyém vót. Élvezet vót velek lenni!

Elemi halfogó ismeretek továbbélése, újraalkalmazása
A halfogás élelemtermelõ foglalkozássá válásának legkezdetérõl a vizeket és a
bennük élõ halakat eltökélten fürkészõ, de halászeszköz nélküli vagy csupán alkalmi eszközökkel  husánggal, kihegyezett bottal  felszerelkezett õskori ember képe ködlik fel. Aki már sok mindent tudott a leggyakoribb halfajok és a halakat nevelõ vizek természetérõl, azt is tudta tehát, hogy ha célszerûen használja a kezét s a kézbe kapott husángot, meg tudja ragadni, mozdulatlanná dermesztheti a síkos testû, a saját közegében igencsak virgonc halat. Bár a halászat több évezredes története a mind rafináltabb szerkezetû, mind nagyobb haltömeg kifogására alkalmas speciális halászeszközök kifundálásának és továbbfejlesztésének története, ez a folyamatos újítókészség a kezdet kezdetének tudáskészletét korántsem érvénytelenítette: a néprajzi gyûjtések tanúsága szerint
jelen volt a 20. században is, s újra meg újra hozzáigazodott a változó viszonyokhoz.9 És jelen van napjainkban is a beláthatatlanul hatalmas emberi tudáshalmaz legmélyén, mint bármikor felhasználható, megfelelõ alkalom adódván
célszerûen fel is használt õsi ismeretelem  elemi ismeret.
Aki persze arról beszélt a néprajzi gyûjtõnek, hogy eszköz nélkül vagy alkalmi eszközökkel is tudott halat fogni, nem tartotta számon a régiektõl hallott,
esetleg személyesen is kipróbált módszer õsi eredetét: a hosszú gyakorlatban tökéletessé csiszolódott személyes ügyességet és a halak alaposan megfigyelt tulajdonságaihoz való alkalmazkodást emlegették az így halászkodók
eredményességének feltételeként.
Azok a horgászok és alkalmi halfogók is jól tudják, akik csupán láttak ilyen
módon halászókat, hogy aki kézzel akarja megfogni a halat, finoman, lassan kell
közelednie hozzá, mintha simogatná, majd gyors mozdulattal a kopoltyújánál
kell megragadni: két ujjal megfogta, akkor mán kiveszi, és kihajítja a partra [ ]
mikor mán ott megszorította, felemeli, akkor mán nem tud elmenni. És tudják
azt is, hogy akkor igazán eredményes a kézzel való halfogás, ha sikerül rábukkanni a halfészekre, amely bokrok aljánál, bedõlt fáknál meg ilyesminél szokott
lenni, pláne mán õsz környékén. A ponty szeptember táján már vackol lefele:

9

A kézzel való halfogásról összefoglalóan: Szilágyi 1981.
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kezd fészkelni. Kijelöl magának olyan kemény gödörfélét, hogy bele tudjon feküdni [ ] Vagy ilyen vízipatkánygödör: azt a pontyok kinyalják, odamennek télire. Telieszik magukat, hogy zsírtartalom legyen nekik, hogy ne fagyjanak meg.
Belefeküsznek, télen azok nem csinálnak semmit, csak ott feküsznek. Aki így
halászik, nem törõdik az õsz felé már lehûlt vízzel: belemerülve a part közeli vízbe, kitapogatja a halfészket, s ha ráakad olyan gödörre, van benne 15 vagy 10
vagy 8, lehet, hogy több ponty is, olyan kilósak, másfél kilósak, nagyobbak is:
egyenként meg lehet õket fogni. A meg nem fogott, de megzavart hal persze kimenekül a fészekbõl, de bizonyos idõ múltán, félóra vagy óra múlva úgyis viszszamegy. Ki kell várni, az visszamegy arra a helyre. Szintén kedvezõ alkalmat
teremtett, ha a Tisza áradása után a töltés melletti kubikokban, a bányákban
pocsolyaszerû, nyárra mindinkább kiszáradó víz benne hal maradt. Ha a sarat,
az iszapot taposással felkavarták, a felszínen vergõdõ halakat könnyen meg lehetett fogni, a partra dobálni. Ezt a szórakozással, azaz fürdéssel egybekapcsolható lehetõséget fõleg a suhanc gyerekek használták ki: egy-egy fõzetnyi halat
rendszerint hazavittek. A halászforma ember inkább a tehénpásztort kérte meg:
hajtsa keresztül a teheneket a pocsolyán, hogy az iszapban vergõdõ süllõket
összeszedhesse.
Aki rendszeresen fogta puszta kézzel a halat (tudván persze, hogy ez a módszer is orvhalászatnak minõsülne) az évek során megszerzett személyes tapasztalatot, a hosszú praxist tartja a legfontosabbnak: én észreveszem a
lábommal, ha megyek a vízbe: sár van, én mán tudom, hogy közel fészek van.
Kezdem keresni lábbal, megérzem a szélit, mostan beleteszem a lábom, hát a
potyka mán úgy jár a lábom körül. No most akkor lassan megindulok lenyúlni,
egyet megfogok, felemelem és kiveszem  és így ki lehet venni az isten tudja
hányat. Van úgy, hogy 30-40, még több is És akkor bele a tarisznyába, vagy
ha nincs ott más, közel van a part, akkor kidobálja vagy kiviszi az ember. Az
ilyen halfészket azután megjelöli magának a halász, de nem a vízben, mert arra más is felfigyelne, hanem kinn a parton: letesz egy kis botot, beleszúr a fõdbe, vagy száraz gallyat vagy kûdarabot, hogy ne tudják az minek van ott. A maga halfogó tapasztalatairól, a hosszas víz alatt tartózkodást feltételezõ módszer
tökéletessé fejlesztésérõl középkorú beszélgetõtársam így számolt be: vagyunk itt vagy négyen, nekem mondtak egy csúfnevet, az rajtam is maradt:
gyöngyhalász [ ] lebújtam a víz alá, a fa alá, megtámasztottam a fejemet, és
szedtem ki a halat. [ ] Feljövõk és kilököm a partra [ ] 34-et löktem ki egy
fészekbûl, potykát. Veszek levegõt, lemerülök, elég sokáig birom a víz alatt, vót
úgy, hogy a feleségem nézett, hogy hol vagyok. Van itt egy tanár, az is megmondja, szemtanú, leült így az ücsköre kint a parton és nézett. A tarisznyát felakasztottam a fára, tudtam százszázalékosan, hogy ott a fészek, lebújtam, û ott várt,
hogy minek bújok én oda be a bokorba, a fa alá. Lebújtam. Feljöttem, egy vót
így a számba, nem nagy vót, egy potykácska, meg két süllõ a kezembe. Leült:
ha ezt valaki mondja nem létezik még ilyet nem láttam! Beletettem Tanár
úr, még várjon, még megyek vissza le! A hal megragadásának mozzanatáról így
beszélt: Három ujjal, elkapni a kopoltyúnál [mutatja: a hüvelyujjával és közép354

sõujjával fogja, mutatóujja van elöl], mint a satu, nem létezik, hogy a hal ki tud
menni, ha máshol, a farkánál fogja meg, az kicsúszik, és nemhogy emelni, rögtön lefele nyomni a fejét a sárba, hogy a farka felfele legyen, akkor nem tud elõrefele csúszni, mert akkor neki a fõdbe kéne menni, hátrafele nem tud úszni a
hal.10
Az állóvízben felfedezett termetes hal (legjellemzõbben a csuka) leütésének,
s amíg kábult állapotban van, megfogásának egy speciális módszere Közép- és
Észak-Európa szerte, így a Kárpát-medencében is a közelmúltig jellemzõ maradt: a vékony, áttetszõ és hómentes jégen át meglátott halat a jégre mért ütéssel kábították el, s gyorsan léket vágva kiemelték.11 A nagytárkányi halászok-horgászok  gyermekkorukban s azóta is, ha megfelelõ alkalom adódott  ugyanolyannak ismerték a felettébb egyszerû módszert, mint más vizek mentén élõ
társaik. Néhány részmegfigyelésüket mégis érdemes felidézni: baltával, s inkább az élével, mint a fokával kell ráütni a jégre, mert a dübbenístûl nem izél
meg a hal, az élivel igen, pláne jó éles baltával. Csukának például ha ide vágott
a feje mellé, százszázalékos, hogy ottmaradt. És iparkodni kell kivenni, mert
ahogy az ember vágja ki azt a veket, kap egy kis levegõt, oxigént, odébb megyen, hiába fogja keresgetni, elmegy. Az úgy van: mikor fejjel vannak kifele a
parthoz, akkor ütni, ha tovább megy a partnak, menjen. Mert ha bent, mélyebb
vízen üt az ember, megbódul, aztán odébb csúszik.
Ugyancsak az õsidõkbõl ered s a vadon termõ növényekben levõ hatóanyagokkal kapcsolatos botanikai tudást feltételez a víz, illetve a hal megmérgezésével végzett halfogás.12 A mérgezõ növények  a helyben gyûjtögetettek is, az importból származó halmérgek is  20. századi alkalmazását azonban a halállomány védelmét célzó szigorú törvényi tilalom jelentõsen visszaszorította az
egész Kárpát-medencében, még az orvhalászok körében is. Akik (ebben egyetértve a hatósággal) értelmetlen halpusztításként ítélték el, hogy az ivadékok is
áldozatul esnek, s a megmérgezõdöttek nagyobb részét nem lehet megtalálni:
értelmetlenül pusztulnak el. Természetes tehát, hogy aki a nagytárkányiak közül ismeri ezt a fogási módot, a vele kapcsolatos elítélõ véleményét is megfogalmazza: megszárították a maszlagot, mert az a mezõn terem  mostanába
nem láttam, itt is vót, termett a disznólegelõn, elhagyott ríszeken Ez úgy néz
ki, mint a paszúj, majdnem, abba vannak ilyen szemek, azt meg kellett szárítani, azt megdarálták, úgy fõztek belõle valamit. Összegyúrták tésztával vagy akármivel, beétettek, ezt a hal felvette, és utána Ez olyan lutria vót, mert lehet,
hogy itt megette, amott megbódult. Azt is halfogási lehetõségként tartották
számon a tárkányiak  ahogy más vidékek alkalmi halfogói is , hogy kenderáz-

10 A kézzel való halfogás módszere hasonló volt az Ung, Latorca, Laborc folyókon is: D. Varga
2004, 3435.
11 Összefoglalóan: Szilágyi 1963  A módszer a Felsõ-Bodrogköz kisebb folyói mentén is ismert:
D. Varga 2004, 36.
12 A mérgezõ halászatról összefoglalóan: Gunda 1966; Szilágyi 1989, 4244.  Felsõ-bodrogközi
adatok: D. Varga 2004, 3839.
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tatáskor, mérget sem kell szórni a vízbe, a halak elbódulnak/megmérgezõdnek,
és könnyen megfoghatóak. Hetven év fölötti informátorom gyermekkorára emlékezett: Még akkor a temetõnél a vízbe áztatták a kendert, és bódult a hal a
kenderlétûl, mi jártunk szedni a halat kifele a bátyámmal: az emelõszákot megcsináltuk kis húzóhálónak, csak alámerítettük.13
Szintén elítélõ vélemény övezi a mérgezéshez hasonló hatású, ám jellegzetesen modern kori módszer, a robbantás máig elõ-elõforduló alkalmazását. Informátorom felidézte azt a személyes élményét, amikor egy kora hajnali horgászása közben vezetõ beosztásban levõ egyéneket látott az élõ Tiszán, a határhoz közel, ekrazittal (kõbányában használt robbanóanyaggal) robbantani. Amikor
felfedezték, hogy valaki szemtanúja volt szigorúan tilos, büntetendõ tevékenységüknek, a lebukástól tartva a felfordult halakat a vízben és felszerelésüket a
parton hátrahagyva eltûntek. Õt azonban nem lehet megtéveszteni  fûzte hozzá , nem csupán az elõtte elhaladó ladik és a kisvártatva bekövetkezõ robbanás közötti összefüggést tudja tévedhetetlenül értelmezni, hanem a kifogott halról is megállapítja elsõ látásra, hogy robbantással fogták: Itt összenyomás van
két ódalt, a közepin, a gerincébe, úgy be van hajolva a gerince mind a két ódalra, a hús össze van nyomva neki, és puha is. Mondtam is neki: barátom, ez robbantva van! Hát honnan tudja, J. bácsi? Tudod mit, én mán ilyennel tanálkoztam, nem ez az elsõ  Azért találkozhatott, mert nemcsak ipari avagy katonai
robbanószerrel, hanem üvegpalackba zárt oltatlan mésszel és karbiddal is robbantgattak  ahogy más vidékeken (Vö.: Szilágyi 1989, 4344.), Nagytárkány
környékén is : üvegbe betették a karbitot, és akkor öntöttek rá vizet, bedugni. De ezt gyorsan kellett csinálni, mert rögtön fejlõdött benne a gáz, és az csinálta a robbanást. Bedobták az üveget a vízbe, hogy az leszállt. Ez nagyon csúnya munka, mert ott minden hal feljön!
A robbantás tényleges jelentõségérõl, gyakoriságáról persze, lévén elítélt
módszer, lehetetlen pontos információkat szerezni: minden nyilatkozó arról beszél, hogy mások alkalmazzák. Jellemzõ ebbõl a szempontból, hogy a
nagytárkányiak szerint különösen a Latorcán volt gyakori a robbantás, D. Varga
László viszont, aki az ottani halászatot alaposan tanulmányozta, úgy tapasztalta, hogy inkább csak hallottak róla adatközlõi, nem tudtak megnevezni olyan
személyeket, akik próbálkoztak vele  vagyis közel és távol nagy-nagy titok övezi a módszert (D. Varga 1984, 67.  L. még: D. Varga 2004, 3941.).

13 Gunda Béla, bár az adatok inkább arról szólnak, hogy a halfogók igyekeztek kihasználni a kenderáztatás teremtette lehetõséget, határozottan fogalmazott a szórványadatok jelentõségérõl:
a kenderrel való halmérgezést réginek  és legalábbis Dél-Európában  eléggé általánosnak
tartom (Gunda 1966, 103104.).
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A Felsõ-Tisza-vidék hagyományos kisszerszámos halászatának emlékei és mai formái
A Kárpát-medence folyóinak és tavainak hagyományos halászatáról a 19. század utolsó évtizedei  Herman Ottó klasszikusként tisztelt halászati monográfiája (Herman 1887)  óta folyamatosan gyûlnek a néprajzi adatok, a 21. század
elsõ éveiben egy-egy falu népére jellemzõ halászati technikát megismerni remélõ néprajzi gyûjtõt tehát nem érhetik nagyobb meglepetések: ritkán találkozhat
soha le nem írt eszközzel, fogási módszerrel. Ezért csakis az lehet a reális kutatási programja  az adatközlõivel folytatott beszélgetéseket ennek alapján
igyekszik megszervezni és irányítani , hogy a vizsgált faluban mi volt a jellemzõ az emberi emlékezettel elérhetõ évtizedekben, és mi maradt meg máig jellemzõnek mindabból, amit a közeli és a távolabbi szomszédságban levõ halászóvizekrõl 30100 évvel ezelõtt már leírtak az elõttünk járó kutatónemzedékek.
A már leírtakból kiinduló kérdezõsködés azután gyakran arról gyõzi meg, hogy
a körülmények kényszere (a halászóvizek megváltozása, a halászati lehetõségek törvényekkel-rendeletekkel való korlátozása) miatt sok olyan eszköz kikopott a mindennapi használatból, melyeknek valamikor meghatározó jelentõségük volt, következésképpen a vizsgált településen is számon tartott munkaeszközöknek kellett lenniük. A megfigyelésre és kikérdezésre alapozó néprajzi leírásnak azonban szigorúan ragaszkodnia kell a konkrétumokhoz: nem bírálhatja
fölül informátorai emlékezetét a szakirodalomra alapozott valószínûsítésekkel.
Ám arról is meggyõzheti a kérdezõsködés, hogy egy-egy ma és a közeli múltban
jellemzõ halászszerszám nyilvánvalóan újfajta anyagból és eszköz-elõállító technikával készült, tehát még be nem mutatott új eszköznek látszik. De mert formája és funkciója mélyen benne gyökerezik a halászhagyományban, mégsem értelmezhetõ a szakirodalomból jól ismert, ám a mai halfogók számára esetleg ismeretlen elõzmények nélkül. Mivel adatgyûjtés közben is a néprajzi szakirodalomból kiindulva, a Felsõ-Tisza-vidék eléggé ismert halászati gyakorlatának ismert voltára építve fogalmaztam a kérdéseimet, s kaptam vagy megerõsítõ-kiegészítõ magyarázatokat, vagy soha nem hallottam róla tartalmú álmélkodást, a leginkább célravezetõ, ha a gyûjtött anyag bemutatásakor is a jól ismerthez viszonyítva összegzem a nagytárkányi halászok/horgászok személyes
tapasztalatainak néprajzi tanulságait.
A meglábolható vízállások  tavak, áradáskor vízzel megtelõ laposok, kubikgödrök  igen népszerû, hisz felettébb egyszerû: a kézzel való halfogást biztonságosabbá tevõ eszköze volt végig a Tisza mentén a tapogató. Azaz egy alulfelül nyitott, csonka kúp alakú kas, mellyel a halász leborítani igyekezett a vízben sejtett halat, s miután apró jelek figyelmeztették rá, hogy valóban sikerült
halat borítania, felülrõl belenyúlt a kasba, és kézzel megragadta azt. A Tisza
mentén az anyag és a készítési technika alapján többféle altípusát különböztethetjük meg a borítókasoknak  az a altípus, melyet a nagytárkonyiak használ357

tak, a Tiszántúlon és a Felsõ-Tisza mentén a leggyakoribb volt.14 E csonka kúp
alakú vesszõkasnak a felsõ peremét egy kemény (de lehetõleg könnyû) fából kialakított, cirka 45x45 cm-es négyszögletes ráma (káva) alkotta, melyet furdanccsal körben kb. öt centiméterként kifurkáltak. Minden furatba 3-3, a tapogató magasságával egyezõ fûz- vagy vörösgyûrû vesszõt illesztettek (1 m-nél alig
hosszabbakat, hisz a kasba belehajolva le kellett érni a fenékre). Hogy a kas
erõsebb, jobb tartású legyen, a ráma alatt mintegy 10-15 centi szélesen veszszõvel körbefonták, s a közepe táján még egy fonássor került rá, mely utóbbi a
közeli múltban nem feltétlenül vesszõbõl volt, inkább vékony drótot, telefonkábelt használtak. Ezzel a fonással újabb vesszõszálakat toldottak be, hogy a kas
alja minél szélesebb, bõvebb legyen. Legalul pedig egy drótkarika vagy vaslemezbõl való ráf tartotta mereven s kör alakban, a vesszõvégeket pedig kihegyezték, hogy belefúródjanak az iszapba (1. ábra).
Bár az ilyen tapogatóval kapcsolatos élményelbeszélések jelen idejûek, ma
már sokkalta gyakoribb (magam is ilyet láttam) az elvásott elsõ és hátsó kerékpár-, motorkerékpár-abroncsból, hozzáhegesztett vaspálcákból megszerkesztett
csonka kúp alakú váz és kerítésdrót, vagy ennél sûrûbb csirkedrót alkotta tapogató. Ezt a szerkezetet a fémipari technológia ismerõje könnyebben és gyorsabban el tudja készíteni, és tartósabb is, mint a vízben elnehezedõ, és a száradás, majd újra vízben ázás miatt idõvel mind törékenyebbé váló vesszõtapogató. Ugyanolyan meggondolások járultak tehát hozzá gyors térhódításához,
mint másutt a magyar vizek mentén: az 19601970-es években jelent meg az
ilyen anyagú és ilyen formájú újmódi tapogató, és ehol sem tudhatni, hogy ki
volt a kezdeményezõje  egy csapásra népszerûbb lett az orvhalászok körében,
mint a hagyományos vesszõtapogató (vö. Szilágyi 1995, 46, 52).
Bármennyire egyszerûnek látszik a tapogatóval való halászat, beszélgetõtársaim (hangsúlyozva, hogy akkor még szabadon lehetett használni az arra alkalmas vízen, csak manapság tiltott) mesébe illõ kalandként idézgették felettébb eredményes voltát: Egy vasárnap délután lementem a magyar határra. Ott
van három magyar a túlódalon, ott ülnek, horgásznak. Hátha az a három magyar elmenne  nem, nem, nem! Eccer átszól az egyik: hát menjen mán befele!
Mondom: én ráérek Vágtam egy piszkafát a tapogatóba, bemegyek a vízbe,
harmadik-negyedik borítás  eccer egy nagy dübbenés. Kivettem a 80 dekás süllõt! Segget fordítottam a magyaroknak, hogy ne lássák, mit teszek a tarisznyába. Odébb lököm háromszor, megint, megint egy 80 dekás, kilós süllõ. Hát
megint csak úgy fordulok a magyarokhoz: ne lássák. Megint kétszer-háromszor
odébb tettem, megint borítottam Akkor mán a magyarok összeszedték magukat, iszkiri  elmentek. Egy félóra múlva mán három taxi, motorbicikli, tapogató,
minden jött! Hát én akkor fogtam 15 vagy 18 kiló halat, de gyönyörûeket! Még

14 A tapogatós halászatról és a Nagytárkányban ismert altípusról lásd: Herman 1887, 335; Sztripszky 1904, 240; Ecsedi 1934, 180185; Nyárády 1938, 172; D. Varga 1989, 64, 94; Szilágyi
1989, 5460; Szilágyi 1995, 4359; Bellon 2003, 4243; D. Varga 2004, 4144.
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jobb lett vóna, ha ûk nincsenek ott, és átmegyek,15 mert ahogy gyött be a
toroksáncrúl, azon szítták a vizet az Új-Tiszábúl, azon engedték be az ócska Tiszába, én azon a parton, ha átmegyek, én ott fogok 50 kila halat. Amit  élményelbeszélésének belsõ logikája szerint  az bizonyít, hogy tárkányi ismerõsei, akik véletlenül megtudták: érdemes oda kimenni, másnap szintén tapogattak, s egyikük átment a határon, mán azon a sáncon, amit mondtam. Minden
borításnál rúgta meg rúgta szíjjel a tapogatót! Hát mán rígi vót, fízfábúl vót 
minden hal szíjjel rúgta a tapogatót, minden hal elment. A. egyedül fogott vagy
tizennyócat, mert neki jó vót a tapogatója.
Egy másik élményelbeszélés azt részletezi, hogy a viszonylag mély vízben tapogatva egy kis halászrafinériával hogyan lehet megfogni a tapogatóból könnyen
kiugró pontyokat: Mert a ponty, ha észreveszi, hogy leborítja az ember, kirepül
belõle, van mikor sikerü neki. Kisemelõt vagy szákot hálót, olyan nagyszemût
tettünk a tetejire, hogy ne tudjon Én meg: beletettem a féllábom, megrugtam,
és az inggel leborítottam a száját, vót egy ingem, jó nagy, hosszú ing vót, be vót
gombolva. Leszorítottam, belenyúltam és kivettem Hát mély vót a víz, nem lehetett elérni az alját, le kellett vóna bújni utána, hát így könnyebb vót, meg hamarabb vót. Az ember mihelyt beletette a lábát, mán be is borította az inggel.
Sokszor bele se ért az embernek a lába, mán a potyka a hóna alatt vót. Csak
belenyúlt, kigombolta az inget, és beleugrott Kivettem, és mán tettem a tarisznyába. Vászontarisznya vót az embernek a vállán, mert akkor azt használták mindenütt, nem vót táska, az én koromba iskolába is csak úgy jártunk tarisznyával.
Hasonlóan elterjedt volt szerte a Kárpát-medencében, míg a halászgyakorlatot radikálisan korlátozó törvényi rendszabályok illegalitásba nem kényszerítették használóit, a szigony: a hosszú nyélre erõsített, két-, három- vagy többágú
vasvillára emlékeztetõ, szakával ellátott szúróeszköz.16 S bár a tilalom ellenére
(és a törvénytisztelõ halászok ellenérzésétõl függetlenül, hiszen igen roncsolta,
nehezen értékesíthetõvé tette a vele fogott halat, tehát könnyû szívvel lemondtak a használatáról) számon tartott eszköze maradt az orvhalászoknak, a míves
kovácsmunkával készült, hagyományos formájú szigonyok mellett/helyett a házilag barkácsolt, vasvillából átalakított eszköz-változatok lettek az igazán jellemzõek. A 20. századi szigony-használatnak ezek az általános (a néprajzi dolgozatokban sokszorosan leírt) jellemzõi ismétlõdnek a nagytárkányiak vélekedésében: adatközlõim egy része, bár hallott ilyen eszközrõl, tagadta, hogy errefelé
használták volna, mások viszont ismerték, alkalmilag használták, sõt  a felkutatott régi szigonyok mintájára  bármikor használhatóvá tehetõ, nyélre szerelhetõ új darabokat is készített egyikük (2. ábra).

15 Úgy érti, hogy a határvízen a középvonalon van az elméleti határ, s halászás közben, ha senki
sem látja, áttévedhet a magyar oldalra: amikor meglátta, hogy jön a határõr, igyekezett vissza
 lehetett átmenni, csak a vízbûl nem vót szabad kimenni.
16 A szigonyos halászatról és 20. századi megítélésérõl lásd pl.: Ecsedi 1934, 160166; Gönyey
1937, 171183; D. Varga 1989, 6162; Szilágyi 1989, 4953; Szilágyi 1995, 3043; Bellon
2003, 44; D. Varga 2004, 4649.
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Sokat mondó tehát az ilyen állásfoglalás: Én hogy láttam? Nekem nem egy,
nem kettõ vót, de sose használtam. Én amit tanáltam, összeszedtem. Mert erre legjobban haragudtam [ ] Vót ami vasvillábúl vót csinálva, az négyágú, meg
vót csinálva mind a négy ága [azaz: mindegyik szakás volt], vót olyan, hogy minden második foga ki vót törve, vót ami drótbúl vót összehegesztve, olyan is vót
kétágba, háromágba. Arra a kérdésre pedig, hogy látott-e vele halászni: Nem
is olyan régen! Istenem, mikor itt megindult a halastó, körülbelül 8 éve, a csuka ívott, beállt a vízbe, a szigony a kezébe, és ott szúrta le a lába mellett a csukát, úgy szedte össze. A szigonyozás lebecsülése/elítélése persze a magukat
amúgy törvénytisztelõnek tekintõ nagytárkányi halászok körében sem szükségszerû, hisz ilyen, a múltba utalt vélekedést is rögzítettem: Régen vót nekem
is, villábúl csinálták a kovácsok, nekem is csinált, Cs. Pistának hítták azt a kovácsot, egy kétágú szigonyt, hát valamerre még most is megvan. Azt lehetett
nyáron is használni, ilyen helyen, ahun tudta az ember, hogy a hal megyen [ ]
Itt a temetõnél vót egy hajlat, és a Hóttiszábúl mingyán, ugye, folyt átfele a víz,
egy nagy gödörbe folyt bele a vize, s láttam, hogy jön a hal is bele. [ ] Lehetett
benne szúrni is, szigonnyal. Szúrtam is ilyen 5, 6 meg 7 kilós potykát, nem is
egyet, se nem kettõt!
Ez a beszámoló sem jelenti persze a szigonyhasználat rendszerességét. Arról árulkodik inkább, hogy a vizek apró rezdüléseire is figyelmes halász minden, az alkalomhoz illõ, amúgy nagyon is esetleges eszközt igyekezett felhasználni  nehogy elszalassza az éppen felkínálkozó lehetõséget. Ugyanennek a
beszélgetõtársamnak ugyanis arról szintén volt emlékezetes élménye, hogy
egy, a kiáradt vízben, a csalamádéban (sûrûn vetett kukoricában) felfedezett
nyolckilós potykát kaszával vágott le, máskor, mert éppen a gilisztaszedésre
használt ásó volt a keze ügyében, ezzel vágott derékon egy ötkilós potykát, s
mivel vadásztársasági tag is volt, többször elõfordult, hogy vadászpuskájával
lõtt le egy-egy, a vízfelszín- és part-közelben felfedezett termetes csukát, harcsát. Ezekben az élményekben nem a halfogásra használt eszköz esetlegessége, hanem a zsákmányolóösztön mindenekfelettisége az igazán tanulságos. Arról vall, hogy ha alkalom adódik, ki kell használni, akár illegálisan is a szigorúan tiltott szigonyt  ez az emberi nem zsákmányolóösztönének örök érvényû
parancsa.
Ugyanígy: az emelõhalászat fogalmi körébe tar tozó, de alkalmi és igen egyszerû eszközzel, esetleg más funkciójú póteszközzel megoldott halfogás esetében sem azt szokta mérlegelni a halfogó, hogy módszere az igazi halászat
or vhalászat összehasonlításban vajon minek is minõsülne. Ha valaki fõzni-sütni alkalmas méretû és mennyiségû halat fedezett fel az áradás után
visszamaradt vízállásban, a minden háztar tásban közönséges kast ragadott 
a felnõttek a nagyobb méretû szalmahordót, a gyerekek krumpliszedõt  és
azzal ment halászni: kétoldalt fogta egy-egy személy, s a sekély vízben elõre
mozgatva igyekeztek alámeríteni a kast a látott halnak. Bár segédeszközként a halászok/horgászok gyakran kézbe vett (a hálóba került, horogra
akadt hal megfogását megkönnyítõ) szerszáma volt a mereggyû  horgásznyel360

ven: szák , önálló halfogó alkalmatosságként alig volt rafináltabb-kimódoltabb az egyszerû vesszõkasnál. Maga az eszköz: kör alakúra meghajlított,
mintegy 4050 cm átmérõjû vesszõkeretre (az utóbbi idõben, mer t ez a megoldás egyszerûbb és tar tósabb, erõs drótkeretre) szerelt, körülbelül 70 cm
mély csúcsos hálózsák, a kerethez csatlakoztatott 60 cm-es fogóval. Ezzel pedig a legkülönbözõbb alkalmakkor lehetett meríteni a vízbõl a meglátott vagy
a tudatosan láthatóvá tett halat. Elsõsorban a tél volt az ilyen halfogás évadja, amikor a halak a kivágott lékhez gyûlnek, különösen ha világítással is ösztökélik az odagyülekezésüket. Nincs más dolga a halásznak, mint alámeríteni
a halnak. Még eredményesebb a módszer tél végén, amikor jön az olvadás,
akkor a víz betakarja, meg a hó rárottyan, és akkor fúl a hal. Ha kemíny az
idõjárás, a levegõt kívülrûl kapja a jegen, a jég a szílin hagy nyílást maga
után Na most akkor úgy tettünk, hogy kivágtuk a veket dílután, vagy dílbe,
és akkor este úgy 10 óra fele hónuk alá vettük a mereggyût az öcsémmel:
menjünk a vekeket megnézni. [ ] És lassan az ember odament, alámerítette
 egy pillanatba kiszedett egy tekenõvel! Csak úgy pipált Vót olyan nap
Mer t nappal is: vót egy hídalja, oszt beír t oda egy nagy kanális, s ott egy kicsikét a víz nem fagyott be a híd alatt, emerre be vót fagyva, és olyan csukák,
hogy 4, 5 meg 7 kilósak, csak úgy pipáltak, mint a kacsa. Csak alátoltam a
mereggyût, kiemeltem, kézzel kivettem. A tocsogókban felfedezett vagy a lékre gyülekezõ halak ilyen módszerû kimeregetése persze korántsem egy-egy
nagy tapasztalatú nagytárkányi halász egyéni leleménye: a Bodrogközbõl, a
Felsõ-Tisza-vidékrõl, a Tiszántúlról gyakran bemutatták ezt az egyszerû módszer t (Pl. Szabó 1918, 123; Gönyey 1925, 93; Gönyey 1926, 20; Ecsedi
1934, 138; Balassa 1975, 36), és a merítõháló mereggyû neve is a keleti
magyar nyelvterületen jellemzõ (Herman 1887, 271, 813; Gönyey 1926, 20;
Ecsedi 1934, 185; Dankó 1972, 478).
Az emelõhalászat elvének megvalósítására, a háló fölött tartózkodó, éppen
elúszó hal vízbõl való kiemelésére Nagytárkányban is az a különösen kedvelt hálóféle szolgált, amelyik az egész magyar nyelvterületen (és Európa-szerte): kereszt alakban összekötött rugalmas vesszõkáva négy ágvégére szerelt sima hálólap, mely egy vízszintesen elnyújtott nyéllel való fel-le emeléskor a hal súlya
és a káva rugalmassága következtében lefelé öblösödõ, szinte zsákszerû alakot ölt, így nem engedi, hogy a hal elmeneküljön (L. pl.: Ecsedi 1934, 185192;
Solymos 1965, 160172; Szilágyi 1995, 6074). Ennek a hálószerkezetnek
igen sokféle méretbeli, valamint kiegészítõ, speciális alkalmazást lehetõvé tevõ
elemekkel ellátott formaváltozata és tucatnyi lokális elterjedtségû neve van,
ami lehetõvé teszi, hogy a tárkányi jellemzõk néprajzi kapcsolatait részletesebben megvizsgáljam.
A legkisebb méretû ilyen szerkezetû kisemelõ apró szemû hálóból készül, és
120x120 cm, 100x100 cm, 90x90 cm a hálómérete  olyan, amilyet a sporthorgászok számára kizárólag csalihal fogására engedélyeznek (jelenleg éppen
90x90 cm az engedélyezett Szlovákiában). Mert ezt a segédeszközt a horgász361

ellátó boltokban árulják, anyaga, formája szabványosított: drótból készül a káva, s összehajtható, hogy könnyen elhelyezhetõ legyen a hátizsákban.17
Egykor a halászok, ma az orvhalászok használta változat sokkalta terjedelmesebb ennél: régebben inkább 3x3 m-es, manapság 2x2 m-es hálót és erõs
vesszõkávát, ehhez középen csatlakoztatott hosszú nyelet jelent a tárkányi szák
vagy tesziveszi (3. ábra). A hálószerkezet kialakítása mára hozzáigazodott a
kényszerkörülményekhez. Érdeklõdésemre az emelõhálós halászathoz szükséges kellékek: egy vascsõbõl hegesztett keresztalak (az ágak hossza 24 cm) és
az összehajtogatott háló egy hátizsákból kerültek elõ. Tulajdonosuk így magyarázta a káva-kialakítás módosulásának okát: Mos mán van ez a kereszt, nekem is van mán. Ez mechanika mán, úgyhogy ne kelljen vinni vállon, most hogy
dugva kell vinni Mosmán van kereszt a hálónak a táskába, oszt megyen:
nem kell hozzá semmi, majd vág hozzá négy botot, beledugja, [és persze nyelet
is a helyszínen vág]. Nem kétséges, hogy a káva alkalmankénti kialakítását lehetõvé tevõ kellék közkeletûvé válását segíthette az ilyen háló illegalitásba
kényszerülése, hiszen a több méteres alkatrészek vállon cipelése a halászat
helyszínére felettébb figyelemfelhívó, az mégsem valószínû, hogy a módosítás a
helybeli orvhalászok leleménye lenne. A Hernád menti halászok újításaként
már az 1950-es évek végén megfigyelhettem ezt a kis praktikus alkatrészt; az
ottaniak magyarázata szerint az 5-6 m hosszú, egyenletesen vastag s kellõen
rugalmas vesszõ nehéz megszerezhetõsége indokolta a káva mindenképpen
szükséges toldásának ezt a megoldását (Szilágyi 1980, 3435).
Ennek az emelõhálónak  és a kisebb-nagyobb kiegészítõkkel ellátott változatainak  Nagytárkányban szák, emelõszák (a vesszõkávavégeknek szákláb) a
neve. A névszóból képzett igei forma is általános volt az e hálóval végzett halfogás jelölésére: Nem jössz szákolni?  mindig így mondták. Azóta mán helyesbítettek: emelõzni. De amúgy, halász módon, szákolni. A szák eszköznév (és
jelzõs változatai, pl. vasasszák, nyáriszák) a Bodrogközbõl részletesen adatolt
(Gönyey 1926, 1216; Balassa 1975, 41; D. Varga 1984, 6364; D. Varga
2004, 50, 5356), s már koraújkori (17. századi) forrásokban is elõkerül éppen
errõl a vidékrõl (Tagányi 1896, I: 350351. Értelmezéséhez lásd: Szilágyi 1995,
70.). Használták emellett (nem sikerült kideríteni, hogy milyen gyakorisággal, alkalmasint csak a passzív szókincsükhöz tartozott) a tesziveszi elnevezést is,
mely viszont a Tisza mente és a Tiszántúl egyik legjellegzetesebb, történeti forrásokból is adatolható eszközneve, és a Bodrogközbõl is ismerjük (Pl.: Ecsedi
1934, 186; Dankó 1972, 488; D. Varga 1984, 63; D. Varga 2004, 5051).
Mivel az emelõhálóval csak azt a halat lehet megfogni, amelyik éppen elúszik a négyzet alakú háló fölött, az eredményes használatnak feltételei voltak:
Ezt inkább olyankor szokták, mikor áradt a víz, olyan zavaros vót. Tiszta vízbe
nem nagyon jó vót, mer akkor a hal látott jól, és nem nagyon ment bele. Amikor áradt a víz, szõke vót, nem vót tiszta, kristálytiszta  E feltételhez alkal-

17 A Magyarországon engedélyezett 1 m2-es csalifogó háló: Holly (szerk.) 1977, 6970.
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mazkodás esetén is jelentõsen növelhette a halász a fogás esélyét, ha a száklábak között, keresztben és egymás fölött, 3-4 õrfonalat feszített ki, a találkozásuktól fõzsinórt vezetett fel, ennek végére egy pálcácskát kötött, mely (mint
a horgon a pedzõ) jelezte számára, ha halmozgás van  ilyenkor kellett emelnie.
Kísérleteztek a halaknak a háló fölé csalogatásával is: Vót itt N. P. bácsi, û felfûzött tengerit, oszt azt belekötötte kereszbe-kasba  de hát az semmise. Illetve: Éccaka nejlonzacskóba a villanylámpát beletette az emelõszákba, meggyútotta, és úgy világított. Mentek a világosságra. Találkoztam vele, nem én csináltam. Bár az emelõzés közben szokásos világításnak (persze nem az elemlámpának) idézhetõek párhuzamai (A világításra lásd: Szilágyi 1995, 64), a nyilatkozóknak e módszerektõl elhatárolódó megjegyzései is sejtetik, hogy Tárkányban aligha juthattak túl a kísérletezésen.
A terjedelmes s a vízben ázva elnehezedõ hálót persze akkor is nehéz naphoszszat folyamatosan felemelni-leengedi, ha jelzõ szerepû õrrel vagy a halak csalogatásával a minimálisra csökkentik a meddõ próbálkozást. Könnyítésképpen a nyél
végéhez kötelet szoktak kötni, és ennek segítségével  mintha egykarú emelõ lenne  végezték az emelést: Vót egy hosszú kötél, a rúdnak a végihez vezetett neki egy kötél. Ez a rúd stabilan be vót szúrva az iszapba vagy a fõdbe, attúl függ,
oda vót téve a lába, hogy ne csússzon ki, és ahogy leengedte a vízre, avval a kötéllel mindig emelgette. Az ilyen megoldás egyébként általánosan elterjedt a magyar halászatban: a vízparton, illetve állványszerû, erre a célra kialakított ülõhelyrõl végzett emelõzés szükségszerû feltétele volt a kötél (Pl.: Herman 1887,
306307; Gönyey 1926, 1120; Ecsedi 1934, 185191; Szilágyi 1980, 3436).
A szákolásnak persze nem annyira a nyár, mint  különösen legidõsebb informátoraim ifjúkorában  a tél volt az évadja. Akkora leket vágtak, hogy a 2x2
m-es háló kényelmesen beleférjen, a száklábak közé õrfonalakat feszítettek,
egy kis vesszõcske volt a felvezetett zsinór végén a pedzõ. Az mutatta, hogy
nekiütközött, akkor ráemelt. Az rendszerint megvót, mer a hal nem tudta, hogy
merre forduljon: vissza kéne neki fordulni, akkor az emelõbe mán benne van,
mer nagy öble van neki. Ugye, õ lefele húz, az mán biztos fogás, abbúl nem
megy ki. Így halászva nem nyéllel, hanem láb közül emelgettek a káva keresztezõdéséhez kötött kötél segítségével, és  ha folyóvízen halásztak  a négy
száklábra súlyként egy-egy anyacsavar került, hogy a háló egyenletesen szálljon
le és üljön meg a meder fenekén. Az így felszerelt és használt szák lényegileg
ugyanolyan, mint a Gönyey (akkor még Ébner) Sándor által az 1920-as években
megfigyelt és fényképezett alsó-bodrogközi vasasszák volt (Gönyey 1926,
1216). Az emlékezések pedig arról tanúskodnak, hogy a nagytárkányiak ismerték ennek az emelõháló-változatnak hajtással kombinált és közösségben megoldott használati módját is, mely a Felsõ-Tisza-vidék mellékfolyóinak, különösen
a Bodrognak és a Bodrogköznek a legjellegzetesebb téli és kollektív eljárása.18

18 Pl: Herman 1887, 392395; M. Kiss 1931, 119; Ecsedi 1934, 219221; Szilágyi 1980,
3841; D. Varga 1984, 62; D. Varga 1989, 65; D Varga 2004, 5356. (a budapesti Néprajzi
Múzeum az 1980-as években  D. Varga László kezdeményezésére és szervezésében  filmet
is készített a nagykaposiak jég alatti, közös szákos halászatáról).
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Íme, a jég alatti szákolás annak a szavaival, aki a Latorcán maga is halászott
ilyen módon: Akkor lerakták az emelõt, a többiek meg felmentek, mer híttak
még hajtókat. Ezeknek meg mindnek vót rúd, hosszú rúd. Na most: ûk megindultak rudalva, megpüföltík a jeget [ ] A rúddal, ugye vágott egy veket, beledugta, megrudalta, meg szurkálta az alját, megzörgette, így hajtották, és a hal
meg menekült tûle. Hát vót ami nem menekült: vótak ezek a harcsák, amik el
vótak húzódva Szóval ezek hajtották rá, az emelõ meg jelezte, hogy húz lefele, [mert] tettünk õrzsinórt az emelõre, innen jött keresztbe szilon, akkor még
cérna vót, mostmán szilon, amonnan gyött a másik felette, megint felette ennyire, megyen a fõzsinór fel középre a lábhoz, az bele vót fonva ebbe a négybe, és
odatesz fejülre az ember egy kis vesszõt, odaköti, beleszúrja a jégbe, hogy lássa, és ha belemegy a hal, megnyomja azt a víkony cérnaszálat, az meg meghúzza a vesszõt, megbillent, az vót, úgy mondtuk, a pedzõ, az mutatta, hogy nekiütközött Akkor û nem felfele jön, felül jég van, mert másként a potyka ugrana, ha tudná, hogy nincsen jég, de tudja, hogy hiába ugrik, inkább lefele megyen, ezér nyomja magát befele a hálóba, az mán biztos fogás, abbúl nem
megy ki.
A szákolásra különösen alkalmasabb másik idõszak a tavaszi áradás, s ami
ezzel egybeesik: a halak ívóhelyre (majd onnan vissza) vonulásának néhány hónapja. Hogy a halaknak ez a tömeges mozgása teremtette lehetõséget minél
jobban kihasználhassák, a folyóárterek idõszakos vízfolyásain vesszõbõl font
kerítéssel tartóztatták fel s terelték szûk átjáróhoz (kapuhoz) az ívóhelyet keresõ halakat, hogy az itt kialakított állványzatról végezzék az emelõhálós halászatot. A vízfolyást elzáró rekeszték kapujában végzett kishálós halászatnak (a
kisháló másféle hálószerkezet is lehet, nemcsak õrfonallal felszerelt emelõháló) Közép-és Kelet-Európából sokfelõl idézhetõek párhuzamai19  a Kárpát-medencében a néprajzi megfigyelések szerint a 20. században is éppen a Bereg
megyei Tiszaháton, a Felsõ-Bodrogközben látszik a legjellemzõbbnek ez a kombinált módszer. Deák Geyza már az 1910-es évek elején bemutatta a szégyével,
gereggyével végzett rekesztést (Deák 1911, 144145), s az 19701980-as
években az Ung-vidéken végzett néprajzi kutatások (részletes leírások, fényképek) tanúsága szerint a közelmúltig megmaradt az ilyen rekeszték és a kapujában végzett szákolás az Ung- és a Latorca-ártér idõszakos vízfolyásain különösen eredményesként számon tartott halászati formának (D. Varga 1984,
5860; D.Varga 1989, 62; Bellon 2003, 30, 46; D. Varga 2004, 7074). A
nagytárkányiak személyes tapasztalatra hivatkozó emlékei is Felsõ-Bodrogköz
belsejében  Nagykapos környékén  levõ vízfolyásokon a közeli múltban még
szokásos (ám a halászati társaság által nem kívánatosnak tekintett, olykor
megsemmisített20) rekesztékre, a szégye kapujában végzett szákolásra vonat-

19 Összefoglalóan: Szilágyi 1995, 108116.
20 Benne vótam a vezetõsígbe, jártam oda is, szíjjel szedni a kerítést  hiába. Meggyútani nyárba, mikor megszáradt, mert vesszõbûl vót fonva. [Miért kellett meggyújtani?] Hát hogy ne legyen! Ezt tiltották, mert ami a legelõre kijött, az mind tönkrement: valakik fogták mázsaszámra
a halat. Régen nem tiltották.
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koznak: Mi a gereggye, mi a szégye? Én azt megmondom: olyan, hogy mikor az
árvíz megyen fel, és van ilyen hajlat, az be vót kerítve, két ódalrúl be vót kerítve, és a közepen vót hagyva egy kapu. És azon ül, azon szákol. Mert a kapu közt
folyik el a víz, két ódalra ami megyen hal, az megyen a víz folyásába. Nem messze a kaposi hídtúl, ott a kanyarba vót három is egymás mellett. És egy másik vélemény, mely a rekesztés és a szákolás összekapcsolását is megvilágítja: Szabályos vesszõbûl font kerítés vót, úgyhogy a hal nem mehetett rajta keresztül, közepen vót egy kapu, vagy három kapu egymás után, attúl függõen,
hogy hányan csinálták, megosztoztak. Arra csináltak fel ilyen ülõkét, mán elõre
elkészítették: leütöttek fát, rá deszkát, azon ült, az emelõt meg leengedte, és
onnan emelte. Úgy vót neki megcsinálva, hogy könnyen tudja Mer úgy is lehet, hogy az ember leüt egy kétágú fát, akarhova, a vízbe is, arra ráteszem az
emelõnek a rúdját, itt nyomom lefele, az jön felfele, mint a kútágas  saját súlyátúl könnyen megyen.
Arról sokkal bizonytalanabbak az emlékek, hogy a nagytárkányi vízen építettek-e ilyen vagy hasonló halmegállító szerepû rekesztéket. Az látszik valószínûnek, hogy nem az emelõhálózást segítõ szégye, hanem valamilyen  korábban
vesszõfonadék, majd kerítésdrót  rekesz zárta el apadáskor (inkább csak alkalmilag, mint rendszeresen) a Holt-Tiszából az Élõ-Tiszába visszafolyó vizet a
hajlatokban, hogy ily módon a halakat, a kerítõhálós halászat eredményességét növelendõ, visszatartsák. Ezt a következtetést látszik támogatni, hogy informátorom a fenti szégyeismertetés után nem ezzel, hanem a rekesztõháló szerepû tükörhálóval igyekezett szemléletesebbé tenni a magyarázatát.
A mai tilosban járók legnagyobb hatásfokú eszköze: a valóban kártékony
orvhalászatot kárhoztató, s az üldözés hatástalansága miatt dohogó helyi vélekedések legfõbb hivatkozási alapja egyébként a tükörháló. A háromrétegû (két
nagy szemû háló között egy sûrû szemû), egyesek szerint 50100, mások szerint 2025 m hosszú21 hálófélét, felsõ szegélyén úszókkal, rekesztõhálóként
húzzák keresztül a vízen, s vagy hajtanak rá, vagy  ez a kevésbé kockázatos,
hisz ha megtalálják sem tudják, hogy kié  arra alkalmas helyen lerakják, s idõközönként kiszedik a benne megfogódott halakat. Akár a hagyományos nagytárkányi halászszerszámok közé is tartozhatnék a tükörháló: a hálószerkezet és az
alkalmazás fenti módszerei is részletesen dokumentáltak a magyarországi
halászatban.22 Adatszolgáltatóim azonban határozottan újnak mondják, s a
beszerzési forrást is megjelölik: Oroszbúl hozzák, 2-300 koronáír lehet venni
2025 méterest. Itt árulják, nem oroszok, [hanem] magyarok  csak átjönnek
és ennyiér árulják. Persze: ha a ma használatos példányok mindegyike Ukrajnából (másodlagosan talán Oroszországból) származó csempészáru is, ez még

21 Mivel a tükörhálóval halászóknak konspirálniuk kell, és nagy a leleplezõdés, az esetleges elkobzás kockázata, ráadásul nem azonosak az így próbálkozók anyagi lehetõségei, nem elképzelhetetlen, hogy valóban ennyire nagyok a méretbeli különbségek. Minél nagyobb a hálóhossz, annál nagyobb lehet a zsákmány, de annál nagyobb a leleplezõdés kockázata is.
22 A rekesztõhálókról összefoglalóan: Szilágyi 2003.
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nem zárja ki, hogy voltak a nagytárkányiak között, akik már korábban halásztak
ezzel a hálószerkezettel. Az egyik idõs halász pl. arról számolt be, hogy a királyhelmeci halásztársulat tagjaként a Latorcán maga is részt vett azzal a tükörhálóval való halászatban, mely annak idején a társulat tulajdonában volt. Az általa felidézett módszer a húzás és a hajtás sajátos kombinálása: a háló egyik végét csónakról vontatták, másik végét a parton tartotta egy ember, s ha bokros
részhez értek, azt körülkerítették, a halakat megzavarták  így akár egy kilométert is haladtak lefele. Egy vitájukról is beszámolt a maga szakértelmére felettébb büszke informátorom: társai olyan húzóhálónak tekintették a tükörhálót,
melybõl, mivel úgyis benne marad a sûrû szemû hálóba belegabalyodott hal,
elég a legvégén kiszedni a zsákmányt, õ azonban bebizonyította nekik a maga
igazát: egy csónak haladjon a háló mellett két emberrel (akik eveznek), egy ember pedig folyamatosan szedje kifele a halat menet közben, mert különben sok
elmenekül belõle: lehet, hogy három benne marad, de egy kivergõdik. A tükörháló múltba (lehet persze, hogy csak az 19601970-es évekbe, a halászattársulat mûködési idejébe) nyúló elõzményét egyébként nemcsak ennek a emlékezésnek alapján tudom valószínûsíteni  D. Varga László is jellemzõnek találta az
Ung és a Latorca hagyományos halászatára (D. Varga 1984, 63; D. Varga 1989,
64; D. Varga 2004. 5760).
Ha ahhoz viszonyítunk, hogy mennyire gyakori volt s mind gyakoribb lett tiszai vagy dunai használatuk a közeli múltban (Vö. Solymos 1965, 122134;
Szilágyi 1995, 138162), a varsafélék aligha tartoztak a nagytárkányiak fõ
szerszámai közé: akik ismertetni tudták a formáját, s használatával kapcsolatos személyes tapasztalataikra hivatkoztak, visszatérõen arra utaltak, hogy a
magyar oldalon sokkalta gyakoribb. Ha pedig azt kérdeztem, hogy hány varsája volt egy halásznak (ami a Tisza mentén logikus kérdés, hisz egy-egy halász
varsa-készlete évtizedekkel ezelõtt akár a hatvanat-nyolcvanat is elérte23), nem
értették a kérdést: azt próbálták felidézni, hogy kinek volt egy-egy varsája abban
az idõben, amikor még nem tiltották.
A vesszõvarsa, bár emlékeznek rá, formája bizonytalan  alighanem ritka fonású lehetett, ahhoz hasonló, amilyet a Közép- és Felsõ-Tisza vidékén a 20. század közepén még használtak (Ecsedi 1934, 147150; Szilágyi 1995,
150151). Ahogy a csíkvarsa (4. ábra), melynek alighanem utolsó példányát egy
nagytárkányi magángyûjteményben láttam, adatközlõim csupán emlegették,24
szintén olyan formájú (sûrû fonású, tarajos vesszõkas) volt, mint a Tisza mentén másfelé is.25 A hálóvarsa 3-4-5 karikás (a karika régebben veresgyûrû (Cornus sanguinea) vesszõ, újabban drót) és egy- vagy kétszárnyú volt. A bizonyta-

23 Szilágyi 1995, 161.  A Latorca mentén is akadtak olyan varsás halászok a közelmúltban, akiknek 80, illetve 30 hálóvarsájuk volt: D. Varga 2004, 78.
24 Csíkvarsa, az direkt csíkra vót, az olyan vót, mint egy rendes nagy kosár, olyan varsa, és sûrûn befonva.
25 Pl.: Herman 1887, 208; Szabó 1918, 119121; Gönyey 1926, 19; Ecsedi 1934, 226231;
Nyárády 1938, 171, 383; D. Varga 1984, 66; D. Varga 2004, 4142.
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lankodó ismertetésekbõl talán lehet következtetni rá, hogy olyan, mint amilyen
a magyarországi vizeken a 20. század második felére szinte kizárólagossá lett
(Szilágyi 1987, 373; Szilágyi 1995, 155162). Napjaink orvhalász gyakorlatára
viszont a dróthálóból készített varsa (5. ábra). a leginkább jellemzõ: Mostanába mán csirkedrótbúl csinálják a varsát, hegesztik. Egyszerûbb, nem kell fonni otthon. Az általam látott példány (melyet középkorú sporthorgász informátorom a vízben talált) 80 cm hosszú, 50 cm átmérõjû, 2x3 cm szemméretû drótszövetbõl, körbehajtott és egyenes vaspálcákra feszített hengertest, egyik végén fokozatosan szûkülõ bebújóval. A megközelítõleg ilyen formájú drótháló varsa csupán vízipatkányvarsaként bukkan fel a magyar néprajzi irodalomban (Szilágyi 1987, 364)  a nagytárkányiak szintén számon tartják ezt a funkcióját. Bár
az orvhalászok ma is raknak le drótvarsát, azért nem tartják igazán praktikusnak, mert a csirkedrót eléggé drága, s ha a bokor alá letették, azt mindig
mozgatni kellett, nézni, mert mentek horgászni, a horog beleakadt: Áj, varsa,
akkor megnézem, mi van benne  vagyis nemcsak a zsákmány, a drága szerszám sem lehetett biztonságban az avatatlan szemek elõtt, s ez komoly hátrányt jelentett.
A kétköz  ugyanúgy, mint a Tisza mentén másutt is26  két ember által kezelhetõ, kisméretû kerítõháló: a felsõ szegélyén (felin) úszók, alsó szegélyén (alin) ólomból való vagy alkalmilag ilyen célra használt vascsavar súlyok sorakoztak, két végét egy-egy bothoz (botló) erõsítették/kötözték hozzá. Az általam látott példány 9 m hosszú, 3 m széles volt (informátoraim általánosítva 810 m
hálóhosszt emlegettek), és nem feszült ki a háló két botló és az inak közé, hanem lazára hagyva öblit alkotott. Az emlékezésekbõl következtetve gyakran
használt s kedvelt halászszerszám volt (és maradt meg annak máig mint orvhalászeszköz) a holtág sekélyebb vizében, partközeli sávjában. Rendszeres használói elsõsorban a hálóba ütõdõ hal érzékelésének fontosságát és a hálót vontató két személy összeszokottságát, mozdulataik egybehangoltságát hangsúlyozták, amikor az eredményességrõl beszéltek: srégosan ment le, így fogtuk
a botlót, húztuk, és megfogtunk egy szemet. Az azt jelenti: ki vót feszítve a háló, oszt ha ütött benne egy nagyot, akkor megrántotta az ujjunkat. Akkor az
egyik húzta így, a másik meg fonákul, és összezártuk a tetejit az aljával, és a
hal nem tudott kirepülni, kimenni. Elõnyös, ha a két társ közül az egyik jobb-,
a másik balkezes, így egyszerûbb az ellentétes mozgássor gyors elvégzése:
összecsaptuk, lényegébe így az alin  felin összetekeredik, az alin felöl megy,
és ami benne van az öblibe, az a hal megmarad. Na, vannak ezek a gyors halak, az megfordul, de van a csuka: beleszorul a feje Ha én éreztem az ütést,
akkor: emeljek! És akkor engedtem az alját, eltekertük így, az alin felõl, össze,
ha nyakig ért is a víz.

26 Összefoglalóan: Herman 1887, 285286, 802; Szilágyi 1995, 166168.  Lásd még a viszonylag közeli példákat: Nagy 1971, 34. (Karcsa); Balassa 1975, 39. (Bodrogköz); D. Varga 1984,
61; D. Varga 2004, 6869. (Latorca mente).
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Ennyire mély vízben akkor használták a kétközt, ha parti bokrot, az ottani feltételezett halfészket kerítették körül: leszúrtuk az iszapba, elmentünk, másik
ódalrúl megzavartuk, és egy kicsit rámentünk alá, a bokornak aláhúztuk, mert
a hal megy a partrúl befele, és akkor bement a hálónak az öblibe. És akkor ezzel a módszerrel: alin fel, tetejével össze, és a tekerési módszer. A bokor körülkerítésekor gyakran egy-két további személy  a hajtást végzõ s a fogott halakat partra hordó segítség  alkalmi közremûködésére is számítottak: ûk zavarták a halat nekünk a bokrokbúl, állandóan zavarták, a hálósoknak ugyanis
figyelniük kellett: ha nagyobb ment bele, akkor rögtön emelni kellett  vettük
ki, hogy ne forduljon ki belõle, s adták át a segítõknek, akik tarisznyába gyûjtötték (ha nem volt segítség, a hálósok nyakában lógott a tarisznya). Ha többen
társultak a bokrok körülkerítésére, a segítségek is ugyanolyan arányban részesedtek a zsákmányból, mint a hálósok.
Elsõsorban az Élõ-Tiszán, kisebb mértékben a Holt-Tiszán a part alatti alámosásokban, kisebb-nagyobb üregekben  a padmalyokban27  meghúzódó halak zavarással/hajtással kombinált fogására szolgált a kaparó: gömbölyû a rámája, csak egy rámája [azaz: félkör alakba hajlított a káva], alul rendesen spárgazsinór, és háló van alulrúl is  azaz a kissé körülményes ismertetés ellenére egyértelmû, a szakirodalomban sokszorosan bemutatott kaparóháló (Herman
1887, 329330; Ecsedi 1934, 195196; M. Kiss 1931, 116117; D. Varga
2004, 4546). Vízszintesen elnyújtott nyél segítségével beteszi, és mikor az
be van téve, akkor kintrõl megszurkálja a bokrokat, vagy leõtözik valaki  ketten is szokták csinálni, hogy több halat fogjanak, [az egyik zavarja]  megemeli
a kaparót és mán benne van, [gereblyézõ mozdulattal húzhatja ki a partra]. Különösen eredményes a használata, mikor árad a víz, zavaros. Tiszta vízbe is
lehet használni íccaka. Áradáskor ladikról is, a partról, kézbõl is húzgálják:
húzza a bokor alatt kifele, mer a zavaros víznél a folyónak a közepe mindig magosabb, a két széle mindig alacsonyabb, középen folyik a testsúlya a víznek, és
û is húzódik mindig a folyástúl ódalra, hogy ne fáradjon annyira az úszásával.
Folyóvízi, ladikról a folyás irányában vontatott, a mederfenék közelében tartózkodó halak (márna, kecsege) fogására szolgáló hálóféle volt a márnázó,
melynek ismertetésébõl a tiszai halászok bónéjára, hosszúkecéjére lehet következetni (Herman 1887, 324327; Ecsedi 1934, 193; Szilágyi 1995, 7481).
Informátorom azonban nem ismerte ezeket a közkeletû eszközneveket, s a három kötéllel való kispanolást hangsúlyozta, ami nem szokott jellemzõje lenni
a bónénak: Van egy léc csinálva, ilyen háromszög [alakú] léc, erre van kötél
felülrûl is, amit a ladikbúl húz, alulrúl meg kettõ ide vezérkötélnek, a léctûl hátrafele van neki egy háló, az rá van direkt csinálva. Ahun õ húzza, ugye, az egyenesen áll, mert alul lent két kötél tartja a lecet, felül a spictûl megint jön ide,
itt a három kötél találkozik középen, innen megy egy nagy kötél fel a csónakra.
A lécvégek erõteljes súlyozását, a bóné másik fontos jellemzõjét viszont (hisz a

27 Padmaly: ahun kimossa alatta, üreget csinál, fölötte fõd van, és a harcsa azt nagyon szereti,
oda bejár alá, akar a csuka meg a ponty is, mindegy, egyformán.
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háló így vontatható a fenéken) csupán rákérdezésre említette: alul van neki a
két lécen, úgy van rászögelve neki, vasdarabot vagy ólmot ha tud szerezni. Vasdarabot rátett, az tartja, és amonnan meg tartja fenn a spiccet a kötél, nem engedi. Felül jön egy kötél, innen meg kettõ alulrúl.

A horgos halászat és a sporthorgászat
A halászatba/horgászatba belenevelõdésüket rendszerint a nagyapa, az apa
példájával és az általa elkészített pecának, pedzõnek az ismertetésével magyarázták beszélgetõtársaim  az 19201930-as és az 1950-es években születettek egyformán. Nagyapám, nyugodjon, én kisfiú vótam, négyéves, û csalt le
elõször halászni. Egy kis pedzõt, ostoros pedzõt csinált nekem.  Mán vótak
akkor rendes horgok is, de még, nyugodjon, édesapám azt mondta, hogy gombostûbûl csinálták a horgot. És régen olyan suszterfonallal varrták a cipõket,
aztat viaszkkal vagy mivel kenték be, és avval horgásztak. Még tengerigórének
a belsejibûl csinálták a dugót is, mert nem vót. Amikor pedig erõsebb horog
kellett, mert pl. harcsát akartak fogni: Nagyapám kovácsmester vót [ ] û csinálta magának a horgot. És szõszbûl font vót a  máma úgy mondjuk  szatúr.
Û maga a zsinórt szöszbûl megfonta. Akkor az Új-Tiszára jártunk.  Harcsára
nagyobb kellett! Megfogta a kicsi is, de az hamar kiegyenesedett, nem vótak akkor még azok a fínom acélok. Meg hát mink csináltuk a horgot. Vót olyan kovács, aki ügyes vót, és csinált horgot. [ ] Acéldrótbúl, nem vót visszája, hát egy
kicsikét csinált neki hidegvágóval, de nem olyan vót az, mint a mostani gyári.
Nem vót füle néküli meg füles  vót egy füle, abba köttük be.
Ezekben az emlékidézésekben az is benne foglaltatik, hogy a 20. század közepén nemcsak a horgászatot éppen tanulgató, csupán aprócska halak megfogására képes gyermekek, hanem  a boltban megvásárolható készségek vagy
a gyári készítésû acélhorgok viszonylag drága volta, nehezen megszerezhetõsége miatt  a felnõttek is megelégedtek házilag barkácsolt eszközzel, különösen
azok, akik élelem-alapanyag megszerzése igényével, nem sportból, egyesületi tagként horgásztak. Vagyis a Herman Ottó által kosztos horogként emlegetett
egyszerû készség, mely a magyar halászság kezén ritka tökéletességre fejlõdött: a sportszerû kosztos horgászat csak finomított kiadása a magyar népies kosztos horgászatnak (Herman 1887, 361), hiába a rohamosan tökéletesedõ, tovább finomodó sporthorgászat példája, lényegileg változatlan formában maradt meg Nagytárkányban. Jellemzõ a pedzõ helyi elfogadottságára, hogy
egyik informátorom, aki a társulat megbízott ellenõre volt a 60-as években,
nem talált kivetnivalót abban, ha valaki falubeli ilyet használ: Én ellenõr vótam,
esküdt ellenõr vótam, és jöttem haza az Új-Tiszárúl. Nyugodjon, L. S. bátyám itt
a sarkon horgászott pecával. [ ] B. itt vót csendõr, battyányi vót az. Jövök átalfele: tördeli összefele a botokat, csak hányja vízbe. Átszóltam a gátrúl: Ferike,
mit csinálsz? Hagyj csak neki békit! Átmegyek oda: Tessék, én vagyok itt az ellenõr, te határõr vagy, nem halászellenõr  így mondtam neki. Úgy hagyott neki
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békit Mondom: itt én dirigálok, nem te, a vízen! Bocsánat  azt mondta. El is
ment.
Az egy-egy csodálni valóan nagy és ellenálló halóriás megfogásának körülményeit részletezõ élményelbeszélések  jó részüknek a horoggal való halfogás a
témája, nyilván azért, mert e módszer esetében világlik ki leginkább a halászat
vérre menõ küzdelem jellege  persze aligha a házilag barkácsolt egyszerû
készséggel végzett horgászatról, hanem igazi sporthorgászkalandról szólnak.
Az elbeszélõ  ebben a példaként idézett alábbi elbeszélésben  kimondatlanul
is azt sugallja, hogy a körülményekhez képest a legmegfelelõbb szerelékkel
bocsátkozott bele a küzdelembe, nekem, a folklór törvényszerûségeit ismerõ
hallgatónak azonban illik tudnom, hogy e nagy kalandnak a megszerkesztésében, anekdotikus elõadásában a halász elbeszélõ hagyomány él tovább  ahogy
a sporthorgász folklórban általában.28
Az Új-Tiszára mentem le. N. B. bácsi vót akkor a kinn háló marhával. Mire kiérek, Csaptúl jött olyan zengés, villámlás, de mán szakadt a jeges esõ! Megálltam a karámnál, oszt ott hagytam a biciklit. Mikor elment, nem sokáig tartott,
elment Agárdnak, az esõkabát nálam vót a hátizsákba: gyerünk lefele! Magamra
vettem az esõkabátot, lenn sehol senki, A. bácsi, ugye, nyugodjon, hajtotta a
marhát felfele abba az ítéletidõbe. Lemegyek, rákötök két szál gilisztát a horogra, a legmélyebb víz az a forgórész, behajítottam. A másikat szerelem összefele
 megy el a pálca. Beakasztok neki  Istenem, hát húz el engemet is! Amilyen
húzást csinált Hát ez vót a 18 Sz. J. mérte le nekem itt a bótba. Ezzel dógoztam jó félóra hosszá, fárasztottam kifele ott a gödrön, mentem még lefele,
megint megfordítani. Tartani kellett! Eztet kifektettem a homokra, még a horgot
ki se vettem a szájábúl, a másik horogra húzom rá a gilisztát, még a kezembûl
a pálcát le se tettem, mán húzza ki a kezembûl a pálcát! Beakasztom  hat és
fél kilós harcsa. Összepakoltam: gyerünk! Mire feljövök, mán nincsen bicikli. Nekem menni kellett szógálatba, mire hazajöttem gyalog, akkorra mán az öcsém
jött munkábúl. Mondom az öcsémnek: add mán ide a biciklit, hogy tudjak menni
munkába! Másnap jött a csendõr: gyere a biciklidér, ott van a kaszárnyába. K.
P. hozta be. Kinn vót a felesígivel, oszt mikor rájok jött ez a vihar, felültek rá 
Ahogy a nevezetes halfogásokról szóló élmények elbeszéléssé formálásakor,
a csalétkek megválasztását megindokló magyarázatokban is könnyen felfedezhetõek a sporthorgász kísérletezõ kedv hátterében a hagyományos halásztapasztalatok. Legelõször a csalétkek sokfélesége, az egyes halfajok gusztusát
figyelembe vevõ változatossága tûnhet fel  éppen úgy, mint annak idején Herman Ottónak feltûnt, amikor a magyar népies horgászatnak a sporthorgászatéval vetekedõ fejlettségét dicsérte volt (Herman 1887, 361). Majd  tudván
azt, hogy a nagytárkányiak által kiváló csaliként emlegetett állati és növényi eredetû anyagok szinte mindegyikét a sporthorgász szakirodalom is javasolni
szokta  némi tanácstalanság is hatalmába kerített: a 21. század legelején rög-

28 A sporthorgász-elbeszélésekben tovább élõ halász-hagyományról lásd: Szilágyi 1992.
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zített horgásztudásnak vajon mekkora hányada vezethetõ vissza helyi halásztapasztalatra, s mely része bizonyítja azt, hogy az eredendõen mégiscsak halásztudást sokadszorra juttatják vissza a halászként nevelõdöttekhez a maguk jól
bevált módszereként a mai sporthorgászok?
A giliszta, a pióca, a lótetû, a csík hagyományos volta, bármennyire kedvelt
horgász-csali is, nem lehet kétséges (valamikor nem kelletett pondró, nem kelletett tészta, nem kelletett krumpli, elég vót a giliszta  harcsára, akkor olyan
kagyló, vagy giliszta, vagy lóféreg, vagy csík, vagy nadály, magyarul pióka). Azt
azonban nehéz egyértelmûen eldönteni, hogy a kecsege-csaliként a legmegfelelõbbnek tartott kérészlárva, illetve a rajzás (a tiszavirágzás) két-három hetében
gyûjthetõ lepke kedveltsége teljességgel független-e a mai horgászjavaslatoktól,
vajon a halásztapasztalatok közvetlen folytatása-e. A kérészlárva szedéséhez
mindenesetre nincs az a speciális eszközük (csupán tudnak róla), mint a tiszai
halászoknak is, horgászoknak is:29 gombos villával [szedik], iszapból gombos villával, vagy kapával. A lepkék gyûjtésének ebben a személyes módszerében viszont talán helyi hagyomány van: megállt az ember, az asszony is, szegény, járt
velem, úgy megszállt a kérész, hogy én csak szedtem rúlla meg magamrúl is. Le
is vetkezik az ember. Nem fél az embertûl, meg kell csak állni a parton, vagy guggolni, mert száll le a fõdre kint a parton. Úgy szedtük összefele mindig. [ ] Még
az jó vót [másnap is], mer eltettük: papírzacskóba fa alá vagy árnyékba, vagy
verembe, vagy pincébe, hát az nem vót mindenkinek, csak az uraknál vót a pince, belettük a verembe, az fõdbûl van csinálva, és úgy reggel még mentünk vele horgászni, egész délutánig, majd még akkor este is jó vót. De mán délután jött
a másik! Mert az repült két hétig, vagy tovább.
Az csupán valószínûsíthetõ, hogy a ragadozó halak kishalcsalijával kapcsolatos tudás (csukára ha megyek, akkor inkább piros szárnyú keszeg, akkor ha
süllõre, az a kis ficfakeszeg, fehér), bár a horgászok is felettébb kedvelik az
ilyen csalétket (felszerelésükhöz ezért tartozik hozzá a kisemelõ), aligha lehet
független a helyi tapasztatokról. Abban azonban bizonytalan vagyok, hogy az
ilyen kísérletezés a halásznak vagy a horgásznak az innovációs készségét
bizonyítja-e: Én rájöttem, hogy halbûrrel csak: az ódalát levágtam mondjuk egy
keszegnek, kétfele vágtam, a gerincit kivettem, a közepit, azt ellöktem, nem kellett. Csak a véknyát, még abbúl is kivettem a szálkát, nem maradt meg csak az
a bûr egy kis hússal, és azt tettem rá.
A másik oldalról viszont valószínû, hogy a kukoricával való beetetés, a tavalyi kukorica elõzetes megfõzése (beáztatom vagy megfõzöm cukorba  a
múlt évi tengerit beáztatom, megfõzõm, mondjuk, vaniliás-cukros vízbe), a borsó, a cseresznyeszem, az üvegesre fõzött krumpli, a gombóccá gyúrt kenyérbél
(kenyérbõl, az nem száradt ki, hanem úgy összeállt, és abbúl olyan gombócokat csináltak), a különbözõ módon ízesített tészta (nem használok csak édes
paprikát, ezt a félgrízes lisztet, más semmit, próbáltam tojást is, nem jó, nem
29 A függõleges nyélre szerelt vaslemez csõ a kérészszedõ vagy báger: Ecsedi 1934, 170; Bellon
2003, XIV. tábla.
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fogta úgy  én szoktam vaniliás cukrot meg majoránnát is használni) vagy egy
speciális cukorkaféle (Mit tetszik gondolni, mivel halásznak pontyra? A régi
medveszar cukorkával! Tetszik ismerni azt a feketét, olyan jó aromás, mikor gyerekek vótunk, szerettük nagyon. Gumifekete. Aztat teszi a horogra, és arra megy
a legjobban a ponty) egyértelmûen horgász-hatás. Mégsem teljességgel bizonyos, hogy egyiknek-másiknak nem voltak-e helyi elõzményei is.30 Az a horgász,
aki a maga keverékét dicséri, mindenesetre azt sejteti, hogy a hely szellemének  azaz a helyi hagyománynak  mégiscsak hatása lehet: A halászelnök ott
halászott mellettem Pedig mán neki olyan felszerelése van, hogy na! Én szedtem ki, vót amikor kettõ is vót rajta, nem nagyok, olyan 20-30 dekás kárászok,
û meg egész nap kettõt fogott. Az nem létezik! Te szeded ki, én meg nem fogok
semmit!  Meg vagyok szokva ehhez a vízhez, te ehhez nem vagy szokva, te itt
nem tudol halászni, azér nem fogol. Pedig mán én adtam neki gilisztát, én adtam neki a tésztát is  neki nem fogta. Mink meg a másik haverral, mert û is
ugyanavval izélte, mi ketten szedtük kifele, û meg semmit!
Az elõzetes beetetésnek mindazonáltal kisebb a jelentõsége, mint a magyarországi vizeken. Beszélgetõtársaim szinte panaszolva emlegették, hogy Szlovákiában  szemben a magyarországi szokásjoggal  nincsenek állandónak tekintett
horgászhelyek: itt nem mondhatom, hogy az én helyem, hiába én kipucolom magamnak vagy én járok oda, mert ha itt van valakinek halászengedélye, oda ül le,
ahova û akar. Így aztán, ha valaki mégis beetet, két-három helyen is, hogyha
véletlenül oda ülne valaki, akkor legyen nékem még legalább egy hely, ahova el
tudok menni. És persze abban is bízik egy a maga tudására büszke sporthorgász, hogy az õ speciális etetõanyagát megszokják a halak, s ha más ül a beetetett helyre s más anyaggal próbálkozik, úgysem lehet olyan sikeres, mint õ.
A mindinkább korszerûsödõ sporthorgászkészségek mellett persze eredendõen halászok használta horogféléket szintén ismernek a nagytárkányiak, bizonyságául, hogy  bár a körülmények hatására sporthorgásszá lettek  közvetlen kapcsolatban maradtak a halász-hagyománnyal.
Annak a lékbe belógatott téli csukahorognak, melyet középkorú, magukat
sporthorgásznak tekintõ informátoraim emlegettek, mind a hagyományos halászatban, mind a sporthorgászatban vannak elõképei.31 Az így ismertetett, az
öregektõl ellesett módszer mintha a halászgyakorlathoz lenne közelebb: A
80-as évek elejin, februárba vastag vót a jég. Szedtem itt a bányába kishalat,
elmentem, egy darabka 30-40 centis dróton a kishalnak a hátába kettes horog,
egyszerû rézdrót vót, nem vót fonott, kivágtam egy lyukacskát, egy fa[darab] keresztül a lyukon, rácsavartam a drótot, leengedtem a horgot Sakktábla alakba kell kivágni a parttól egy pár méterre, nem a közepe táján. Amikor vágtam
odébb öt méterre, akkor úgy csináltam lyukat, hogy ennek a kettõnek a köze30 D. Varga László például azt hallotta a latorcai halászoktól, hogy a kukoricával vagy gyúrt tésztamasszával való beetetést (a tanyahányást) már az 1930-as években is alkalmazták (D.Varga
2004, 6162).
31 Pl.: Herman 1887, 395396, 527529; Ecsedi 1934, 179, 222; Szilágyi 1995, 214215 (hivatkozással a horgászirodalomra is).
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pibe essen. Vót úgy, hogy leraktam húszat. A damil, a fonott zsinór, az acélelõke, az élõ kishal (legjobb a piros szárnyú keszeg) megölését elkerülendõ, a horogra akasztáshoz használt tû viszont  egy másik középkorú informátoromnál
 a sporthorgászkultúra részének látszik.
Ferdén a partba szúrt karóról a vízbe lógatott és élõ hallal csalizott egyes horog, melyet végig a Tisza (és a Duna) mentén csapóhorog néven ismernek, s a
horoggal dolgozó kishalászok egyik legjellegzetesebb harcsafogó készsége volt
(Pl. Herman 1887, 361366; Ecsedi 1934, 168; Szilágyi 1995, 216220),
nem tartozott a nagytárkányiak fontosnak tekintett, gyakran alkalmazott horogféléi közé: bár ismerték, inkább a fiatalabbak, akik gyakrabban horgásznak
az Élõ-Tiszán, s ott figyelgették a magyar oldalon halászókat. A csapóhorognak
Tárkányban hallott részletes ismertetése, mely 3 méteres veresgyûrû botra rátekert százas damilt emleget, mindenesetre halászinnovációról: a hagyományos
forma jelenkori továbbfejlesztésérõl látszik árulkodni. Ahogy a partba kiszúrt,
balinra számító, és jelzõ szerepû csengõvel felszerelt, szintén a magyar oldalon
dolgozó halászoktól ellesett egyes horog  a csapóhorog változata  szintén hagyományos elemeket (a parti horog elvét, az élõhallal csalizást, a csengõt) felhasználó halászinnovációnak látszik: a néprajzi irodalomból nem ismerem nyilvánvaló párhuzamát. Sporthorgász adatközlõm egyébként úgy beszélt róla, hogy
az ellesett halászmódszerre is, ennek az általa alkalmazott sporthorgász-hasznosíthatóságára is utalt: Szoktuk használni az Új-Tiszán balinra, és szoktunk
rárakni valamikor egy kis csengõt, hogy halljuk meg. A magyar ódalon szoktam
megfigyelni, hogy azok használják inkább, minálunk nem nagyon. Szoktam használni úgy is, hogy nem teszek rá semmi csengõt: ott ülök mellette. Egy bottal,
van úgy, hogy ólom nélkül, kishalat, balinra, úgy dobom be, hogy a víz tetejin mozogjon. Élve teszem rá a kis ficfakeszeget, frisset teszek rá, az egyes horogra,
kisemelõvel fogom, méterszer méteressel, ott helyben, ahol halászok, nem
máshonnét. A legtisztább az, hogyha ott fogom, ahol én arra a rablóhalra halászok  így tanultam, így tudom, meg mondták is.
Még kevésbé tartozott a gyakran elvetett készségek közé a hosszú zsinórra
4050 centis elõkéken felkötött 3040 horog alkotta véghorog, melynek fõzsinórját a partba kiszúrt karóhoz kötve ladikról szokták ereszteni és a végén egy
fél téglával súlyozzák. Bár a részletekre is ügyelve, annyira érzékletesen ismertették a legtapasztaltabb nagytárkányi horgászok, hogy a legcsekélyebb kétely
nélkül összevethetõek adataik mindazzal, amit a véghorog s ennek leggyakoribb
változata, a fenékhorog tiszai használatáról tudunk,32 azt is hozzátették, hogy
jellegzetesen élõ-tiszai és (természetesen) orvhalász módszer a vele való halfogás  a sporthorgászok a lebukást és az egyesületbõl való kizárást kockáztatnák. Mivel az orvhalászok (ha egyébként nem sporthorgászok) ritkán rendelkez32 Pl.: Herman 1887, 369374; Ecsedi 1934, 171177; Szilágyi 1995, 229243.  D. Varga
László a Latorca halászatát bemutatva átkötõs horgászatnak nevezi a fenékhorognak a körülményekhez alkalmazott egyszerûbb változatát, s úgy értesült a halászoktól, hogy az 1930-as
években itt dolgozó szegedi halászok ismertették meg velük a fenekes horgot (D. Varga 2004,
6365).
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nek ladikkal, inkább a véghorog jelentõsen leegyszerûsített, más vizek mentérõl is orvhalászkészségként bemutatott változata (Pl.: Ecsedi 1934, 168; Szilágyi 1995, 236) látszik a gyakoribbnak, amit viszont a Holt-Tiszán is használhattak. Egyik informátorom  halellenõrként  a felkutatásának/megtalálásának
módszerét is kidolgozta magának: végig kell menni a parton és egy botot húzni, oszt mingyán beleakad. Eszerint: a parton vagy karóhoz, vagy élõ fához-bokorhoz kikötött zsinórra rövid elõkéken néhány felcsalizott horgot kötnek, s zsinór végén lévõ téglanehezék segítségével bedobják a vízbe, lehetõleg olyan távolságba, amilyet a zsinór enged. (Abban azonban bizonytalan vagyok, hogy ezt
ugyanúgy bedobós horognak nevezték-e, mint más vidékeken, ezt az eszköznevet hallva ugyanis az orsóval felszerelt sporthorgászkészséggel szokásos dobásra asszociáltak beszélgetõtársaim.)
A kuttyogató (szinonim nevén puttyogató) a víz ütemes ütögetésére szolgáló,
kerek és homorú talpú nyeles fácska segítségével történõ horgos harcsafogás,
ahogy a Tisza mentén másfelé is, inkább újabban terjedõ sporthorgászmódszernek látszik (Sztripszky 1904, 240; Ecsedi 1934, 171; Dankó 1972, 483; Holly
(szerk.) 1977, 7879; Székely 1980, 75. skk.; Szilágyi 1995, 222228), nem
bizonyos, hogy itt helyben lettek volna a hagyományos halászatban gyökerezõ
elõzményei.33 A kuttyogatós harcsafogást, a kivételesen nagy méretû zsákmányt
felidézõ élményelbeszélések mellett az én nem használom, láttam már, vót a
kezembe is, de nekem nincs és az öregek nem ismerték ezt a halászmódszert, én is ellestem a magyarországiaktól megjegyzések mintha a jelenkori
terjedést bizonyítanák. Hallottam viszont a módszer alkalmazásának olyan részleteirõl, melyek kevésbé tartoznak hozzá a magyarországi sporthorgászok ismeretanyagához. Mivel a harcsa (s más rablóhal, a süllõ és csuka is) elkapja a vízen úszkáló kacsát, vadkacsát, mert piros a lába, úszik a vízen és rácsap,
mert a csuka nagyon haragszik a pirosra, meg a harcsa is, a kuttyogatásnál
ezért alkalmaznak a horogzsinóron piros színt: tesznek egy kis piros szalagot
a horog eleibe, akkora kis szalagot csak. A csalétek is halászhagyományt sejtet: van rajta lúféreg,34 nagy horog, és úgy rátekerve a zsinór a fára [ ] az a
legjobb, a lúféreg, meg a pióka [pióca] is. Ugyanígy a kuttyogatóval való hangadásnak és a harcsa rablásának összefüggését értelmezõ nagytárkányi magyarázatokban (melyek a halász/horgász szakirodalom szerint is igen sokfélék, s
keveredik bennük a megfigyelés a fantasztikumba hajló kombinációval) szintén
benne van valamennyi  a közkeletûekhez képest35  a helyileg speciálisból: A
harcsa úgy vadászik, mikor rabol, hogy feljön a víz tetejire, a farkával üt. És ez
a hang azt adja ki, mikor a harcsa a farkával üti le a kishalat. A harcsa már tud33 D. Varga László értesülése szerint egy 1938-ban a Latorcán bérlõ ismertette meg az itteniekkel a kuttyogatót. (D. Varga 2004, 6263).
34 A horgász-szakíró Székely Ádám szerint a Felsõ-Tiszán szinte kizárólagos a halászok körében a
lótetû-csali használata: sohasem láttam, hogy a halászok más csalit használtak volna (Székely 1980, 89)  A lótetû (Gryllotalpa gryllotalpa) lóféreg neve  az ÚMTSz 3: 884. szerint  a
Felsõ-Tiszántúlon volt leginkább jellemzõ.
35 Vö.: Székely 1980, 7576; Szilágyi 1995, 226.
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ja, hogy a barátja vagy valamelyik rabol, akkor mán û is megy arra fele. És egyik
másik magyarázat: Ez a harcsa rablásának a hangját adja. [ ] Magát a hangot egy rivális ellenfélnek gondolja, ami az õ területére Ott kell kezdeni, hogy
minden nagyobb halnak megvan a területe, és ha az õ területére egy nagyobb
harcsa bekerül, rabol, akkor azt õ onnan zavarja, és ezáltal még képes nekiszaladni a ladiknak is alulrúl: megkoppintja a ladikot. És eztet használjuk ki, hogy
kuttyogassunk.
A halászhagyománytól lényegileg független újítás, jellegzetesen sporthorgász-deviancia: a horgász fegyelmi ügyek közt gyakorta felbukkanó bûnös
módszer a gereblyézés.36 A sporthorgászkészséghez hasonlító célszerszámot
és a horog megakasztásának módszerét a nagytárkányiak pontosan, a
horgászszaksajtóban közöltekkel egybehangzóan ismertették. Eszerint a gereblye vagy kaparó: a szatúr végére tesznek egy nagy súlyt, ólomból öntik, és akkor hármas horgot, négyet-ötöt, és akkor bedobja, megrántja, ami le van ülepedve hal, aztat húzi ki. Bárhova akad! Ezek a nagy hármas horgok, visszájára bele kell, hogy akadjon. Csupán abban nem volt egyetértés a nyilatkozók között,
hogy a gereblye régi horgászeszköz-e vagy újabban ismerték meg. Az egyik vélemény szerint a határ magyar oldaláról származott át és rohamosan terjed:
eztet használják itten, de csak tavalytúl, hogy mi megláttuk: micsinálnak ezek
a magyarok? Meg: dobd mán át, nízzem meg! Az agárdiak vótak, fogtak sok halat vele. Másikuk véleménye viszont (a gereblyézés újabb, a szigonyozás
õsi voltát feltételezõ, tehát sugalmazó kérdésem ellenére!): A gereblye is
mán régen megvan, mán a nagyapám idejébe is [ ] Vannak olyan helyek, például a Latorcán is, az Új-Tiszán is, ilyen langók,37 és hogy abba meghúzódik a
hal, és abba elkezd hajigálni, és beleakad, húzza kifele.

Összegzés és következtetések
A 2004-ben gyûjthetõ néprajzi adalékok  ezzel vezettem be a dolgozatomat 
nem a halászatnak a nagytárkányi élelemtermelésben játszott szerepét segítenek megismerni. Amikor azt tudakoltam adatközlõimtõl, hogy hol és hogyan adták el a kifogott halat, a válaszaik elbizonytalanodtak. Csak arról voltak megbízható emlékeik, hogy a II. világháborút megelõzõen a helybeli zsidó lakosság38 a
halászok állandó vevõjének számított, de csak a pénzes halakat vették, a pikkely nélkülieket (pl. a harcsát) vallási okokból nem ehették.39 Egyébként pedig
a saját fogyasztásban jelölték meg a halfogás célját: minél nagyobb volt egy-

36 Vö.: Szilágyi 1989, 7981 (horgászszaklapokból származó adatokkal).
37 Az ÚMTSz (3: 719720) Közép- és Felsõ-Tisza vidékérõl való adatai szerint a langó: folyóvíz
csendesebb, lassúbb folyású szakasza a part közelében, éles kanyarokban v. örvények szélén.
38 Létszámuk viszonylag jelentõs volt. Egy adatközlõi vélemény: Mikor vitték el [õket] a magyarok,
ott vótam, mikor szedték össze, hát 94 személy vót idevaló.
39 A Tóra szerint a vízben élõ állatok közül nem fogyaszthatók azok, amelyek uszonnyal vagy pikkelyekkel nem rendelkeznek (Rékai 1997, 71).

375

egy föld nélküli család, annál inkább rá volt utalva, hogy az élelemszerzésnek
ezt a lehetõségét is megragadja. A saját fogyasztás mennyiségének, s ezáltal a
létfenntartáshoz való hozzájárulás mértékének valószínûsítéséhez azonban
elégtelenek az emlékezetbõl merített s a múltat nosztalgikusan szemlélõ adalékok. Célszerûbb tehát meg sem kísérelni arra felhasználni a folklóremlékeket,
amire teljességgel alkalmatlanok.
Az lehetett a reális célom, hogy a halászati technikának a nagytárkányiak
emlékezetében élõ és a kényszerûen az orvhalász gyakorlatba visszaszorult elemeit hasonlítsam össze azzal az ismeretanyaggal, amely a magyar néprajzi kutatásokban felhalmozódott. Ennek az összehasonlításnak  talán meglepõ 
eredménye, hogy az igen archaikus halászati módszerek, azok, melyekrõl
50100 évvel ezelõtt félig-meddig a múltba tûnt régiességekrõl emlékeztek
meg az elõttünk járó etnográfusnemzedékek, szinte napjainkig megõrzõdtek, s
bár a dolgozatban szövegemlékként idézem õket, érzõdik mögöttük a személyes
munkatapasztalat. És persze nem azért õrzõdtek meg, mert a nagytárkányiak
öntudatos hagyományõrzõk, s megvárták, míg egy etnográfus egyszer valamikor
megörökíti a homályos régmúltról egyet-mást eláruló speciális tudásukat.
Azért õrzõdtek meg, mert  változzanak bármilyen nagyot a halászat feltételei 
mûködõképesek maradtak külön-külön, s mert a vizek és halak tulajdonságaihoz variábilisan alkalmazható tudásegészt alkottak, felkínálták az egyén számára az éppen legjobb kiválasztását: az adott körülmények között, az aktuális
munkafeladat elvégzésére tulajdonképpen nem volt alternatívájuk.
Azokkal a párhuzamokkal értelmeztem a nagytárkányaik  valamikori halászok, ma sporthorgászok vagy/és orvhalászok  halászati technikával kapcsolatos tudását, melyek a magyar néprajzi irodalomban, elsõsorban a Felsõ-Tiszavidék és a Bodrogköz halászati módszereit ismertetõ dolgozatokban benne foglaltatnak. Azt a tapasztalatom summázhatom, hogy nem akadt a terjedelmes interjúk közben egyetlen eszköz, halfogási módszer sem, melynek ne találtam volna meg a magyar szakirodalomban a párhuzamát. Vagyis: a nagytárkányi halászatnak nincs olyan részeleme, mely ne lenne értelmezhetõ a Tisza-vidék felé
mutató népi kapcsolatokkal.
Vannak persze az itteniek halászatának olyan elemei is szépszámmal, melyeknek a szlovák halászatban szintén fellelhetõek párhuzamai (L. pl.: Martinka
19301931; Mjartan 1952; Mjartan 1984). Ezek azonban olyan elemek (pl. a
húzóháló és a tükörháló, egyes varsa-formák, hajtóhalászati kishálók), melyek
 az évszázados intenzív népi kapcsolatoknak köszönhetõen  több nép sajátjai: nincs etnikus vonatkozásuk. Ezért lehetetlen az esetleges átadásról-átvételrõl érdemi véleményt megfogalmazni. És indokolatlan azt valószínûsíteni, hogy
a nagytárkányi magyarok alkalmasint nem a közvetlen szomszédságból vettek
át (mint állítják), hanem a szlovák halászok révén ismertek meg egyes eszközöket, módszereket.
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Súvislosti a vzájomné vplyvy: rybárstvo  portové rybárstvo
 pytliacke rybárstvo
(Zhrnutie)
Ve¾ké Trakany sú obcou, leiacou v blízkosti rieky Tisa, na brehu jej màtveho ramena. Zdal
sa by teda oprávneným bádate¾ský predpoklad, e výskum, prevádzaný s monografickými
nárokmi, môe prinies cenné informácie o vyuívaní vôd tunajími obyvate¾mi: o èinnosti spojenej s rybolovom, o ¾udových vedomostiach, zaujímavých z národopisného h¾adiska.
Výskumný program som si zostavil s oh¾adom na h¾adiská a výsledky viac ako storoèného (od publikovania monografie Ottó Hermana roku 1887 súvislého) národopisného
skúmania maïarského ¾udového rybárstva. Musel som vak vzia do úvahy aj okolnos, e
v súèasnosti na Slovensku nie je povolený lov rýb tradiènými spôsobmi, len prostriedkami portového rybárstva. Mui z Ve¾kých Trakán, narodení v rokoch 19201950, uvádzali
svoje záitky o praktikách rybolovu z èias svojho detstva a mladosti, alebo priznali, prípadne len naznaèovali poruenie zákona zo strany svojej alebo iných ¾udí. Uviedli také spôsoby a prostriedky rybolovu, ktoré sú zákonmi a nariadeniami zakazované a prenasledované, avak dodnes pouívané  t.j. pytliacke , ktoré u pred 50100 rokmi uvádzajú
z rôznych maïarských vôd národopisci ako archaické. Môj výskum teda umonil aj to,
aby som na konkrétnych príkladoch zvaoval: akým spôsobom sa prechovali ekologické
a technické skúsenosti tradièného rybárstva do legálneho portového rybárstva, resp. èi
táto legalita môe znamena aj zabudnutie, skrývanie istých tradièných, nezákonných,
vhodnou konpiráciou vak úspene vyuívaných spôsobov rybolovu.
Prostriedky a spôsoby lovu rýb v spomienkach obyvate¾ov Ve¾kých Trakán, resp.
v kruhu portových rybárov a pytliakov, ukazujú praktiky rybolovu lokálneho charakteru
v druhej polovici 20. storoèia ako ve¾mi diferencované, prune sa prispôsobujúce ekologickým a spoloèensko-hospodárskym podmienkam. Do 6070-tych rokov 20. storoèia
prísluníci tzv. rybárskych spoloèenstiev (kompánií) lovili ryby predovetkým pomocou
jazernej záahovej siete zvanej ïalom (maï. gyalom)  pouíval ju kadý, kto si popri
po¾nohospodárskej èinnosti alebo inom povolaní doplòoval svoj príjem rybolovom. Popritom na Hornom Potisí a popri prítokoch Tisy boli v minulom storoèí mnohokrát opísané
poèetné menie náèinia, ktoré pouívali aj èlenovia niekdajej kompánie a pri pytliackom
rybolove aj dnes pouívajú úplne rovnaké alebo podobné sieové kontrukcie. Napr. na
dne i navrchu otvorený prútený kô (maï. tapogató) a jeho dnený variant zo elezných
tyèí a drôtenej siete; viaceré formové i funkèné varianty èerení (maï. szák, emelõszák);
vre alebo im podobné zariadenia, majúce za cie¾ uzavrie cestu ahu rýb; druh záahových sietí, ktorú ahali dvaja mui kráèajúc vo vode (maï. kétköz). A známe boli aj
ve¾mi archaické spôsoby lovu rýb holými rukami, bez akýchko¾vek prostriedkov, èo je
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v podstate rovnako stará metóda ako ¾udský rybolov vôbec. Dodnes je známa aj medzi
portovými rybármi. Pouívatelia rybárskych náèiní, dostupných v obchodnej sieti prechovali stároèné rybárske tradície do vo¾by návnad a výberu rybárskych miest, ako aj do
pouívania ilegálnych metód, portovými rybármi povaovanými za neportové: zapichnutím háku alebo radu hákov s návnadou do brehu (maï. csukahorog, csap´horog,
vôghorog, bedobós horog).

Zusammenhänge und Wechselwirkungen:
Fischfang  Sportangeln  Fischdieberei
(Zusammenfassung)
Die Gemeinde Nagytárkány liegt nahe der Theiß, am Ufer eines Theiß-Totenzweiges. Das
Programm der Feldforschung wurde anhand der Aspekte und Erfahrungen ethnographischer Untersuchung in Ungarn über Fischfang zusammengestellt (seit 1887, nach Ottó
Herman, erscheinen diese Ergebnisse regelmäßig). Ich musste jedoch auch die Tatsache
in Betracht ziehen, dass Fischfang in der Slowakei gegenwärtig nur ausschließlich mit
Sportmitteln erlaubt ist, nicht aber mit traditionellen Methoden. Über ihre Fischfangerlebnisse berichteten die (in den Jahren 19201950 geborenen) Männer aus Nagytárkány; sie
erinnerten sich gerne an ihre Kinder- bzw. Jugenderlebnisse, wo verschiedene Fischfangmittel noch legal erlaubt waren. Zugegeben (obwohl nur teilweise), dass sie manchmal
gegen das Gesetz verstoßen haben, berichteten sie über verbotene und deswegen verfolgte, doch auch gegenwärtig immer noch benutzte (Fischdieber-) Methoden, die bereits vor
50100 Jahren von den ungarischen und anderen Ethnographen als archaisch bezeichnet worden waren. Meine Datensammlung ermöglicht somit auch, durch konkrete
Beispiele zu erwägen: wie sind die ökologischen und technischen Erfahrungen des traditionellen Fischfangs in das legale Sportangeln übergangen.
Die Mittel und Methoden des Fischfangs, die in Erinnerung der Gewährspersonen in
Nagytárkány lebendig sind, bzw. die bei Sportanglern und Fischdieben beliebt sind, sind
ziemlich geschichtet; sie zeigen eine Anpassung der ökologischen und gesellschaftlichwirtschaftlichen Bedingungen in der zweiten Hälfte des 20. Jhs. Bis in die 60er und 70er
Jahre hat man in erster Linie mit einem Schleppnetz (ungarisch gyalom genannt),
gefischt; die Fischer waren Mitglied einer Fischergesellschaft (Kompanie); alle, die ihr
Einkommen durch Bodenbewirtschaftung verdiente, ergänzten dies durch Fischfang.
Die Mitglieder der Kompanie benutzten dabei in dem vergangenen Jahrhundert (am
Oberen Theiß-Gebiet) auch Kleinwerkzeuge; als Diebfischer benutzen sie auch heutzutage ähnliche Netzkonstruktionen. Z.B. einen oben und unten offenen Weidenkorb, (ung.
tapogató) und dessen Variante aus Eisenstocken und Drahtnetz geflochten; Hebnetz
(ung. szák, emelõszák) in mehreren formellen und funktionalen Varianten; Fangreusen,
mit denen die Fischstrecken versperrt werden; Ziehnetz (ung. kétköz) von zwei Menschen im Wasser schleppbar. Bekannt waren bzw. auch heute noch bekannt sind bei
Sportanglern andere Fischfangmethoden ohne Fangmittel, nur mit der Hand; diese sind
archaische Methoden, so alt wie die Menschheit selbst. Die Mittel der jahrhundertealten Fischertradition sind heutzutage im Handel wiederzufinden, in Form von Anbiss,
Angelhaken (ung. csukahorog, csapóhorog, véghorog, bedobós horog), die jedoch illegal
sind.
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A nagytárkányi halászok eszközkészletébõl: 1. tapogató; 2. szigonyok; 3. emelõháló; 4.
csíkvarsa; 5. drótvarsa (a szerzõ rajzai)
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SZ. TÓTH JUDIT
Jeles napi szokások és hiedelmek

Az esztendõ szokásai
Nagytárkány szokásainak, szokásköltészetének és néphitének vizsgálatához
rendelkezésünkre áll egy korábbi, 1913-ban keletkezett gyûjtés  Lázár Péter
akkori teológus kiváló munkája  és a Felsõ-Bodrogközre vonatkozó, összehasonlító adatokban bõvelkedõ tanulmány (Lázár 1913; Viga 1996). Ezzel lehetõség nyílik az idõbeli elemzésre, egyes szokások változásának, szokáscselekmények átalakulásának, egyes elemei megszûnésének nyomon követésére. A környezõ tájegységekrõl szóló munkák pedig a tágabb összehasonlításra adnak lehetõséget (Balassa 1975; Barna 1986; Barna 1990; Barna 2000; Luby 1935;
Papp 1975; Niedermüller 1981).
A napjainkban gyûjthetõ szokásanyag meglehetõsen egységes mindhárom
felekezet (görög katolikus, római katolikus, református) tagjainak körében.
Tél. Advent idõszaka az egyházi év, a karácsonyi ünnepkör kezdete. A betakarítás, az elvégzett munka utáni pihenés, majd a hajnali misék, roráték ünnepváró hangulata jellemzi. Bár nem tartozik szorosan bele, Katalin napját advent magához vonzotta. Ekkor rendezték a böjt elõtti utolsó bálokat, zenés mulatságokat. Közel van hozzá András, s összekapcsolja a két napot, hogy mindkettõ házasságszerzõ nap. A lányok Katalinkor meggyfagallyat vágtak, vízbe tették. Ha
karácsonyra kivirágzott, úgy tartották, õk is férjhez mennek a következõ évben.
András napjához a 20. század elején még több férjjósló szokás kapcsolódott:
András estéjén, azaz a november 30-át megelõzõ este a lányok leendõ férjüket
tudakolták. Hét derelyét fõztek, hét fiúnevet tettek bele. Amelyik elõször feljött
a víz tetejére, kikapták, s olyan nevû férjet vártak. Azt is tartották, hogy aki ezen
az estén böjtöl, álmában meglátja a jövendõbelijét. Megrugdostuk a disznóólat,
hogy ahányat röfög, annyi év múlva megyünk férjhez.
Kimentek a kapu elé, s aki elõször köszönt, olyan nevû lesz a férjük. Ezek
a jövendõbelit tudakoló cselekmények variálódtak, idõvel más jeles naphoz, karácsony és szilveszter estéhez kapcsolódtak. A hasonló jósló szokásokat széles
körben ismerték, különösen népszerûek voltak a Zemplénben.
A december a disznóvágások ideje. A hideg téli idõjárás, a fagy tette lehetõvé a hús tartós tárolását, ez volt a karácsonyi étrend alapja. A friss húsból,
hurkából, kolbászból a rokonoknak, szomszédoknak lesit, azaz kóstolót küldtek,
amit azok más alkalommal viszonoztak. Így télen gyakran került az asztalra friss
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húsféle. A disznóbendõt és a vastagbelet a cigányok kérték el, s jellegzetes
krumplis töltelékkel töltve sütötték meg.
Luca napja a 20. századra elvesztette korábbi jelentõségét. E nappal kapcsolatban ma igen kevés adatot találtunk. Lucaszéket csináltak valamikor, hogy meglássák a templomban a boszorkányt. Ez Luca-naptól karácsonyig készült. Tulajdonosa kivitte a keresztútra vagy elvitte a templomba, s ha ráállt a székre: Látta,
mikor jöttek ki a templombul, ki a boszorkány. (Mirõl?) Hát látta, ha látta.
Luca napja az 1910-es években még emlékezetes nap volt. Vasabroncsot
tettek a földre, abból etették az aprójószágot (baromfit), hogy ne bitangoljanak
el, ne járjanak át a szomszédba (Lázár 1913, 81). Idõvel ez a szokás karácsonyhoz kötõdött, karácsonykor gyakorolták.1 A Luca-naphoz fûzõdõ mágikus
cselekmények tehát más jeles napok szokáskörében tûntek föl. A baromfitartással kapcsolatosak karácsony estén, a gonoszûzõ, bajelhárító cselekmények
Szent Györgykor.
Ma már sem a Luca-napi dologtiltással, sem más hagyománnyal nem találkoztunk. Kivétel a lucaszék készítése, bár éppen ezzel kapcsolatban kell felhívni a figyelmet arra a jelenségre, amellyel a mai falukutatónak számolnia kell, ti.
a média, rádió, televízió ismeretközlõ szerepére. A szokásokat bemutató mûsorokra az idõs generáció fogékony, az onnan szerzett ismeretek olykor keverednek a tényleges helyi szokásokkal.
A karácsony elõtti napok készülõdéssel teltek. A betlehemezõ legények tanulták a szöveget, megújították a betlehemet, a jelmezeket. Készülõdtek a kántáló gyermekek és fiatalok: kivel, merre indulnak majd. Nem találtam adatot a
pásztorok karácsonyi köszöntõjének meglétérõl.
Ádám-Éva napja, karácsony viliája nem volt szigorú böjti nap, a készülõdésben, sütés-fõzés után a vacsora volt a lényeges étkezés. Sütöttek kalácsot a
kántálóknak, de még a jószágoknak is. E napon az állatokkal is különösen gonddal bántak.
Karácsony. Nagytárkányban régi hagyománya van az ünnepet köszöntõ, adománygyûjtõ dramatikus népszokásnak, a betlehemezésnek. A betlehemes játékot a 20. század elejétõl közel száz éven át folyamatosan játszották, egy idõben
több csoport is. Ez idõ alatt a játék lényegében nem változott, csupán énekekkel és rögtönzött mókázással bõvült. Álljon itt a tárkányi betlehemes szövege
Lázár Péter 1913-as lejegyzése szerint. 2

1
2

A Bodrogközben általában karácsony viliáján végzett cselekmény volt (Viga 1996, 215).
A szöveg szinte hibátlan helyesírású. A szerzõ kéziratában jelölte a zárt ë hangot. Ennek megfelelõje a mai köznyelvben az é, a könnyebb olvashatóság érdekében ezt így közöljük (Lázár
1913, 142157). Lázár Péter lejegyezte az ajaki (Szabolcs m.) betlehemest is. A két játék szövegében van néhány azonos rész (Öreg bacsó itt vagyok  Üdvözlégy áldott Messiás ), ami
az elemek vándorlásával magyarázható.
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Karácsonyi betlehemes játék
Szereplõk: két pásztor, két angyal. A sztari. Végül az öreg guba
Öltözetük: A pásztorok széles ujjú juhászinget és rojtos szárú bõ juhászgatyát
és cilinder alakú hosszú, pántlikával díszített süveget viselnek. Az angyalokat
hosszas, csipkés karing födi, szintén pántlikás süveggel. Vállukon hordják a
Betlehemet. A sztari álarccal jár bundában, s az álarcon kívül hosszú szakáll
és nagy bajusz látszik. Az öreg gubának nagy pup van a hátán és egész testét
hosszú guba takarja. Arca korommal van befestve; kezében nagy fütyköst visz,
melyre sok csengõ, csörgõ és kongó van rákötözve. Az utcán mindenféle bohósággal mulattatja a gyermekeket, s ha bosszantják még utánuk is vágja a csörömpölõ fütyköst. Neki minden meg van engedve.
A pásztorok között az elsõt Fedornak, a másodikat Sztapajtásnak szokták
szólítani.

A játék:
Beköszön a Fedor pásztor a házba és megkérdi:
Szabad-e bemenni a betlehemmel?
Angyalok behozzák a betlehemet:
Ide gyöttünk a betlehemmel kis Jézuska születését bemutatni
buzgó énekkel felkiáltunk: Éljen, éljen kegyes Urunk!
Kint a pásztorok énekelnek és kifigurázzák a diák-beszédet:
Tréfusz szegyi szangelórom,
Nátuzem, nátuzem cinegláncelórum.
Ekszi Dávid pásztóresz,
Regisztuesz tutoresz,
Szánszándok! Örvendezzünk,
Betlehembe siessünk
Pásztorokkal, ajándékkal!
Mennyi gyöngyök, annyi cseppek
Értünk hullanak,
Ezek a mennybéli vizek
Lelkünkre folynak!
Bemegyen Fedor és mondja:
Happ! Hol vettem magam kecskék közt, bakok közt jártam az erdõbe; pásztori
sípomat hónom alól elvesztettem. Aki aztat visszaadná, egypár huszassal megajándékoznám.
De van nekem egy jó pajtásom, aki nékem jó hírmondásom!
Addig csörömpölök, kolompolok,
Míg a Sztapajtásomtul jó hírt nem hallok! (csörömpöl)
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Sztapajtás bemegyen és így felel:
Hej pajtásom, én még nem olyan félelembe vótam, amikor a farkas a legkisebbik bárányomat el akarta vinni! De én lábommal rádöbbentettem s még a fogát
is vicserétotta. Tégedet is láttalak Fedor pajtás, szomorkodni. Szoktál a garatra
önteni? De nem azt mondom Fedor pajtás, énekeljünk egyet vigasztalásunkra!
Feleli Fedor:
Nem bánom.
Pásztorok énekelnek:
El kell menni az erdõbe,
Bujnyikoknak seregébe.
Nem fogunk mi rettegni,
Senkitõl megijedni.
Azt kérdi a Fedor a Sztapajtástúl:
Hát a gubát hun hattad?
Sztapajtás:
Kint szedi a tejfelt!
Pásztorok:
Gyere be guba!
A Guba bemegyen:
Tudjátok mit, fiaim? A zõd luczakor leltem egy juhot, kié az?
Feleli a Fedor:
Az enyim!
Erre így szól a Guba:
Ereggy te is a magadé után, én is megyek a magamé után! De nem azt mondom Fedor pajtás: Énekejjünk egyet vígasztalásunkra!
Énekelnek:
Hol vették magokat három juhászok?
Csörögnek, csengetnek ezen a szálláson!
Ezután kérdezi a Fedor:
Hát a Sztarit hun hagytad?
Guba:

Odakint nyomja a sajtot. Gyere be, Sztari!

A Sztari felel:
Nem lelem a kéményen a kelincset!
A Guba ismét kiszól:
Gyere be, Sztari!
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Mire az felel kintrûl:
Apád vót maradi!
A Guba harmadszor is hívja:
Gyere be, Sztari!
Erre a Sztari énekelni kezd:
Öreg bacso itt vagyok,
Rettenetes hirt mondok:
Az angyalok repülnek,
Hegyen-võgyön lánggal égnek!
Az én juhom kurta farkú
Én vagyok az öreg bacso.
Az én juhom legelni fog,
Magam krompét sütni fogok!
Kiszól a Guba még egyszer:
Gyere Sztari Betlehembe!
Ne légy álmos vénségedre!
Végre bejön a Sztari és így szól:
Tik csak esztek-isztok, dorbézoltok,
Az én 77 esztendõs, öreg szakállomra nem is gondoltok?
Ha elõveszem Dávid nádpálcáját
Úgy elverem ingetek ujját
Hogy semmi bajotok nem lesz!
Hanem inkább Fedor pajtás, énekejjünk egyet vigadozásunkra!
Erre mind a négyen leguggolnak a fõdre és énekelnek:
Ha valaki vigan él, vigan él,
A juhász éppen úgy él.
Az erdõbe, a mezõbe,
Midõn õrzi juhait
Vigan éli napjait
Az erdõbe, a mezõbe!
Biz senkivel nem cserél, nem cserél,
Busul-vigad, mendegél!
Mikor ezt elénekelték, akkor a botot leteszik és arra ülnek. Ismét éneklik az elõbbi dalt
egy kis változtatással. Midõn a Busul, vigad, mendegélt éneklik, egyszerre felállnak és
körüljárva csörgetik a botjukra kötött csengõt-csörgõt, és tovább énekelnek:
Sétál, dudál, furulyál
Billeg-ballag, meg-megáll!
Most mindnyájan megállnak és a Sztari így szól:
Mán egy fertály zõdre,
Feküdj guba fõdre!
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A guba és Szari lefeküsznek, míg ellenben a Fedor és a Sztapajtással énekel:
Juhászim, pajtásim ti elaludtatok
Mezeid, nyájadat, mind reám hagytátok,
Ne sajnáld álmodat félbe hagyni,
A kisded Jézusér fáradozni!
Feleli a Fedornak a Sztari:
Haggy békét jó Fedor, szunyókálok,
Még a lábomon is alég állok!
Ekkor egy angyal szól:
Szurgyide pásztorok! Menjetek, keljetek fel, menjetek Betlehembe, ott tanáljátok Jézust a jászolyba! Ekkor csenget és énekli:
Glória! Glória!
Erre felel a Sztari öreg hangon:
Micsoda, glusztria?
Nem jár télbe a gólya!
Most szól az angyal:
Inek szerziz Deó! Pásztorok, keljetek fel, menjetek Betlehembe, ott tanáljátok
Jézust a jászolba. Glória!
Sztari:

Micsoda Glusztria? Jobban tudok én az angyaloknál diákul beszélni!

Kérdi erre az angyal:
Hát jártál iskolába?
Sztari:

Jártam bizony, néha még az ablakán is betekintettem!

Ekkor a Fedor és a Sztapajtás a fekvõ Sztari alá dugják a botot és úgy emelik fel. Most
talpra áll és belenéz a betlehembe. Az angyal odaszól neki:
Tremuszin Betlehembe!
Feleli az Öreg a többi pásztornak:
Hallod pajtás, englesz, benglesz!
Szól az angyal:
Tremuszin Betlehembe!
Felkiált a Sztari:
Hallod pajtás, ég a betlehem!
Felelnek a pásztorok:
Hazudsz, az angyal nem azt mondta!
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A Sztari a betlehembe mutatva kérdi az angyaltól:
Mi az a bundás?
Feleli az angyal:
Az juhász.
Sztari:
Angyal:
Sztari:
Angyal:
Sztari:

Hát az a kandar?
Az bárány.
Hát az a gyermek?
A kis Jézus.
Azt imádjuk!

Most mindnyájan énekelnek, csak a guba fekszik még mindég a fõdön. Elindulnak és
énekelik:
Menjünk, menjünk kosár mellett
Megbotlottam egy híd mellett.
Megállnak és kérdezik a Sztaritúl:
Hát a gubát hun hagytad?
Most az öreg visszamegy és rákiált a gubára:
Kejj fel guba, megrihesedtél?
Ekkor a Guba felugrik és együtt énekelnek:
Mennybõl az angyal, lejött hozzátok, pásztorok!
Hogy Betlehembe sietve menve lássátok.
Az Isten Fija, aki született
Jászolyba
Jászolyban fekszik, barmok közt nyugszik Szent Fija!
El is menének! Köszöntésire azonnal!
Vivének neki szép ajándékot
Magokkal!
Egyik egy juhot, másik egy bárányt
Ajánlott!
Harmadik tejet. Negyedik adott egy sajtot!
Ekkor elindulnak. Elõl a Fedor és Sztapajtás, utánok a Guba, majd a Sztari sajttal. Biztatják az öreget:
Sztari, Betlehembe!
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Kérdi az öreg:
Hát merre van az a szent Betlehem?
Felelik neki:
Amerre a mennyei harang szól!
Ekkor az angyal csenget és ez háromszor megismételtetik.
Most az öreg a betlehemhez lép és be akar nézni. Azonban az angyal nem engedi, hanem felszólítja:
Vess öreg keresztet!
Öreg:
Angyal:
Öreg:
Angyal:

Leverjem a recetet?
Vessél öreg keresztet!
Megegyem a perecet?
Vessél öreg keresztet!

Öreg a keresztvetést utánozva mondja:
Tyúkhús, libahús, egy icce bor, meg egy cipó (a szájára mutat) idecsússz!
Aztán benéz a betlehembe és mondja:
Kis Jézuskám, hoztam neked egy sajtot, akar a tokaji hegy!
Ekkor hátradûl és lefekszik a földre. A többiek körüljárják és énekelnek:
Betlehem városába
Romlott istállócskába
Siessünk, ne késsünk
Hogy még ezen éjjel
Ottan lehessünk!
Mi urunknak tiszteletet tehessünk!
Most a betlehemhez mennek és éneklik:
Üdvözlégy, áldott légy
Pásztorok pásztora
Ki a földnek és a mennynek
Teremtõ szent Ura.
Majd meghajolva folytatják:
Isten, Tégedet imádunk
Jézusunkhoz kiáltunk
Lábaidhoz borulunk
Óh kegyes Jézusunk!
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Tovább énekelnek:
Tett! Jézus született!
Született ez városba,
Rongyos istállócskába
Betlehembe!
Angyalok hirdetik,
Messiás születik
Itt van jele fényének,
Helyes (!) születésének!
Pajtába, pólyába,
Bévagyon õ takarva posztócskába!
Áldott gyermek szenyved
Már kis korába!
Egész vígan:
Fogd meg pajtás a dudádat,
Fújd el néki víg nótádat,
Hogy kedvére e napon
A kis Jézus vigadjon!
Ekkor a Guba és a Sztari összefogódznak és táncolnak, miközben éneklik:
Uccú guba, táncoljunk,
Muzsikával vigadjunk
Mert elgyött, mert elgyött
Az igaz Messiás!
Végezetül:
Hej vig juhászok, csordások
Csergedeznek a források,
De gyönyörû ez az éjjel,
Bár tekintsetek csak széjjel!
Nézzetek Betlehem felé
Micsoda nagy fényesség lett!
Egy szép csillag amint szállott,
A pajta felett megállott!
Még pedig messze a hajnal,
Amott az a fényes angyal
Igy szól: dicsõség Istennek
Békesség az embereknek!
Most az angyal megköszöni a kapott ajándékot és így búcsúzik el a gazdától:
Nosza te jó gazda,
Eressz hát urunkra,
Az Isten áldása
Szálljon a házadra!

A nagytárkányi betlehemes a betlehemes játékok ún. felvidéki (bibliás betlehemes) csoportjához tartozik. Hat legény vagy férfi játszotta, állandó szereplõi: az
angyalok a pásztorok és az öreg guba. Nagytárkányban két angyal, két pásztor
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és szerepét tekintve két öreg van, az egyik, az idõs pásztor, a fehér (guba,
Kubó) és egy fekete, az öreg (sztari), ez utóbbi sötét színû báránybõr bundában, kucsmában és álarcban van, õ mókázik és ijesztget többet. Szalmával
kitömött púpja van, derekán kolompok, kezében furkósbot. A guba kifordított fehér bundát, bõr álarcot visel, kezében fa balta. Mindkettõjük piros orra tele van
gombostûkkel (15. kép).
A szereplõk számán, öltözetén, külsõ megjelenésén (bõr álarc, piros orr
gombostûkkel, szalmapúp) kívül a szereplõk neve is felbukkan környékbeli, bodrogközi, zempléni játékokban.3 Természetesen szöveges egyezéseket is találunk
a falu szûkebb és tágabb észak-keleti kultúrtáj) környezetében lejegyzett játékokkal. A nagytárkányi betlehemest  és tudomásunk szerint ugyanezt játszották Kistárkányban is  viszont azonosnak tekinthetjük a Filkeházáról 1985-ben
közölt betlehemes játékkal (Petercsák 1985). A kevés eltérés oka a lejegyzések
idõpontja között eltelt hetven év, mialatt a szövegek kissé variálódtak. A filkeházi szereplõk azonosak a tárkányiakkal, de ebben csak egy angyal szerepel. A
három pásztor (Fedor, Sztach, Kuba) és az öreg Stari ruszin eredetû neve ad magyarázatot a tárkányi szereplõk nevére: Fedor, Sztapajtás, Guba, Sztari. A két játék szövege  a deákul énekelt részt kivéve  gyakorlatilag megegyezik. Oda
pedig úgy került, hogy egy Mikóházán és Pálházán szolgált béres vitte haza a
szöveget (Petercsák 1985, 3435). Lehet, ez a két település mindkét játék közös pontja. Ám Nagytárkányban az átadás-átvétel helyét és irányát már nem sikerült megállapítani. A 20. század eleji szöveg késõbb több énekbetéttel bõvült.
Érdekes, hogy az említett, Titifusz, szegyi szangyelórusz kezdetû deákos ének
variánsa felbukkan a nyolcvanas évek elején Radban felújított betlehemes játék
szövegében (Viga 1996, 228).
A ma emlékezõk a szereplõket ugyanúgy jellemzik, ruházatukat ugyanolyannak írják le, mint a 20. század elején volt. Valószínûleg azért, mert a mai játékosok öltözete is ugyanaz.
A pásztorok ruhája fehér ing, bõ fehér gatya, fekete mellény. Szalagos, henger alakú süvegük volt, mellükön keresztben egy piros szalag. Botjuk végén kereszt alakban fölszerelt négy csengõ. Az angyalok fehér ingben, fehér szoknyában (díszes alsószoknya) és a pásztorokéval azonos, de más színû papírsüvegben voltak. Mellükön keresztben zöld-rózsaszín szalag. Az öreg gubánál fa balta, a feketénél bot volt. A gombostûkkel tûzdelt orrot a korai leírás nem említi.
A fehér guba bajsza és a fekete füle gólyatoll. A mai játékban szinte változatlan formában látható az 1913-ban leírt öltözet, és a játékosok is azt a szöveget mondják kissé magyarítva, a köznyelv felé közelítve azt.
Karácsonykor Nagytárkányban és Kistárkányban egyszerre 3-4 vagy több
csapat is járt, ugyanazt a szöveget mondták. Éjfélkor mindnyájan bementek az
éjféli misére. Az oltár két oldalánál álltak, s tevékenyen részt vettek a szertar3

A Fedor név gyakori a felvidéki típus szövegeiben. Ez a neve a Leleszen és a Királyhelmec Fejszés-tanyán lejegyzett játék egyik pásztorának (Gaál 1914, 131; Viga 1996, 219223). A Filkeházáról közölt betlehemes szereplõi és szövege megegyezik a tárkányival (Petercsák 1985,
3442).
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tásban: megrázták a csengõiket, kolompokat. A játékot nem adták elõ, de kifelé már mókáztak, a bottal csapkodták a népet.
A betlehemest lényegében folyamatosan játszották napjainkig, 2002-ig. A
korábbi több csapat helyett végül egy maradt. (Tagjai nemcsak Tárkányban játszottak, hanem a környékbeli falvakban is, s e települések köre lassan bõvült.)
Összefüggésben azzal, hogy napjainkra megváltozott a szokást fogadó családok
száma és hozzáállása. Oka, hogy a szokást gyakorlók, a betlehemezõk magatartása is kissé szabadosabb lett: a rögtönzött tréfálkozás  amely mindig ott
volt az Öreg szerepkörében  jellege már lassan elutasításhoz vezet. Egyelõre
magát a szokást még nem utasítják el, mert a betlehemezõknek szánt adományt (pénzt) odaadják, de a játék eljátszását többen nem kérik. Ugyanakkor
más települések lakossága éppen a tárkányi betlehemezést látva próbálkozik e
népszokás helyi felújításával.
Kántálás. Kántálásnak nevezték az énekes/verses, ünnep-köszöntõ, népszokást; mind a karácsony elõestéjén, viliáján, mind az újesztendõ reggelén zajlót.
A karácsonyi kántálás Nagytárkányban még élõ hagyomány.
Karácsony viliáján, december 24-én, sötétedés után a fiatalok  több csoportban  elindultak, hogy a rokonok, ismerõsök, falubeliek ablaka alatt énekelve köszöntsék az ünnepet. A legények szívesen mentek a lányos házakhoz, ahol
behívták õket, megvendégelték, majd a lányok is csatlakoztak hozzájuk, s együtt
mentek tovább. Az éjféli mise elõtt utoljára a plébániára is bementek köszönteni. Sokszor a mise után is folytatták a kántálást, míg mindenkinél tiszteletüket
nem tették.
Lázár Péter mint a katolikusok körében gyakorolt szokást említi, de mai
adatközlõink másként emlékeznek. A kántáló csoportok nem vallási és nem lokális alapon szervezõdtek  hanem egy baráti kör tagjai voltak, akik együtt voltak a bálban, egy színdarabban szerepelnek stb. , s leginkább korosztályinak
tekinthetõk. Római katolikus, görög katolikus és református is lehetett köztük,
s bármely vallású család szívesen fogadta õket. A háború elõtt felnõttek még a
fúvószenekar tagjai is jártak karácsonyt köszönteni. Leggyakrabban a Leszállt
az égbõl a dicsõség királya  kezdetû éneket játszották.
Az utóbbi évtizedekben a kántálók gyermekek voltak. A házhoz érve engedélyt kértek:
 Szabad-e az Istent dicsérni?
Az igenlõ válasz után az énekeskönyvben levõ egyházi énekeket
(Csordapásztorok , Mennybõl az angyal ) és a betlehemes játékból ismert
énekeket énekelték. A korábban lejegyzett kántálók zöme a betlehemesbõl ismert.
Született Jézus
Jászolyba reszket
Szûzanya néki
így énekelget:
Aludj, aludj kis Jézuska!
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*
Jézus ágyán nincsen paplan
Megfázik a kis Ártatlan
A szeme is könnyedezik
Miérettünk esedezik!
Ez karácsony éccakáján
Jézus születése napján
Mi örvendjünk, mi vigadjunk
Ma született kis Jézusunk!
*
Betlehemnek pusztájába
Pásztorok vigyázásába?
Született a kis Jézuska istállóba
Helyeztetvén, betakarván a pólyába!
Ugyan József, mit gondoltál
Hogy istállót választottál
Nem tanáltál nyugvóhelyet a városba
Hanem inkább barmok között a pusztába.
*
Im az égnek nagy Királya
Jászolyba fekszik,
Mindeneknek Alkotója
Barmok közt nyugszik.
Szalma az ágya,
Nincsen párnája,
Kemény szalma
Gyenge testét alég takarja!
*
Hallod pajtás angyal szólott!
Nagy örömöt hirdet,
Hogy az égnek nagy királya
Már elérkezett!
Hol találjuk fel?
Hamar menjünk el!
Betlehembe, mond az angyal
Teljes örömmel
*
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Vígan zengjetek citerák
Jézus született!,
Harsogjatok dostrambiták (!)
Isten ember lett!
Egy Szûz, ki õtet hozá
És méhébe fogadá
Gábriel árkangyal eztet
Áldottnak mondá!4

Középkori eredetû, apokrif népi imádság szövegét õrizte meg az alábbi kántáló
ének:
Nyisd meg Uram, nyisd meg
Aranyos kapudat!
Kapud elõtt vagyon
Egy aranyos karszék.
Abban ül, abban ül
Asszonyunk Mária
Mária, Mária
Mária, Szûz Anya!5

A kántálók végül jókívánságot mondtak: Adjon Isten több karácsony estéjét elérni; nem ilyen szomorút, örvendetesebbet; bü bort, bü buzát, hóttunk után lelki üdvösséget! Szivünkbül kivánjuk! Vagy: Bort, búzát eleget, holtunk után lelki üdvösséget kívánunk az egész ház népének!
A gyerekek jutalmul kõttes kalácsot, apróbélest, mákos bélest, diót, almát,
késõbb némi pénzt kaptak. A negyvenes években egy boltos minden karácsonykor
rengeteg cukorkát osztott szét köztük. A kántálás a szegényebb sorsú gyermekeknek fontos jövedelemszerzést is jelentett. Különösen így emlékeznek az 195060as évekre. Egyik család gyermekei pl. keresményükbõl szánkót vásároltak.
Karácsonyi vacsora. Mivel ünnepek elõtt minden családban disznót öltek, a karácsony három napi étkezésének ez volt az alapja. December 24-e nem volt szigorúan böjtös nap. Szentestén, karácsony vilijáján savanyú levest, káposztalevest ettek füstölt disznóhússal vagy kolbásszal. Sült oldalas, kolbász, mákos, túrós bobájka volt a vacsora, különféle kõtt kalácsok, nyújtott béles, apróbéles,
lekváros rétesek. A katolikusoknál általában a vacsora része volt a friss hal is.
Ha az idõjárás engedte, az emberek halászni mentek. A sült halat böjtös ételként
fogyasztották. Karácsony estéjén a legtöbb családban ma is elkészítik a hagyományos ételeket, de az étrend mindenképpen gazdagabb, kiegészül hallal és süteményekkel. A kalácsfélék tölteléke gazdagodik, különösen dióval, mákkal.
4
5

Több ének szövege felfedezhetõ a fenti betlehemes játékban s a betlehemes mai változatában
is. A kántálókat közli Lázár 1913, 159162.
Lázár 1913, 161. A gyûjtõ megjegyzése szerint ez tárkányi cigányasszony kántálója.
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Ahogy a karácsonyi vacsorának, a karácsonyi asztalnak sem fogható meg
ma már hajdani kultikus szerepébõl legfeljebb csak egy-egy eleme. Mindez, a
szokások fellazulása a különbözõ felekezetek együttélésének következménye
(Viga 1996, 204). A karácsonyi asztal kultikus szerepét és jelentõségét a településen a húsvét, a szentelt étel szertartásos elfogyasztása vette át  a görög katolikusság meghatározó jelenlétét támasztva alá. Az idõs emberek még
emlékeznek néhány, a karácsony estét jellemzõ elemre: például, hogy diót törtek, s belõle az illetõ egészségi állapotára következtettek. Ha a dió ép volt, a
családnak az a tagja is egészséges lesz egész esztendõben. A régi öregek szalmát hoztak be a szobába és azon aludtak annak emlékére, hogy a Kisjézus is
a jászolban szalmán feküdt. A gyermekek boldogan keresték a szalmába szórt
diót. Emlékeznek arra is, hogy a vacsora alatt a gazdasszonynak ülnie kellett,
nem szabadott felállnia, mert nem tojnának a tyúkjai. A családbul mindig volt
valaki, aki ült. Karácsony este. Hogy a tyúkok tojjanak és üljenek. Meg enni adtak nekik bõségesen.
A karácsonyi kalácsból vittek az istállóba az állatoknak is. A vacsora hagyományos rendjét a kántálás egyre nagyobb népszerûsége bomlasztotta. 20.
század közepére sok helyütt nem is volt közös karácsonyi vacsora, olyan sokan
mentek kántálni. A pásztorok karácsony esti köszöntése nem volt szokásban.
Karácsonyfa. 1950 körül jómódú bélyi legény udvarolt egy tárkányi lánynak,
karácsonykor kocsiszánkával jött át kántálni, és hozott egy felöltöztetett karácsonyfát. Az ajándékozott fa lucfenyõ volt, cukorral, aranyalmával földíszítve. Tehát a karácsonyfa még ebben az idõben sem volt általános. A legtöbb helyen fába, deszkába fúrt fenyõágakból készítették, rajta alma, dió, fényes papírfüzér.
Jövendölés. A karácsony estéhez is fûzõdtek olyan hagyományok, melyekkel
a lányok jövendõbelijüket tudakolták. Legtöbbjük András-nap estéjén vagy szilveszterkor szintén elõfordulhatott. Karácsony este mentünk, vagy Lucakor,
Andráskor? Megrugdostuk a disznóólat, hogy ahányat röfög, annyi év múlva megyünk férjhez. Az éjféli misére menet amilyen nevû egyén megszólítja a lányt,
olyan nevû férje lesz.
A korabeli krónikás nem mindennapi cselekményrõl hallott az 1910-es években. Eszerint karácsony viliáján, mialatt mindenki az éjféli misén van, a lánynak
meztelenül kell a házat körüljárnia és betekintenie az ablakon: biztosan meglátja leendõ párját.6
Állatok etetése. Az állatokkal is különös gonddal foglalkoztak. December
24-éhez kötõdött például a baromfitartásra vonatkozó, eredetileg Luca-napi mágikus cselekmény. Abroncsból, földre letett vaskarikából etették a baromfit, az
aprójószágot, hogy ne kóboroljanak el, ne tojjanak a szomszédba. Az abroncsba többféle magot szórtak. Mint már utaltunk rá, ezt a szokáscselekményt eredetileg Luca napján végezték.

6

Lázár 1913, 65. A meztelenül végzett varázscselekményekre több példát is hoz Szatmárból
Luby 1935, 77.
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Karácsonyra az állatoknak is sütöttek kis kalácsokat. Volt, aki madár alakút,
minden jószágnak, lónak, tehénnek, borjúnak egyet. Misére menet odaadták,
mert hitük szerint karácsony éjjelén az állatok megszólalnak. Kimondja, hogy
jó volt-e a gazdasszonya, vagy nem. Igyekeztek jól tartani õket, megetetni,
megitatni, hogy gazdájukról jót mondjanak. Az állatok karácsony esti etetése régen az egész Felsõ-Bodrogközben és Beregben is ismert volt (Viga 1996, 214;
Papp 1975, 274). Még az ínségesebb esztendõkben is legalább egy darab kenyeret, friss vizet adtak nekik. A szokás gyakorlása Tárkányban is az egyéni gazdálkodás megszûnésével, majd az állattartás visszaszorulásával szûnt meg.
Éjféli mise. Az éjféli misén lehetõség szerint mindenki részt vett. Ide érkeztek a kántálók és a betlehemezõk is. Minden betlehemes csoport szereplõi felsorakoztak az oltár mellett, csengetéssel, kolompolással részt vettek a szertartásban. A hagyomány szerint készítõje idehozhatta a lucaszéket, hogy meglássa, ki a boszorkány.
Amikor a család hazaért az éjféli misérõl, aranyosvizet húztak a kútból.7 Ennek, mint a Messiás megszületését követõ elõször húzott víznek, mágikus erõt
tulajdonítottak, mind a római, mind a görög katolikusok. A család minden tagja
ivott belõle, majd a jószágot, tehenet, lovat is megitatták erõt, egészséget remélve. Erre a hagyományra csak a legidõsebbek emlékeznek.
István és János napja, névnapköszöntés. A névnapköszöntés országosan ismert szokás, igen gazdag népi, félnépi és mûköltõi szövegvariánsokkal (Barna
1990, 171). A verses névnapköszöntésnek szép hagyományanyaga van a környezõ tájakon. A szomszédos Ung-vidéken jellegzetesek voltak a hosszú, énekbetétekben gazdag István- és János-napi köszöntõk és van rá példa a bodrogközi Pácinból is (Barna 1990; Viga 1996, 260261). Nagytárkányban nem volt
szokás az éneklésük, de igen értékes, s az Ung-vidékihez hasonlóan iskolai eredetû  a protestáns kollégiumi költészetre visszavezethetõ  szövegek maradtak meg. Feljegyzésbõl ismerjük a 20. század elején mondott névnapköszöntõket (Lázár 1913, 172173), melyek már akkor réginek minõsültek.
Ma hajnal megnyitá az egek ajtajit
Rózsás tornácában béfogta lovait.
Fogván szekerébe napnak sugárait.
Elindultak azok napkelet tájára,
Felhozták a napot szemeink láttára.
Köszöntelek szent István, élj számos esztendõt
Borral, nem bánattal folyót, szépen tündöklõt!
Számlálj víg heteket, szép arany idõket
Kik hozzám tartozók, Uram, áldd meg õket!
Szívembõl kívánom!

7

Az aranyosvizet ismerték a Felsõ-Bodrogköz településein. Kisgéresben karácsony elsõ napján,
napfelkelte elõtt hozta a kútról az, aki elsõként ért oda. Sz. Tóth 2000, 225.
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Mostan én is tettem kezemet pennára:
Szép verseket írni Szent József napjára.
De ekkor óhajtám: vidám hajnalára
Áldást mondok neki vigadozására.
Ma van ím az a nap, hogy szíved örüljön,
Búba merült napod újra kiderüljön.
Kívánságom József: az Isten éltessen,
Végre a mennyekben megdicsõíttessen!
Élj számos esztendõt, szépen tündöklõket,
Kik hozzád tartoznak, Uram, tartsd meg õket!
Szívembõl kívánom!
*
Rebeg bennem a vér szívem örömére
Ha tekintek fényes Trébusz szekerébe.
Látom Szent András ül ott a középen,
Arany rokolyáját és koszorút fejében.
Nem hajnallik többé már a nap keletre.
Én se sietek el örök enyészetre.
Majd eljön a Jézus a nagy ítéletre,
Béviszi lelkünket az örök életre!
Fényességben lakó mennyei nagy Felség,
Legyen mindenekbe tiéd a dicsõség.
Felemelem mostan szememet az égre,
Kérem, szerelmedet öntsed e háznépre!
Mert örül e háznép szent születéseden,
Jézus hozzád való te eljövéseden.
Ha ölelnek végre a mennyei karok,
Dicsérik nevedet mennyei angyalok!
Óh Jézus miértünk te leszállottál,
Minden bûneinkbõl minket megváltottál.
Bor, búza, békesség szálljon házatokra
Virrasszon fel az Úr több András napokra!
Andrást az Úristen sokáig éltesse,
Az õ szárnyaival majd mennybe vitesse.
Mikor majd megcsendül az utolsó óra,
Tétessék fejére mennyei korona!
(Lázár 1913, 6768)

Ez utóbbi vers valószínûleg karácsonyi névnapot, Jánost vagy Istvánt köszönthetett valamikor, de miként a többi szöveget, ezt is alkalmazhatták más férfinevekre, pl. Andrásra, Józsefre is. Az emlékezõk szerint nõk neve napján nem verseltek.
Az iskolások a közismert versikevariációt mondták:
János-napra virradtam
Hamar idepattantam
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Megérdemlek egy garast
Vagy egy darab ódalast!
Akasszák a nyakamba, hagy ballagjak utamra!
Valamennyi szarkabarka billegteti farkát
Annyi ezres verje Jánosnak a markát!
Éljen János sokáig, pénzbe járjon bokáig!

Szilveszter. Óesztendõ utolsó napja a varázslatos cselekmények ideje volt. A tárkányi lányok leginkább ekkor igyekeztek megtudni valamit jövendõbelijükrõl. Például lángost sütöttek, kötõjük alá tették, és kiszaladtak vele az utcára. Amilyen nevû emberrel találkoztak elõször, olyan nevû férjet vártak. Szilveszter estéjén a fiatalok összegyûltek egy-egy háznál. Az 1900-as évek elején még elõfordult, hogy valamilyen állatot, pl. kacsát vittek be a szobába. Bekötötték a szemét. Akihez legelõször odaszaladt, úgy hitték, az megy legelõször férjhez (Lázár 1913, 80). Ólmot
is öntöttek egy kulcs fején keresztül hideg vízbe  a dermedt ólom formájában jövendõbelijük foglalkozását látták. A szilveszter estéjén evett kocsonyából kiszedték a csontokat, mindegyiknek lánynevet adtak és kitették a pitvarba. Amelyiket a
kutya elõször elvitte, az a lány hamarosan võlegényt kapott.8
Az Észak-Magyarországon általában András estéjén gyakorolt férjjósló szokások közül Nagytárkányban több kapcsolódott az óév utolsó napjához. A lányok
megrugdosták a disznóólat, s ahányat röffent a disznó, annyi év múlva mennek
férjhez. Vagy szokás volt tengerit dobálni lányos házak ablakára: ha a háziak kikiáltották, hogy majd elmégy!, férjhez menésükre, ha olyasmit, hogy nem
mégy mán!, az ellenkezõjére számítottak az újévben.
Újév. Újesztendõ reggelén, amíg a templomba be nem harangoztak, régente csak a fiúk jártak köszönteni. Úgy tartották, hogy csak a férfilátogató hoz szerencsét a házra. Késõbb, a hiedelem elhalványulásával lányok is mentek köszönteni, elsõsorban rokonokhoz. Õk a következõ, nem népi eredetû verset vagy
ennek csak elsõ hat sorát verselték:
Angyal száll az égbõl, ruhája hófehér
Csillagokon lépked, míg a földre leér.
Jobbjában az újév, még fátyol borítja,
Az óesztendõnek kész van már a sírja.
Angyal, édes angyal, lebbentsd fel a fátylat
Hogy az újesztendõben ne legyen sok bánat!
Hozz reánk örömet, áldást, békességet
Hogy melegebben süssön a nap a házunk felett.
Hidegen süt a nap, a föld fagyos, kopár
Nem nyílik a virág, nem dalol a madár
Nyíló virág helyett a szívemet adom
Drága neveteket imába foglalom.

8

Lázár 1913, 63. Párhuzama: Luby 1935, 78. A szilveszteri kocsonya csontjainak lányneveket
adtak, a ház közepére rakták. Amelyiket a beengedett kutya felkapta, olyan nevû lány ment legelõbb férjhez.
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Boldogan éljetek még számos újévet
Mondhassátok mindig: be szép ez az élet!
Szívembõl kívánom! 9

Újévben kántáltak is, legtöbben a közismert Újesztendõbe mi vigadjunk / Született Jézus, mi imádjuk  kezdetû énekkel. Elõzetesen engedélyt kértek a házigazdától. Ahol nem adtak engedélyt a kántálásra, oda késõbb visszamentek
kiabálva:
Újesztendõbe bújj a kemencébe
Szedd ki a málét
Ha nem adol belõle, szurujj a kemencébe!
(Lázár 1913)

Az év elsõ napja az egész esztendõre befolyással volt, eszerint igyekeztek cselekedni, illetve a bajt megelõzni. Szerencsét reméltek újévkor a fekete szõlõ fogyasztásától, a kék szín viselésétõl, és ha koldus jött a házhoz, mindenképpen
adtak neki valamit. Szerencsét jósoltak annak is, aki újév napján eltört valamit,
pl. egy poharat. De ha újév napján valamit ellopnak a házból, az egész évi haszon oda lesz (Lázár 1913, 7480). Ha elõször férfi lépett a házba, bikaborjú,
ha asszony, üszõborjú születésére következtettek.
Farsang. Farsang idejének az utolsó napjai voltak nevezetesek. Farsangvasárnap bált tartottak. Húshagyó kedden is volt bál, házasok bálja. Minden húshagyókor puffancsot, fánkot sütöttek. Délután, sötétedéskor a legények járták
a falu utcáit. Elkötötték az utat, s ha arra ment valaki, elesett. Hangosan kiabáltak és mindenféle eszközzel, összevert fedõkkel, csenõvel, kongóval (kolomp) nagy zajt csaptak végig az utcákon: kongóztak. Kikongatták azt, aki nem
ment férjhez. A férjhez nem ment lányok házánál külön megálltak, kongattak.
Ezt kiabálták:
Húshagyó, itt maradt az eladó!
Húshagyó, a vénlyányok eladó!
A lány gyakran visszakiáltotta:
Emelj tõkét, szakadj meg!
Mér nem házasodtál meg!10

A mérges gazda ostorral kergette, olykor vízzel nyakon öntötte õket.
Csak egy-két szórványos adatot találtunk egy másik jellegzetes szokás hajdani meglétére. Ugyancsak húshagyó kedden egy csuporba, rossz fazékba ha9 Viga Gyula ugyanezt a verset közli Vékérõl (Viga 1996, 265).
10 Párhuzama: Szatmárban a rönkhúzás csak annyiból áll, hogy farsang utolsó napján a legények
összefognak, egy rönkre kötelet kötnek, s végighúzzák azoknak a lányoknak az ablaka alatt,
akik a farsangon nem mentek férjhez. Nagy kiabálással vannak: Húshagyó, húshagyó, a lányokat itt hagyó! A lány visszakiáltja: Húzd a rönköt, szakadj meg! Mért nem házasodtál meg!
(Luby 1935, 318).
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mut töltöttek, és odavágták az ajtóra vagy a küszöbre. A szokás az Ung-vidéken
Luca-naphoz, néhány beregei faluban a névnapköszöntéshez kapcsolódott.11
Tavasz. A tavaszi mezõgazdasági munkák és a ház körüli teendõk elvégzését
igyekeztek a legkedvezõbb idõponthoz igazítani. Keretét a természetismeret és
a nemzedékeken át öröklött szokáshagyomány adta.
Tapasztalatuk szerint ha gyertyaszentelõkor nagyon hideg van, a tél már
nem sokáig tart. Javították a szerszámokat, készítették a vetõmagot, alkalmas
idõben kotlóst ültettek.
Kedvezõ volt alkonyatkor, amikor a juhnyáj jön hazafelé, akkor úgy fog ömleni a sok csirke is a tojásból.12 A kotlót holdtöltekor ültették, mert úgy minden
tojás kikél majd. A fészekbe a tojást egyszerre, kalapból kellett önteni, hogy a
csibék egyszerre keljenek ki. Ahogyan voltak az ültetésre kedvezõ idõszakok,
ugyanúgy olyanok is, amelyeket kedvezõtlennek tartottak. Nem ültettek kotlóst
búzavirágzás idején, mert akkor a csirke belefúlna tojásba (Viga 1996, 268). De
belefullad akkor is, ha fütyülnek ott, ahol kotló költ (Lázár 1913, 39).
Ha a tyúk kicsi tojást tojt, azt át kellett hajítani a házon, mert meg van babonázva (Lázár 1913, 79). Ma is emlékeznek rá, hogy háttal kell állani a háznak és úgy kell áthajítani a háztetõn, hogy vigye el a rosszat. Az újholdat nézve aprópénzt csörgettek az asszonyok, hogy sok pénzük legyen. Tudta mama,
szegény, hogy mikor holdtölte van, hogy akkor mit kell csinálni. Mikor félhold
van, akkor is, meg mikor újra van a holdfény, mikor csak olyan kis vékony vót,
mondta mama, hogy akkor aprópénzt kell csörgetni. És akkor egész éven lesz
pénz a háznál.
A tavaszhoz, az új élet kezdetéhez más hiedelmek is fûzõdtek. Aki az elsõ
tavaszi mennydörgést ülve vagy fekve hallja, beteges lesz. Ugyancsak betegséget jósoltak annak, aki legelõször sárga lepkét látott. Az elsõ piros lepke viszont
egészséget jelentett (Lázár 1913, 81).
Tavasszal, amikor elõször ettek valami frisset, ezt mondták: Újság hasamba, betegség pokolba! Amikor a vadkacsát meglátták, hogy a betegséget megelõzzék, jelképesen megköpködve mondták: Ptû, ptû, téli-nyári betegségem! Hasonlóan kellett cselekednie a szeplõs leánynak. Amikor az elsõ fecskét tavaszszal meglátta, ha  megdörgölve arcát  ezt mondta: Ptyû, ptyû, fecskét látok,
szeplõt mosok!, megtisztult a szeplõtõl (Lázár 1913, 203).
Ültetés. A krumplit József-nap viliáján kell vetni, hogy korán, és sok teremjen (Gaál 1914, 129). Sárgarépavetésekor nagyokat léptek, hogy hosszú, nagy
répák nõjenek. Uborkát, tököt is akkor vetettek, amikor hetivásárról jön a nép,
azaz amikor sokan járnak arra, akkor sok terem belõle. A bõ termés érdekében

11 Az Ung-vidéken Luca-hordásnak nevezik (Barna 2000, 99100). Beregdarócon a névnapját ünneplõ férfit a nem közelálló ismerõsök tréfásan köszöntötték. A püffesztõ egy rossz edényt
megtölt hamuval, oltott mésszel, és õ is bekopog. Amikor kikiáltják, hogy szabad, az edényt az
ajtóhoz vágja és elszalad (Papp 1975, 272).
12 Gaál 1914, 130. Párhuzama Nagyrozvágyról: Viga 1996, 268.

401

virágzáskor szakítottak e növények virágjából, az útra szórták, hogy sokasodjon,
sokan menjenek át rajta (Gaál 1914, 129).
Húsvét. A hamvazószerdától húsvétig tartó nagyböjtre régen a katolikusok kisúrolták az edényeket, és csak olajjal fõztek. A 20. század elsõ felében sokan
még minden péntekjét megbûtölték, szigorú böjtöt tartottak kenyéren és vízen.
A virágvasárnapot megelõzõ vasárnap neve feketevasárnap. Feketehéten nem
volt szabad kirakni az ágynemût a szabadba. Azt mondták, akkor beleküldik a
bolhát, sok lesz a bolha.
A víz tisztító erejébe vetett hit a húsvéti ünnepkör meghatározó cselekménye. Nemcsak a locsolkodás, hanem a takarítás, mosdás, tisztálkodás is. A
nagypénteki mosdásnak ma már csak a nyomai mutathatók ki a népi emlékezetben. Pl. nagypénteken nem kell mosakodni hogy a hattyú is akkor mossa
a fiát. Harmatoson kell haza menni.
Féregûzés. A húsvétot megelõzõ napokat kedvezõnek tartották a ház körül
élõsködõ állatok elûzésére. Nagycsütörtökön szokta mama körülseperni a házat. Nagycsütörtök reggelre, és hogy akkor a békák nem jönnek a ház körül
egész nyáron. Más családokban ezt inkább nagyszombaton végezték. Mikor a
harangok nagyszombaton újra megszólaltak, a gazdasszony fogta a seprût és
körülment a házon avval a szóval, hogy:
Kígyók, békák, gonosz lelkek, távozzatok errül a helyrül! Errül a portárul.
Majd száz évvel ezelõtt nemcsak nagyszombatot, hanem minden egyházi ünnepnapot alkalmasnak tartottak a féregûzésre. Amikor harangoztak, bementek
a házba, és háromszor mondták: patkányok, harangoznak, igyekezzetek a
templomba! (Lázár 1913, 76).
Nagypéntek. A nagypénteki böjtöt megtartották, de ez nem kapott akkora
hangsúlyt, mint más, csak római katolikus közösségekben. Korábban általában
egyszer és keveset ettek. Volt olyan, aki csak kenyeret. Sokan pattogatott kukoricát eszegettek, hogy ne érezzenek éhséget. Kukoricát pattiltunk és azt ettük, nehogy más ételt fogyasszunk. Magunktól, nem vót kötelezõ. De a lányok
olyan büszkén mondták ki, hogy: Én még máma nem is ettem, pattilt ettem
csak! Ételként leginkább héjában sült krumplit ettek megolajozva, hagymás,
olajos savanyú káposztával. Az 195060-as években szegényebb családokban
nagypénteki szokássá vált, hogy a férfiak hajnalban halászni mentek. A frissen
fogott hal  sózva, olajban kisütve, vagy tepsiben vajjal, hagymával készítve 
volt a család böjti eledele. A mai nagypénteki étrendben a tojásos leves, krumplihaluska a leggyakoribb, és húst nem fogyasztanak e napon.
Ételszentelés. A húsvéti ünnepkör csúcspontja a nagyszombat estén vagy
vasárnap hajnalban tartott feltámadási körmenet és az ételszentelés. A szokás
leírása 1913-ból:  húsvét elsõ napján szokás a templom udvarán sódart
(sonka), kolbászt, sárgatúrót, tormát és kalácsot szenteltetni. A szentelt kalács
neve pászka. Ezeket hívják egyszóval szenteltnek (Lázár 1913, 163).
Régen nagy kétfülû kosárban a teljes mennyiséget megszentelték, az egész
sonkát, sódart, kolbászt, a kalácsot, tojást, sárga túrót, tormát, olykor sült bá402

rányt, virágot és díszes, hímzett kendõvel, a pászkatakaróval letakarták. Ezek
az ünnepi textilek a családban öröklõdtek, található köztük háziszõttes szedett
mintával, keresztszemes, szálhúzásos-vagdalásos, fehérhímzéses díszítésû.
Van köztük vallási jelképeket ábrázoló, Feltámadt Krisztus feliratú is.
A papnak és a harangozónak ilyenkor vittek családonként egy-egy (nyers díszítetlen) tojást ajándékba. Ezt a tojást a kosár tetejére tették, és még a szertartás elõtt a harangozó szedte össze.
A kosár fenekére azonban régen is, most is tesznek be olyan dolgokat, amelyeket a szentelés által különleges erõvel szeretnének felruházni. Ez történhet
mások tudta nélkül, vagy másnak a tanácsára. A megszentelt mák a boszorkányok távol tartására szolgált. Hát hogyne, meg szokták hinteni vele az istállónak az elejét, ha kétajtós volt, akkor mind a két ajtó elõtt, hogy a boszorkány
ne tudjon bemenni az istállóba. Mer ugye fel kell szedni azt a mákszemet. Húsvétkor hazavitte és megszórta. Gyufát azért szenteltettek, hogy az utolsó ítélet
napján a szentelt gyertyát legyen mivel meggyújtani.
A húsvéti kalácsot, pászkát hagyományosan készítik, az idõsek gyakran
megsütik gyermekük, unokájuk családja számára. Fontosnak tartják a hagyományos formát: alakja kerek, tetején körben fonott tésztával díszítve, középen általában hajlított szárú kereszt van.
Az ételeket ma kis kosárban, kis mennyiségben viszik. Ha több kalácsot sütnek, csak egyet szenteltetnek meg. (A locsolókat másikból kínálják.)
A pászkaszentelésrõl hazaérve háromszor nyitják meg az ajtót és háromszor
köszönnek:
 Feltámadt Krisztus!  Valóban feltámadt.
A szobában a kosarat a szentelt étellel a gazdasszony háromszor hozzáérinti az ünnepi asztalhoz, miközben ismétlik: Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt. Minden szentelt ételt felszeletelnek, harapásnyi apró darabokra. A család minden tagja eszik mindenbõl egy falatot, elõször a tormát pászkával, aztán
a többit, sárga túrót, tojást, kolbászt, sonkát. Végül egy korty bort. Ezután következik az ebéd, (régen csak húsleves, fõtt hús, töltelék), majd újra a szentelt ételeket fogyasztják. Az idõsek háztartásában ez ma is így van. A második
nap étrendje nem volt kötött. A húsvéti ételek között szerepelt a kemencében
sült bárány, sült borjúcomb. Ma sült kacsa, rántott szelet egyaránt szerepel az
étlapon, sokféle édes, krémes süteménnyel.
A maradékot, morzsát, csontot, tojáshéjat nem szabadott kidobni, ezeket elégették.
Öntözködés. A fiúgyermekek húsvéthétfõ reggelén jártak öntözködni, de a szokás lényege inkább az ünnep köszöntése volt számukra. Gyakran igen hosszú, az
ünnep történetét a Biblia leírása alapján rímbe szedett verseket szavaltak vagy
locsolóverseket mondtak. Jutalmul piros tojást, késõbb csoki- vagy cukortojást és
pénzt kaptak. A vöröshagyma héjával, beáztatott krepp-papírral egyszínû tojásokat
festettek, a mintázásnak vagy más díszítésnek nem volt hagyománya.
A legények, házasemberek nem verseltek, vízzel öntözködtek. A lányok, háziasszonyok behívták az elsõ házba, s ott megvendégelték õket. Többen jártak
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együtt, de a leány csak egy legénynek adott hímes tojást, és megkínálták õket
a szentelttel. Mióta szenteltetni csak kis kosárban, az egyszeri elfogyasztásra
szánt mennyiséget viszik, ennek kínálása elmaradt.
Régen a legények az udvaron, a kútnál öntötték meg a lányokat. Ez a szokás késõbb megszelídült: a vödörbõl csuporral merték a vizet, és a lányok tenyerébe öntötték. A görög katolikusok háromszor ismételték és háromszor köszöntötték egymást a Feltámadt Krisztus! köszönéssel. Közben igyekeztek a
lányokat valahogy lefröcskölni, leönteni. Rossz idõben az öntözködés benn a
házban történt kevesebb vízzel. Az 1940-es évektõl divat lett, hogy a kútvíz után
még kölnivel is meglocsolták a lányokat. Húsvét keddjén a lányok, asszonyok
öntözködtek.
Nem mentünk a válúhoz, de vízzel leöntöttek, utána kölnivel. Úgy utánam
vágták a vedérrel a vizet, hogy nocsak! No de az az én hibám vót. Hívtak ki az
udvarra, jó idõ vót, természetes, hát nem bent locsolkódunk, hanem az udvaron. Hát ugye tartom a kezemet: Feltámadt Krisztus! Szintén ugyanúgy, háromszor. Akkor én feleltem, hogy Valóban feltámadt! Ezt mondták a reformátusok
is. (Háromszor öntöttek a tenyerébe, vödörbõl, bádoggal, azaz bögrével.) És akkor közbe kiengedtem így a vizet. Az utolsóval figyelmes voltam: Hogy hohó! Megállj csak! Nem létezik, hogy engem te leöntsél! Mer ugye szembevágták így a kezemmel. Vagy pedig õk maguk valahogy. És amikor én láttam azt a mozdulatot,
ügyes akartam lenni, szembe öntöttem a fiút.  Na megállj!  azt mondja  Majd
hónap lesz a te napod! De most adok én neked! Utánam vágta a vizet! De én
valahogy elugrottam.
Mint érdekességet emlegetik a szlovákság húsvéti szokását, a korbácsolást.
Az én koromba jöttek a magyar fiúk és jöttek a szlovák fiúk. Itt ugye kaszárnya
volt és jött a csendõrség, mán ezek a fináncok, sokan, nõtlenek. Azok osztán jöttek, még meg is korbácsolták a lábunk szárát! Õnáluk az szokás! Igen. Jönnek öntözködni, és akkor hoz mindegyik egy kis korbácsot vékony vesszõbül, azzal megcsapdosták fél méter hosszú lehet. Hogy az Úrjézust is megostorozták, hát azért
a lányokat is, hogy frissek legyenek! (Mondtak valamit?) Csak köszöntek, hogy
Feltámadt Krisztus. Nekünk mondani kellett, hogy Valóban feltámadt!
Köszöntõk, locsolóversek. A legények nem verseltek, de a kisgyerekek és az iskolások szép, vallásos szövegû köszöntõket mondtak. Az 191314-ben lejegyzett húsvéti versek között vannak olyanok, melyeket jelenleg is mondanak a
tárkányiak. És vannak köztük akkor is régi-nek minõsített szövegek (Lázár
1913, 169170). Ezek közül kettõ nem locsolóvers, hanem az ünnep lényegét
elbeszélõ húsvéti köszöntõ. S mint ilyen, párhuzamba állatható a karácsonyi
kántálással. Egyes beregi falvakban húsvét vasárnap este a fiúk egyházi énekekkel kántáltak és köszöntõverset mondtak (Papp 1975, 277). Az alábbi versek nem mind népi eredetûek, szerzõjük lehetett tanult ember, tanító, pap, kántor. Szövegük több nemzedéken át szóban hagyományozódott, variálódott, így
került a népköltészet fogalomkörébe. Bizonyos részei önállósodtak, külön locsolóversként élnek tovább.
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Óh szomorú gyásszal
Béboríttatott ház,
Kit nagy siralomnak
Mérge már régen ráz!
A rettentõ világ
Szüntelen meggyaláz
Ne félj, mert Krisztusnak
Holtteste felruház!
Hallottuk Urunknak
Szörnyû zokogását,
A keresztfán kimondott
Utólsó szép szavát:
Atyám, kezeidbe
Ajánlom lelkemet;
Immár én leteszem
Az én életemet!
Hegyek, erdõk, mezõk
Gyászba borulának.
Vizek, folyók, tavak
Felháborodának.
Sok özvegyek, árvák
Ottan gyászolának,
Midõn végét látták
Krisztus halálának.
De harmad(!nap) múlva
Megnyílt a sír szája
S kilépett belõle
Az élõk királya.
Ezzel megmutatá,
Hogy lesz feltámadás,
Hogy lesz a síron túl
Örök megnyugovás.
Élet, s jutalmazás!
Szivembõl kívánom!
(Lázár 1913, 167)
*
Krisztus feltámadott
Bizonnyal e napon!
Szentelik e napot
Széles e világon!
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Még a gyermekek is
Örülnek e napon,
Mert Krisztus feltámadt
Hogy közöttünk lakozzon!
A szent asszonyok is
Kik éjjel elmentek,
Urunk szent testéhez
Õk kenetet vittek.
Még virradat elõtt
Koporsóhoz értek,
Ott két angyalt láttak
És megfélemlének.
De az egyik angyal
Így szólott hozzájuk:
Ne féljetek semmit
Ájtatos asszonyok!
Tudom, kit kerestek,
Az Úr Jézus Krisztust!
Nézzétek e helyet:
Nincs itt, feltámadott!
A szent asszonyokat,
Kik ezt elbeszélték
A hitetlen zsidók
Vízzel megöntözték.
Mi is hát ezeknek
Példájára
Rózsavizet hoztunk
Szép lyányok számára!
Hogy frissek legyenek
A nyári munkára!
Szivünkbõl kívánjuk
A pár hímest elvárjuk!
(Lázár 1913, 165166)

Örülj és örvendezz
Óh Istennek népe,
Mer feltámadt ma
Az ég dicsõ fejedelme!
Megrontá a halált
Ördögöt és poklot,
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Mely szívünknek édes
Vigasztalást hozott.
Átkozott keresztfán
Ontották ki vérét;
Tövis koronával
Koronázták fejét;
Hej huncút vitézek
Szurkálták dárdával;
Igy bántak el egykor
Az Isten Fijával!
Az egész természet
Mély gyászba öltözött,
Teremtõjét látván
Szenyvedések között.
Megrendült a világ
Midõn a Golgothán
Kibocsátá Jézus
Lelkét a keresztfán!
Így szólott Atyjához:
Istenem, Istenem
Óh miért hagytál el
Engemet ennyire?
Jámbor tanítványi
Zokogva siratják
Mint a hû gyermek
A jó édes anyát.
De harmadnap múlva
Ismét föltámada!
Óh feltámadt Jézus
Jöjj segítségünkre
És halálunk után vígy be
Az örök dicsõségbe!
Szivembõl kívánom!
(Lázár 1913, 168169)

A fenti szöveg töredékére még ma is emlékeznek: Hej huncut vitézek dárdával
szurkálták / Így bántak el egykor az Isten fiával. / A templom kárpitja mind ketté hasadott /A földbõl a halottak mind feltámadtak  E versbõl rövidült az alábbi köszöntõ, melyet a község szinte egész férfilakossága ismer, s amely napjainkban is gyakran elhangzik:
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Az egész természet mély gyászba öltözött
Teremtõjét látván szenvedések között
Megrendült a világ, midõn a Golgotán
Kibocsátá Jézus lelkét a keresztfán.
Így szólott atyjához: Istenem, Istenem
Miért hagytál el engemet! (elmenni engem?)
Jámbor tanítványai zokogva siratták,
Mint a hû gyermek a jó édesanyját.
De harmadnap múlva megnyílt a sír szája
Kilépett belõle az élet királya.
Ezzel megmutatván, hogy lesz feltámadás,
A síron túli örök jutalmazás.
Szívembõl kívánom.
*
Ma van az a szent nap, melyen feltámadott
A Jézus, ki nekünk nagy örömöt hozott.
Tegnapelõtt érettünk életét letette,
Midõn azt a nagy kínt vállára felvette.
Ó ártatlan Jézus, te voltál az a hit
Melyen keseredett, szomorodott a szív.
Midõn õ szent testét egy kõkoporsóba
Betették egy setét színnel festett boltba.
De csak harmadnapig lõn annak nyugvása,
Azután követte a feltámadása.
Mi is feltámadunk az utolsó napon
Hogy örvendezhessünk majd ama nagy napon!
Szívembõl kívánom!
(Lázár 1913, 66)
*
Elgyött mán Libánat szépellõ diákkal,
Mint a Sion hegyén zengõ muzsikákkal
Im pallás kertembe nevekedett rózsa,
Mint árván, mint tovább vót egy kisded fija.
Vót egy koronája, fénylett a fejébe.
Most hát eccer jányok
Elgyöttem hozzátok
Hogyha egy pár himest
Számomra adnátok!
A mostani jányoknak
Sárosak körmei,
Elgyött az ideje,
Meg kéne mosdatni.
Tudom a gazdasszony
Ide adja jányát
Rózsavízzel locsolni
Piros két orcáját!

408

Ezt a szép deákos verset 2005-ben is õrizte az emlékezet. Szövegét más versbõl átvett sorokkal egészítette ki, és a számára ismeretlen szavakat (Libánus,
Pallas) megmagyarította.
Eljött a libáknak szép menõ diákja
Sinai hegyeken zengõ muzsikája
Mint vallás kertjében növekedett rózsa
Noé árvájának volt egy kisded fia.
Mind tüzön, mint vizen Noé galambja
Jókor reggel beköszönt a házba:
Békesség! Az Istentõl adassék
Hogy e kisdedet megkoronáztassék!
De nem azért jöttem, hogy sokat papoljak
Beszédemnek egy kis unalmát csináljak.
Látom a lányai
Sárosak körmei
Eljött az idõ, hogy meg kéne öntözni!
Kelj fel gyenge kislány, mélyen elaludtál
Add ki azt a pár himest, amit nekem szántál!
Add ki hamar párba, hogy ne késsünk sokáig,
Hogy a seregünk még mehessen tovább is!
Szivembõl kivánom!
*
Fölpirult a hajnal piros rózsájával,
Dicsérjük az Atyát szívünkkel és szájjal!
Az Atya Istennek imádandó Fiát,
Hogy el hagyta érni húsvét másodnapját!
Kejjel fel az angyal trombita szavára
Az örök Istennek dicsõ látására!
Szívembõl kívánom!
*
Felderült napodnak ragyogó csillaga,
Engemet vezérelt az egeknek Ura,
Hogy jó reggelt mondjak a kis leánykáknak,
Kik engemet egy pár szép himessel várnak.
Rózsavízzel öntözöm hófehér kezeit,
Éltetni kívánom drága jó szüleit!
(Lázár 1913, 66)
Ma van húsvét napja, másod éccakája,
Virrasztott az Isten piros hajnalára.
Kelj fel húgom asszony cifra nyoszolyádból,
Add ki hímesedet arany kasitádból.
Mert ha az nem lészen
Vizi puskám készen,
Reátok bocsátom,
Mindnyájan eláztok!
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Szívembõl kívánom
A pár hímest elvárom!
(Lázár 1913, 64)
*
Ma földerült húsvét második hajnala
Melybe szokott járni az ifjak tábora.
Kelj fel mély álmodból, melyen elaludtál,
Mint gyenge virágszál szépen kinyílottál.
Add ki hát a hímest, ne késsél sokáig,
Hogy a mi seregünk mehessen tovább is!
Szívembõl kívánom
A pár hímest elvárom!
(Lázár 1913, 65)
*
Feltámadt a Krisztus húsvét ünnepére
Dicsõ koronája fénylik a fejébe
Eljöttem e háznak megtisztelésére
Ha kegyelmeteknek terhére nem esne.
Váltsák meg lányukat kérem szeretettel
Hagy öntsem meg fejét egy kis rózsavízzel!
Viruljon orcája mindennap szépséggel
Áldja meg az Isten friss jó egészséggel!
Szívembõl kívánom!
A pár hímest elvárom.

Ez a húsvéti vers változatlan formában maradt fenn, szó szerint ugyanúgy mondják, ahogyan a 20. század elején lejegyezték (Lázár 1913, 164). Ezt, valamint a
Mély gyászba borult az egész természet , Ma van húsvét napja  kezdetûeket ismerik az Ung-vidéken, a Bodrogközben, Szatmárban és Beregben is (Barna 1986a; Szabó 1991).
Ma ez a legnépszerûbb locsolóvers Nagytárkányban. Ennek egyik oka lehet,
hogy az elején elhangzik a görög katolikusok húsvéti köszönése. (A mai iskolások ezt a köszönést felsorolták a húsvéti köszöntõk között. Amelyik társuk félénkebb, nem akart verset mondani, az csak ennyit verselt: Feltámadt Krisztus!)
Ha görög katolikus házba léptek be, a reformátusok is így köszöntek, de az utcán nem. Katolikusok, reformátusok nemcsak egymáshoz mentek át, hanem
meglocsolták a szomszédban lakó zsidó lányokat is.
Gondoltam, át kellene küldeni (a fiút), hogy locsolja meg a lányokat, de hogyan?
Ott nem mondhatta, hogy feltámadt a Krisztus Megtanítottam aztán azt neki, mer a
szomszéd, az apjuk Izsák, Iszhak volt:
Ichak bácsi kakasa megpetélte a Blanka néni tyúkját.
Adják nekem ide annak a tojását.
Mert ha ide nem adják, mind meg fognak halni
És a szép házuk énrám fog maradni!
Szívembõl kívánom! A pár hímest elvárom.
Õk nem adtak hímest, csak csokit, meg fügét, az akkor még csak nekik volt.

410

Kisebb gyermekek közismert verse volt régen, és valamilyen formában jelenleg
is mondják ezt:
Én kis göröngy hömbörögök
Minden házba behömbörgök.
Hímest kérek,
Ha nem adtok mind meghaltok;
Reám marad a lyányotok!
(Lázár 1913, 64)

A népi eredetû locsolóverseken, köszöntõkön kívül találkoztunk mûköltõi alkotással is, melyet az elmaradhatatlan Szívembõl kívánom záradék szintén locsolóvers-funkcióba helyez:
Jézus úgy állt én elõttem
Mint tiszta szent képe
Ahogy édesanyám a szívembe véste.
De a sírók szenvedélye, gyöngék pártfogója
Mennyei szeretet sugárzik le róla
Úgy int a jóra.
Született szegényen közénk valónak
Szeretett, szenvedett példát adónak
Az egész életét másnak osztogatta
De a keresztfáját maga vonszolgatta
Meghalni rajta.
Hanem a halállal mégsem lett vége
Keresztje kivirult, úgy ment az égbe.
Szívembõl kívánom!
A pár hímest elvárom!

Húsvéti versek ma is születnek, felnõttek, olykor még gyerekek is próbálkoznak
vele. A locsolóvers, ünnepi köszöntõ a falu szóbeli kultúrájának élõ mûfaja.
Örömhírt hoztam, Krisztus föltámadott
Teljesült a jóslat, mit a próféta mondott.
Harmadnapra feltámadt és legyõzte a halált,
Üres lett a sír, s benne gyolcslepel már.
Ezzel azt mutatván, hogy higgyünk õbenne,
Hogyha Õ feltámadt, mi is feltámadunk vele.
Ennek jelképéül jöttem el e házba,
Hogy Krisztus szeretetét öntsem a családra.
Én csak rózsavízzel öntelek meg téged,
Jutalomként a hímest elvárom tõled.13

A mai iskolások a családban tanult Az egész természet mély gyászba öltözött  és a Feltámadt a Jézus kezdetû verseket ismerik és mondják is. Ta13 Írta Fábryné Magyaros Mária 2005 húsvétján a fia számára. Köszönöm Pribék Magyaros Erika
és a nagytárkányi pedagógusok segítségét.
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nultak verseket az iskolai alsó tagozatos magyar könyvekbõl, diákújságból, más
újságból, kalendáriumból, és megjelenik forrásként az Internet is. Ezekben már
nem az ünnep egyházi jellege van jelen, hanem a tavaszról, a nyíló természetrõl és a locsolásról szólnak. Az így megismert versek közt ritkán elõfordul tréfás vagy pajzán szövegû is. Viszont a gyerekek egymástól átvett, újraköltött locsolóversei kifejezetten obszcén szöveggel a Kiskertemben jártam  kezdetû közismert versike átiratai. Ezek az ünnepen ténylegesen nem hangzanak el.
Szent György napja. Szent György-nap éjjelének különleges erõt tulajdonítottak
elõdeink. Varázslatos cselekmények végzésére, rontásra, bajelhárításra egyaránt alkalmas idõszak volt. Szent György estéjén meg lehetett szabadulni a bolháktól. Kiment valaki a házból az ablak alá, és beszólt: Itthon vannak a fekete
tehenek? Bentrõl azt kellett felelni: Nincsenek, elküldtem a szomszédba!  Így
a bolhák elmentek a háztól (Lázár 1913, 214). Hitük szerint ekkor jártak a boszorkányok megrontani az állatokat. Bajelhárító célzattal keresztet meszeltek az
ól ajtójára. Mésszel kereszt vót téve minden istállónak az ajtajára. Azt mondták azér, hogy a boszorkány oda ne jusson be Így a boszorkány nem tudott bejutni a tehénhez az istállóba, s mérgében a kapufélfát faragta meg kissé. Ugyanezt a célt szolgálja, ha apró szemû terményt, leginkább köleskását szórnak az
ajtó elé: mire a boszorkány felszedegeti, megvirrad, lejár a rontás ideje.
Szent György napja a magyar néphagyományban az állatok elsõ legelõre hajtásának napja volt. Zöld fûzfagallyal hajtották ki a tehenet az Ung-vidéken, hogy
olyan kövérek legyenek, mint a barkaszem (Barna 2000, 101). Nagytárkányban
is valamikor Szent György (április 24.) reggelén a gazda zöld gallyal hajtotta ki
tehenét az udvarból. Ez az esemény a 20. század derekára május elsejéhez kötõdött. Oka lehetett a kedvezõbb idõjárás, de összeköthette a két napot a zöld
ág mint az új élet, egészség szimbóluma.
Májusfa. Május elsejére (Fülöp és Jakab napja) virradóra hajdan a legények
májusfát vittek a számukra kedves lányoknak. A májusfa eredetét így magyarázzák: Fülöp és Jakab apostolt üldözték a pogányok, de õk estefelé bemenekültek egy házba. Üldözõik nem követték õket, de hogy reggel megismerjék majd a
házat, kapuja elé virágos ágat szúrtak le. Ám másnap reggelre minden kapuban
ugyanolyan virágos ágat találtak, így az apostolok megmenekültek. Ennek emlékére állítanak az emberek májusfát (Lázár 1913, 194).
A zöld leveles nyárfaágat, fûzfaágat, esetleg virágos ágat az udvaron vagy a
kapu mellé ásták le és szalagokkal díszítették fel. A komoly udvarló delinkendõt
is tett rá a lánynak. Az apák õrizték reggelig, mert elõfordult, hogy csúfolásként,
bosszúból valaki rossz fazekat kötött rá.
Az 1940-es években már az udvarlás más kifejezési módja jött divatba, a
téglis virág, cserepes virág és az éjjeli zene. A helyi legények fúvószenét hoztak,
de ha más falusi, pl. bélyi legény udvarolt Tárkányba, harmonikazenével, kocsin
jött. Májusfát néhányan még állítanak a faluban gyereklányok számára.
Pünkösd. Pünkösdkor a görög katolikusok zöld ágakkal díszítik fel a templomot, régen még a földre is zöld lombot szórtak.
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Fennmaradt az emléke a lányok tavaszi falujáró énekes-táncos játékának,
bár adatközlõim részletesen elmondani, énekeit felidézni már nem tudták. A
szokást Lázár Péter leírásából tudjuk rekonstruálni (Lázár 1913, 174176). E
leányjátékot pünkösdi szokásként írja le, melynek neve pendia. Nevét  más vidékek leányjátékaihoz hasonlóan  a kezdõ ének elsõ szavairól kapta. Sajnos a
dallam nincs lejegyezve. Pünkösd napján a lányok hosszú sort alkotva, énekelve mentek végig a falun:
Haj pendi, pendi, pendia!
Haj madár, madár göncia!
Szita-pita péntek, szereda csütörtök
Dob szerda!
Zõd paradicsom, liliom
Meglopták szivemet, jól tudom!
Azt is tudom, ki lopta,
Azt is, hogy kinek adta,
Édesem!
Két szál vesszõ közt nyugodni,
Tüzre nagy melegre tanálni,
Vagy életem vagy halálom,
Tõled babám meg kell válnom,
Édesem!
Ki az urát nem szereti
Sárga répát fõzzön neki
Jól megsózza, paprikázza
Hogy a hideg jól ki rázza!

Megállnak. Az elsõ két lány kaput tart, hátulról kezdve mind átbújnak alatta
és elõre állnak. Közben ezt éneklik mindaddig, amíg egyszer mindenki át nem
bújt, aztán kezdik elölrõl a játékot.
Hugom asszony majd meghalok
Magáér, magáér!
Azér a szép csókra termett
Szájáér, szájáér.

Hasonló énekes játékot ismerünk a környékrõl. Kisgéresben pünkösd második,
harmadik napján mentek a lányok faluhosszát járni (Sz. Tóth 2000, 227).
Lázár feljegyzett egy másik énekfûzért is, melyet szintén a lányok énekeltek,
játszottak, valószínûleg ugyanúgy végig az utcán, de az ehhez kapcsolódó játékot megjegyzése szerint  már nem tudta azonosítani (Lázár 1913, 177178).
A játék elsõ éneke: A kassai domboldalban két szál vesszõ folytatódik ismert
leányjátékok, a Kis kacsa fürdik , a Fehér liliomszál és a Zöld paradicsom,
liliom kezdetû játékdalok néhány sorával.
A kassai dombódalban két szál vesszõ
Fehér a virága.
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Ha én aztat tudtam vóna,
Hogy fiam lett vóna,
Selymes inget varrtam vóna,
Piros csizmát vettem vóna
Kis kacsa fürdik fekete tóba
Anyjához készül Lengyelországba.
Hozd el Isten, hozd el
A jányok himesét,
Hagy vegyek rajta
Két pár piros csizmát!
Egyiket adtam Pap Ilonának
Másikat adom kedves galambomnak.
Fehér liliomszál
Fekete virág szál.
Sej, mosakodj meg szépen!
Sej, törülközz meg szépen!
Támaszd meg ódalad
Az arany vidlával!
Zõd paradicsom, liliom,
Kialudt a szíved, jól tudom.
Kialudt a szerelem
Elhagyott a kedvesem
Édesem!

Úrnapja. Az úrnapja római katolikus ünnep volt, melyet átvettek a görög katolikusok is. Itt koszorús- vagy leveles búcsú az ünnep neve. A lányok pucpángból
vagy bõrlingbõl hosszú ágat fontak, koronaformán egymásra hajlították. Négy
ágát négy lány tartotta, ez alatt vitte a pap az oltáriszentséget. Akárcsak Szent
György napján, május elsején vagy pünkösdkor, ilyenkor is a zöld ágaknak tulajdonítottak mágikus jelentõséget. Ha az úrnapi zöldet leszúrják a káposzta közé,
nem támadja meg a káposztalepke (Viga 1996, 203). Monstrancia-koszorút
szoktak csinálni a szép zöld levelû bõrvingbõl, mely kéket virított éppen a körmenet idején. Kis koszorút fontak belõle. Ahogy megszentelõdött, hazavitték, a
szobában tartották. Egy-egy darabját nagy viharban tûzre vetették.
A 20. század elején, míg a görög katolikusok az ónaptárat használták, más
napokon ünnepeltek. Ezt a más felekezetûek tiszteletben tartották, s nem végeztek a falu szeme elõtt ünnepet megzavaró tevékenységet. Az ünneprontásról
több történet is szól.
A szénát valahogy akkoriba gyûjtik. És ez az ember délután ment. Mondták
neki, hogy:
 Ne menj Gyula! Mégiscsak ünnep van!  Azt mondja:
 Ó, úr az Úr! Menni kell.
Elment bizony. És akkor jött a villámlás, zengés, és megütötte a villám a lovát kint a mezõn. Hogy az Úr az égben van. De itt neki menni kell aratni a szé414

nát. Ki tudja, hogy hogy történt, miért, de talán megverte az Isten, mer ellene
szólt.
Nyár. Virágszentelés. Keresztelõ Szent János napján a templomban virágot
szenteltettek. Mezei virágokból csokrot kötöttek, ezt tisztesfûnek nevezték. Ha
félt a gyerek, szenteltek Szent János napján mindenféle virágot. Kis börlingvirágot, mezei virágot, szóval amilyen virág vót, elvitték és megszenteltették. Ezt nevezték monstrancia-koszorúnak. És abbul törtek belõle egy darabkát, és beakasztották egy zacskóba, kis cérnácskán a nyakába. És akkor azt mondták,
hogy nem félt a gyermek.
Nyári szórakozásként a lányok is koszorút fontak zöld levelekbõl, virágokból,
vagy szalmából és próbálták feldobni a fára. Ahány dobás után sikerült, úgy
mondták, annyi év múlva mennek férjhez. Lányoknak nem illett férfikalapot tenni a fejükre, vagy ha mégis, bele kellett köpni, különben kihull a haja. A viselkedési normák megtartását a hiedelmek így erõsítették (Lázár 1913, 204).
Idõjárás. A jó termés feltétele volt a kedvezõ idõjárás. A gazdák folyamatosan figyelték környezetüket, s különösen az állatok viselkedésébõl következtettek termésre, csapadékra stb.
Ha Jánoskor hull a zápor: sárban járunk aratáskor.
Ha sok a cserebogár, nagy tengeri termés lesz.
Ha jégesõ esett, az udvarra kitették a baltát éllel fölfele állítva, az eloszlatta a jeget. Az évszázados tapasztalatokon alapuló megfigyelések zöme az esõre vonatkozik. Álljon itt néhány ezek közül:
Ha az ökör visszanyalja a szõrét, esõt érez.
Ha a dámóci harang tisztán hallatszik: esõ lesz.
Ha a záporesõ nagy bugyborékokat csinál: hosszas esõzés lesz.
Ha nagyon sûrû a csillag az égen: esõ lesz.
Ha viszket a tyúkszem: esõ van készülõben.
Ha a helmeci hegy pipál: esõt jelent.
Ha a bolha igen csíp: esõt érez.
Ha a hódvilágnak udvara van, esõ lesz.
Ha a só nedves lesz és nyirkosan összeáll, esõre mutat.
Az esõ jöttét az állatok viselkedése is jelzi: ha a leveli béka kuruttyol, a tyúk
hangosan kárál, a fecske magasan repül, ha a giliszták kibújnak, a hangya csomóstul jön ki a bolybul, ha a varjú nagy seregben kóvályog, a libák nagy lármával fürdenek, a kacsák gyorsan buknak a víz alá, mind esõt éreznek.
Ha a macska elsõ két lábával kaparja a seprût, esõ lesz.
Ha a ló az elsõ lábával nagyon kapál, esõ lesz. (Lázár 1913, 269273)
Aratás. Az aratás kezdõnapjaként a helyiek a hivatalos Péter-Pál napját tartják nyilván. A szemközti domboldalon, Zemplénagárdon ilyenkor már mindig voltak keresztek lerakva. Tárkányban a sík vidéken körülbelül egy héttel késõbb
érett be a gabona, eszerint kezdték meg az aratását.
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Néhány gazdacsaládhoz Ungvár környékérõl jöttek részes aratók, a falubeliek szerint tótok. Általában éveken át ugyanazok jártak, így sajátos viszony alakult ki köztük és a család közt. Az egyik gazdához például mindig négyen jöttek.
Az istálló fölött, az ólpadon voltak elszállásolva. Élelmet kaptak, a gazdasszony
rendszeresen fõzött számukra is. Mikor esett az esõ, a két asszony kézimunkázott, gyöngyhímzést varrtak.
Aratási koszorút is fontak, szalmából, kalászokból csinálták. Kerek alapja
volt, tetején két, hajlított ív, koronaszerûen. A talpról négy csüngõ lógott összecsokrozott kalászokból. Szalagra, élõvirágra nem emlékeznek rajta. Mikor vége
volt az aratásnak, a tótok behozták a gazdának, aki megköszönte, adott szalonnát, pálinkát a hazafelé útra. Végül ünnepi vacsora volt, húsleves fõtt hússal,
töltött káposzta, húzott rétes és bélesek. Az aratási koszorút a vinkelybe (L alakú ház derékszögében kiszélesedõ tornáca) akasztották fel.
Õsz. Az õszi betakarítási munkák után kezdõdtek a bálok, mulatságok, a
szórakozásszámba menõ társas munkák. Tárkányban a sík vidéken nem folytattak szõlõmûvelést. Nem lett hagyománya a szüreti felvonulásnak, de szüreti bált
azért rendeztek szõlõfürtökkel feldíszített teremben, csõszfiúkkal, csõszlányokkal, bíróval. De nem arra, hogy itt szõlõ volt, vagy szüret volt, csak hogy bál.
Felvonulás nem volt, csak kezdõdött a bál, a terem fel volt díszítve szõlõvel. Aki
lopott belõle és megfogtuk, annak fizetni kelletett.
Fosztó. A legkedveltebb közös munkaalkalom a tollfosztó volt. Elsõsorban
libatolut fosztottak, ritkábban kacsatollat. Különösen sokszor hívtak fosztót
oda, ahol több lány volt, hiszen készíteni kellett a stafírungot. Ezért tartották a
libákat. Valaha ismert volt a hiedelem, hogy ha a beteg ágyában egyetlen tyúktoll is van, nem tud meghalni (Lázár 1913, 78). Rendszerint lányokat hívtak
fosztani, akik a közelben laktak. Szombat esténként volt a fosztó, s olyankor a
legények is odataláltak. Megesett, hogy madarat fogtak, s azt dugták be a tolu
közé.
Lányfosztó és asszonyfosztó is volt a faluban. A lányfosztóba már 13-14
évest is meghívtak a nagyobb lányok közé. S nemcsak lányos házakhoz mentek
fosztani. Egyszer egy Amerikába kimenni készülõ legény is rendezett lányfosztót, õ hívta meg az ismerõs lányokat, az õ számára tépték a tollat.
A háziak ritkán kínáltak kõttest a résztvevõknek, jobban csak fõtt szemes
kukoricát ettek, tengerilevest, azaz a kukoricát a levében, cukorral.
Tengerihántás. A letört tengeri levelét otthon a csûrben hántották. Az egészséges, szép csöveket félretették vetni való kukoricának. Ezeken néhány levelet
meghagytak, amivel füzérekbe fonták és felakasztották. Beleültek a suskóba, a
lehántott levelek közé, úgy dolgoztak, tréfálkoztak. Jó alkalom volt a társas szórakozásra, dalolásra. Hasonló alkalomként emlegetik a nõk a lekvárfõzést is.
Fonó. A ma élõ legidõsebbek még megtanultak fonni, de ez már inkább családi, szomszédsági körben zajlott. A fonót nem sorolják a fiatalság társas szórakozásaihoz, sõt említenek szabolcsi példákat, ahol igazi fonóházban vettek
részt, legényekkel, párválasztó játékokkal, tánccal.
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Hiedelemadatok Nagytárkányból
Kisgyermekkel kapcsolatos hiedelmek. A gyermekáldást szívesen fogadták, régen minden családban sok gyermek született. A születendõ gyermek nemét
azonban igyekeztek befolyásolni. Ha szerették volna, hogy fiú szülessen, az ágy
alá baltát tettek. Ha lányt szerettek volna, akkor teknõt. Nekem mindég mondták, mert csak fiúk születtek, hogy tegyem mán a tekenõt az ágy alá. Vót egy
olyan kis fatekenõ, oszt ott tartottam, hogy legyen mán kislyányom. Aztán jött a
kislány.
Az újszülöttet igyekeztek megóvni minden bajtól, igézettõl, betegségtõl, de
késõbb is kerültek bizonyos cselekedeteket, bajt hozó tárgyakat. Nem ringatták
üresen a bölcsõt, mert úgy tartották, meghal az a gyermek, akié a bölcsõ. Amelyik gyereket átlépik, nem nõ meg, csak ha visszalépik. Nem adtak tükröt kisgyermek kezébe, mert nem tanul meg beszélni, ha tükörbe néz. Amelyik gyerek
viszont nem tud beszélni, biztosan megszólal, ha valaki a nyelve alatt kihozza
az úrvacsorai kenyeret a templomból, s azt megetetik vele (Gaál 1914, 131).
Váltott gyermek. Különösen védtelen volt a csecsemõ, amíg meg nem keresztelték, ezért soha nem hagyták magára. A kereszteletlen gyermeket a gonoszok el is cserélhették. Ismert volt a faluban a váltott gyermek, az elcserélt
gyermek hiedelemköre.14 Amelyik gyerek nem fejlõdött korának megfelelõen, beszéde, mozgása elmaradott volt, úgy magyarázták, hogy valamilyen gonosz erõ
(ördög, boszorkány) elcserélte az egészséges csecsemõt a magáéval. Hogy
nem volt megkeresztelve És kicserélték. Az anyja nem tudott róla, hogy kicserélték, csak aztán ahogy viselkedett a gyerek: mindég beteg vót, sírt, nem fejlõdött, hát arra mondták, hogy kicserélték.
A régi történet szerint egy tárkányi asszonynak volt egy hétéves, mozgásában fejletlen, még nem is beszélõ fia. Az anyának azt tanácsolták, tegyen ételt
egy kis csuporba, tegyen mellé egy, a csupornál nagyobb kanalat, és lesse meg,
mit csinál a gyermek. Az, látva a kanalat, bizony megszólalt:
Száz esztendõs elmúltam, de még ilyet nem láttam:
Kicsiny csupor, nagy kanál, nagyobb ördög nálamnál!
A megrémült háziak a tûzbe akarták dobni és megégetni a gonoszt, mire az
ördögök ledobták a kéménybõl az asszony igazi fiát (Lázár 1913, 211212).
Ilyesféle kerek történeteket ma már nem hallani. Ezt azzal magyarázzák,
hogy kórházban szülnek az asszonyok, nincsenek otthon az elsõ napokban.
Szemmel verés. A kisgyermeket leginkább a szemveréstõl féltették, hogy valaki megnézi, megrontja, szemrül esik. Védekeztek ellene azzal, hogy letakarták
a csecsemõt, nem mutatták meg mindenkinek, és elkerülték azokat a személyeket, akirõl tudták, hogy árt a szemük. Megelõzésként kifordítva, fonákul adták fel a kicsi alsóingét, vagy színére szegték vissza.

14 Közeli párhuzama a Bodrogközbõl: Balassa 1975, 138. Szatmárban egész éjjel lámpa égett a
kereszteletlen gyermek mellett, nehogy az ördögök elcseréljék (Luby 1935, 151).
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A legtöbben nem tudták, hogy árt a szemük, csak nagyon rácsodálkoztak a
gyermekre. Ha már megtörtént a baj, az idõsebbek tanácsára többféle módon
igyekeztek megtudni, hogy valóban szemmel verés van-e rajta. A legelsõ és legáltalánosabb eljárás a szenes víz készítése volt.
Ha megnézték a gyermeket, megigézték, mindig sírt, beteges volt, nem fejlõdött rendesen. Akkor egy bádok (csupor) vízbe kilenc szem parazsat kellett
tenni. A parazsat egyenként szedték ki a tûzbõl ezekkel a szavakkal: sem egy,
sem kettõ sem kilenc. Amikor a parazsat szedték, közben neveket vagy jellegzetes tulajdonságokat ismételtek: Fekete szem, sárga szem, kék szem, mindegyik szóra 3-3 szem parazsat vettek ki vízbe (Lázár 1913, 76). Ha a parázs lesüllyedt a csupor fenekére, jelezte a rontást. És amelyik szónál süllyedt,
az/olyan személy okozta a betegséget. Ebbõl a vízbõl aztán itattak a beteggel s
jelképesen megmosták vele, az anyja pedig a pendelye fonákával megtörülte. A
maradék vizet minden esetben az ajtó sarkára öntötték.
Csináltak tûzbül szenes vizet. Vót a fának... szén, parázs és azt beletették
a vízbe. Beledobták tüzesen. Oszt avval meglocsolták a beteg gyermeket. Kellett inni és keresztet vetni, belemártotta az ujját, avval a vízzel. És az ajtó sarkára kellett önteni. Mindig kellett mondani: Se nem egy, se nem kettõ se nem
kilenc. Amikor dobta. És akkor a gyermeknek kellett adni, hogy igyon belõle. És
keresztet rajzolni rá. És ami megmaradt, azt az ajtó sarkára kellett önteni. Olyan
deliformát kellett csinálni.
Máskor a kivett parázsból hármat a gyermek szívére, hármat a tüdejére, hármat a májára kellett tenni a számolás alatt. Érdekes, hogy a gyógyításra, valami
bajnak az elhárítására alkalmazott visszafelé számlálással nem találkoztunk. Minden esetben növekvõ a sorrend. A mágikus erejû szám pedig rendszerint a kilenc.15
Abban az esetben, ha a gyermeket megigézték és a szenes víz nem használt, a következõk szerint elkészített vízben kellett megfürdetni:  éccaka 12
órakor a mezõre kell menni és kilenc barázdából kilencféle füvet szedni. Aztán
otthon vízben megfõzni és abban a vízben megfüröszteni a gyermeket. Majd a
fürdõvizet kilenc mesgyén (barázdában) szétöntözni. De fontos, hogy aki ezt végzi, soha hátra ne nézzen, se pedig ne szóljon senkihez, sem amikor a füveket
hozza, sem akkor, midõn a vizet viszi szétönteni (Lázár 1913, 75). A mai idõsebb generáció tagjai maguk is ismertek és gyakoroltak hasonló eljárást.
Azt mondták, hogyha szemverésbe van, akkor 9 gerendábul kell vágni szilánkot, ahogy kívül van a házon, a gerendavégek. Kilenc gerendábul vágni, odatenni fürdõvízbe és abba füröszteni meg a gyereket. És a temetõbül is, hogy 9
sírrul kell venni földet. Hogyha beteg a gyermek.
Az igézetet gyógyították haj felhasználásával, ez lehetett az igézõ személy
vagy a beteg haja.
15 Általánosan ismert. A Bodrogközben például a fürdõvízhez éjfélkor kilenc sírról kilencféle virágot tépni kifordított kézfejjel és 9 fejfáról kis szilánkot hasítani, majd kilenctõl visszafelé számolni (Balassa 1975, 141). Rontásra is alkalmas volt a ugyanez a szám. Akinek rosszat akartak tenni, annak a keresztnevét viselõ 9 fejfáról 9 szilácsot kellett hozni, 9 szál hajával együtt
elégetni, s a hamut az ételébe keverni (Luby 1935, 197).
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Gyógyításához kértek egy csomót annak a hajából, aki megigézte, ezért volt
fontos, hogy kiderítsék, kié volt az ártó szem. A hajat kéményben égették el,
vagy megfüstölték vele a beteget, s ettõl a gyermek meggyógyult. Az elbeszélések alapján ezt az eljárást nem maguk alkalmazták, hanem egy kistárkányi javasasszonyhoz kötik. Azt mondták, hogy a gyermeket megnézték, hogy ártott
neki a szem. Mindig sírt, az sose nyugodott. És elvitték Kistárkánba, és az (az
asszony) csinált valamit Szabadkémény vót, oszt a hajábul nyírt a gyermeknek, gyertya-faggyúval összekavarta és akkor meggyújtotta. És odatartotta valahogy a gyermeket rá, én nem tudom, oszt azt mondták, hogy ugatott a gyertya.
Meg volt nézve.
Az én férjem harmadik volt anyósomnak, mert meghalt az elõzõ két gyermeke. Hát ez is, jaj, jaj, beteg volt. Hát vigyük  Kistárkányba van itt egy javasasszony, hát vigyük oda. Vágott a hajacskájábul, kéménybe  szabad kémény
vót, vagy ha nem, megnyitották az ajtaját, mer akkor azt meg lehetett nyitni, abba füstölték a szalonnát  és akkor levágták a hajacskáját, a gyertyát meggyújtották, betették a kéménybe. Rátették a hajat, ugye az sercegett, hát valami
vinnyogó hangot adott ki. Azt mondta az asszony:
Hát bizony ez a kicsi gyermek meg van rontva. Valamit mondott is, hogy mit
kell csinálni.
Hideglelés. A kisgyermekek másik gyakori betegsége volt a hideglelés. Amikor ez rátört, anyja hajnalban kiment a szabad kémény alá a pitvarba, és háromszor kiáltotta: Külsõ, belsõ szomszédok, az én gyermekemet a hideg rázza!  erre elmúlt a betegsége (Lázár 1913, 76).
Másik gyógymódja volt, hogy egy fapálcára annyi rovást véstek, ahányszor a
gyermeket a hideg kilelte. Ezt egy vándorárus, a följegyzés szerint egy gyûrûs
szekerébe dobva mondták: Akkor lelje a gyermekemet a hideg ki, amikor én ezt
a pálcikát innen kiveszem (Lázár 1913, 77). A vándor elvitte magával a betegséget. S fennmaradt még egy igen szûkszavú utalás egy másik eljárásról, amiben hideg tárgyakat alkalmaztak. Kilencféle alakú vasat fõznek és ettõl elmúlik a hideglelés (Lázár 1913, 77).
A hideglelést mint betegséget ma nem emlegetik. Az ártó szem erejében viszont
az idõsebb generáció  fõként nõ tagjai  ma is hisznek, s gyakorolják az ellene való védekezõ cselekményeket. Tudásukat átadják a rokonságukon belüli fiatalabb asszonyoknak (leány, meny), akik meggyõzõdésbõl vagy csak az idõsebb iránti tiszteletbõl maguk is e szerint cselekedtek. A legfiatalabb korosztályra, az unokák korosztályára ez már nem jellemzõ.
Mikor a keresztanyja eljött, a sógornõm, mikor kiment a házbul, a gyermek
mán nem lehetett vele bírni, feketedett meg, úgy ordított Visszagyött. Látta, hogy mi van a gyermekkel. Fogta, leõtöztette, a kis ingét kifordította fonákul,
oszt csinált neki szenesvizet. Vesznek egy csészébe vizet, oszt meggyújtnak egy
szál gyufát, oszt leütik azt a mérges részit, a többit, a tüzes részt bele a vízbe.
Oszt akkor mondja:  Ha nem használ, nem is árt!  Eztet csináltam többször.
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Oszt hármat csinált (ti. parazsat). Ha lemegy a vízbe az a tüzes darab, ha
leszáll, akkor meg van nézve a gyermek. Ha nincs megnézve, akkor nem száll
le, akkor a tetejin marad. Oszt így a kezünk fonákával megtörülgettem arcát, állát, mellét, kezét, lábát. Oszt akkor azt mondták, az ajtó sarkára kell önteni a
vizet. És a gyermek elhallgatott és nem sírt.
A Ha nem használ, nem is árt formula  hasonlóan a régi varázsigékhez 
több helyi történetben felbukkan, és az idõsebb generáció körében élõ gyakorlatra utal. Hasonlóan egy másik eljáráshoz, amikor jelképesen megköpködik azt
(gyermeket, újszülött állatot), akit meg akarnak védeni valami rossztól. Ugyanez a rácsodálás, a szemverés megelõzõ eljárása is.
Este lefekvéskor többen jelképesen megköpdösték a gyermeket, hogy éjjel
ne sírjon, tudjon aludni. Amikor a fiam kicsi vót, nagyon síró vót. Azt mondja
(ti. az anyósa):  Tudod mit? Semmit nem csináljunk  azt mondja  ez ha nem
használ, nem is árt. Megköpdösni így háromszor: phü-phü-phü csak így. És akkor: se nem egy, se nem kettõ, se nem három.
A kéz fonákával (hátával) a homlokát megsimította. Hát mán megtettem a
kedviért (anyósának), hogy legyen meg.
Az ártó szemtõl nemcsak a gyermeket féltették és óvták, hanem minden élõlényt, állatot (borjút, malacot, aprójószágot), virágot. Ha született borjú, azt se
igen engedték megnézni, úgy egy hónapos koráig nem engedtek be senki idegent az istállóba. Mer ettül féltek, hogy rajta felejti a szemét. És nem kell, csak
megsimogassa: elég.
Egyszer vót nekem egy kománém. És eljött hozzám. És akkor volt nekem
egy kotlóalja csirkém. Igazán, hogy szépek vótak no, vagy egy hónapos lehetett.
Oszt úgy jól ránézett. Azt mondja:
 Hallod te Ilona, milyen szépek ezek a csirkék! Milyen idõs?  Mondom:
 Hát egy hónapos, hát szépek. Esznek, fejlõdnek.
Tetszik tudni, hogy mind megdöglött! Hát hogy olyan rossz szeme volt. Hogy
rajta felejtette a szemét. Mer így mondják, hogy akkor árt, hogyha rajtafelejti a
szemét.
A falubeliek véleménye szerint sok embernek árt a szeme, anélkül, hogy
tudna róla. Ha tudomására hozzák, akkor viszont segít helyrehozni az okozott
bajt: ad a hajából, szenes vizet készít stb. Tehát nem akar tudatosan rosszat.
Lényegében ez különbözteti meg a boszorkánytól.
Természetfeletti erejû személyek. A boszorkány a legismertebb természetfeletti erejû személy. Nõnemûnek képzelték, és idõs asszonyok személyesítették
meg, de különösebb külsõ ismertetõjegye nincs. A régi öregek (a 20. század
elsõ felében) még beszéltek róla, hogy a lucaszéket kivitték a keresztútra, akkor megtudták, hogy ki a boszorkány. Azt azonban nem tudják, mirõl ismerni
meg õket. Legjellemzõbb tulajdonsága az ártó szándék, hogy rontani tud, s ezen
a ponton kapcsolódik a szemmel verés hiedelemköréhez. Így mondják, hogy
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annak rák van a szemébe, és az tud valami boszorkányságot. Hát tessék megfigyelni, hogy valakinek olyan fényes a szeme, az az, hogy rák.
A boszorkány ártó tevékenysége a jószágokra irányult. A boszorkánytörténetek a tehén megrontásáról, a tejhaszon elvételérõl szólnak.
A szomszédasszonynak volt egy görbe tehene. Szinte meg vót görbülve. De
csak maga vót egy vénasszony. És mindég annyi tejje vót, hogy sok. Vitték Csapba eladni a tejet meg a vajat, mindet. Mondták, hogy még az ágost is megfeji!
A tehén megellett, és tejet nem adott. Csak éppen hogy. Nagy nehezen tudtak tõle fejni, pedig szép tehenek voltak, nagy, derékek. És akkor vagy a harmadik szomszédjokba lakott egy öregasszony, annak meg egy kis rossz, fekete gebe tehene vót, a meg öntötte a tejet! Mink hordtuk is tõle egy idõbe, és azt
mondtam mindég, hogy olyan jó irót, mint a Sári néni csinál, azt senki, mert az
tele van vajjal! És azt mondták, hogy valami a kapu alá vót elásva Én nem tudom, igaz vót-e, nem-e, egy béka. Döglött béka a kapu alá.
A gazdák természetesen igyekeztek megóvni állataikat, megelõzni a rontást.
E célból alkalmaztak szentelményeket és mágikus erejû tárgyakat, pl. vasat. Búzaszenteléskor vittek haza a megszentelt zöld búzából és megetették a tehénnel. Volt, aki kifúrta a tehén szarvát és a rontás ellen tömjént tett bele (Lázár
1913, 49). Védték a jószág tartózkodási helyét, az istállót is.
Patkót szögeztek a küszöbre, hogy ne ártson az átok, vagy hogy a rontás
ne ártson. Az erre vonatkozó cselekmények jó része  amint ott említettük 
Szent György-naphoz kötõdött.
Keresztet csináltak az istállónak az ajtajára, az legtöbb helyen megvót.
Mésszel volt rámeszelve a kereszt. Hogy ne tudjon a boszorkány bemenni az istállóba.
Ha a tehén megbetegedett, a teje elapadt, azonnal rontásra gyanakodtak.
Az asszonyok egymás tanácsára igyekeztek a rontástól megszabadulni, megtörni a boszorkány hatalmát.
A 20. század elején, mikor még voltak szabad kéményes házak, hatásosnak
tartották a következõ eljárást: Ha a tehéntej elapadt, a kémény sövényébõl kihúztak egy karót, ezt fejjel lefelé beszúrták a fal tövébe  ezzel megtörik a boszorkány hatalma (Gaál 1914, 130). Akkor mondják, hogy a tehenrontásra egy
gombostût kellett beleszúrni egy krumpliba, és a sajtárba, vagy rocskába arra
fejni a tejet. Mi úgy mondjuk, zsojtár. És akkor azt a tejet kiöntötték az istálló
piacára, tehát amerre a tehén vonul, egész az ólig, az ólajtóig, de bent. Hogy õ
azon menjen ki. Mer akkor kimegyen a boszorkány is. Ha van. És visszajön a tej.
Hát ez nem igaz.
Vót, hogy a mi tehenünket is megrontották, hogy nem tudott adni tejet sehogy se. Hát azt mondták, hogy biztosan Erzsi néni. De úgy tett, hogy hajnalba
elment, a mi kertünkbe is, oszt leszedte a napraforgórul a levelet, meg a répárul, a tehennek elvitte. Persze, vót teje! Valahogy vissza lehetett aztán csinálni.
Azt mondták, hogy ha megseprûzik az ágost, vagy mit tudom én, seprûvel elverik, akkor másnapra beteg az az egyén, aki megrontotta a tehenet. Megbetegszik, fekszik, meg van kékülve így mondták.
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Mivel a boszorkány ártó tevékenysége elsõsorban az állattartásra irányult,
a hozzá fûzõdõ hiedelemanyag lassan elszegényedett, mára gyakorlatilag el is
tûnt.
A nagytárkányiak szerint a szomszédos Kistárkányban voltak olyan asszonyok, akik tudtak: valóban gyógyítottak, ismerték a gyógynövényeket és más
hasznos eljárást. Mások tanácsot adtak valamilyen mágikus eljárásra, pl. féregûzésre, patkányûzésre.
Itt laktunk egy helyen a faluba. És rengeteg patkány vót nálunk az ólba, a
tehenólba. Hát hogy ki mondta a húgomnak, hogy mit kell csinálni, nem
tudom Hogy kilenc patkánylyukbul kellett földet szedni. És õ meg szedett. Mikor megszedte a fõdet, és mikor megyen egy szekér elõtte, arra dobja fel, de
úgy, hogy aki rajta ül a szekeren, nehogy észre vegye. Hát úgy csinálta a testvérem. És tessék elhinni  jött egy tehenes szeker, û oda ráhajította, és közbe az
asszony (a szekéren) mamának kománéja vót. Egyszer azt mondja, hogy:
 Jaj, hát annyi patkány van nálunk  azt mondja , de még nem is félnek!
Hogyha meglátnak bennünköt, félnének, elszaladnának. Nem, azt mondja, csak
szembe áll velünk oszt néz. Hogy hogy került oda, nem tudom. Hát osztán mama nem mondta, de nálunk meg egy se vót. Hát hogy aztán valóba igaz vót-e?
Vagy nem volt igaz? De nálunk patkány nem volt.
Némelyek a hajdani pásztorok közül is természetfeletti erõvel, különös tudással
rendelkeztek. A tudós pásztor alakját az egész Bodrogközben  ahol meghatározó jelentõsége volt az állattartásnak  számos elbeszélés õrzi (Balassa 1975;
Viga 1996). Ezek a pásztorok nemcsak a jószágok gyógyításához értettek, hanem értették a módját, hogyan lehet összetartani vagy akár szétszalasztani õket.
Ez nálunk, itt történt. Mán az én idõmbe, mán olyan tíz éves is voltam.
Hogy egyik ember szeretett volna csordás lenni, és nem választották meg, hanem egy másikat választottak. És a meg, hogy bosszút álljon, elment valahova, ahol tudta, hogy tud rontani. Az ember. És akkor valami olyan rontást hozott,
vagy csinált, hogy délre mindég szokták a teheneket hajtani a délõre. Delelni, közel a vízhez. És mikor odahajtották, a tehenek neki a víznek! Az egész csorda. Keresztül a vízen, keresztül a tõtésen, bõgve, ordítva, szaladva, cikázva. Hát
nem tudták mi van. Hát azt mondták, hogy rontás oda vót, ahol deleltek elásva valahova. Na és akkor ez a másik ember, elment szintén egy olyanhoz, aki
tudott szintén így rontani., Az meg csinált erõsebb rontást. Úgyhogy ezt mán én
is láttam szememmel, hogy az öreget, aki nem lett a csordás, hogy a rossz lelkek összetörték. Hogy rámentek éjjel, és összetörték. Még meg is égették! Az
öregnek olyan vót az arca, hogy fényes és fekete vót. Azt mondta az ember,
megtalálta ott, ahol deleltek a tehenek, hogy oda volt elásva valami döglött kutyának a feje, és hogy abba vót a rontás. No és megszûnt a rontás.
Ebben a történetben felismerhetõk a táltos és a garabonciás alakjához fûzõdõ jellemzõk (viaskodás, a legyõzött összetörése).
A garabonciás, ez az emberfeletti erõvel felruházott személy a 20. század
elején még Nagytárkányban is ismert volt A korabeli gyûjtõ szerint a garabonci422

ás diákoknak szárnyuk van; ezek tolják a felhõket. Néha a földön járnak, de
csak egyesével, és batyu van a hátukon. Bemennek egyes házakba és tejet kérnek, s ha valahol nem adnak, felrepül a magosba, összetolják a jégfelhõköt és
elverik a vetést (Lázár 1913, 214).
A garabonciás alakja még megvan a ma élõ legidõsebbek emlékezetében,
de magát a szót nem ismerik.
Itt is vót egy, az foggal született. De ez ügyefogyott volt. De azt mondták,
hogy aki foggal született, hát azt úgy félteni kellett. Mer jött a borulat. A borulatba jött valami sátán. És elvitte a gyermeket. Le kellett borítani, hogy el ne
vigye. Hát én nem tudom, mi igaz abbul.
Természetfeletti lények. Közülük a bolygó mérnök, az indzsellér és a lidérc alakjával találkoztunk. Ezekrõl bizony kerek történeteket már kilencven évvel ezelõtt
sem sikerült följegyeznie a gyûjtõ Lázár Péternek: Sokat hallottam még gyerek
koromba kísértetrõl, mely a folyóparton jár lámpással, de most már csak a nevére emlékszem, elég érdekes a neve: indzsellér (Lázár 1913, 213).
A bodrogközi parasztok megátkozták a földjeiket csalárdul elosztó mérnököket. Ezek a lelkek az indzsellérek, akik éjjel lámpással bolyonganak a határban
és mérik a földet  írja Balassa Iván (Balassa 1975, 221). Egy-két adatközlõ
Tárkányban is emlékszik az örökkön bolyongó mérnökre. Hogy nem tudott nyugodni. Az csak járt, méricskélni. A földet.
Ha fekete kakas és fekete tyúk tojását három hétig valaki a hóna alatt tartja, kikél belõle egy kis fekete, csirkeszerû lény, a lidérc. Gazdáját mindenhová
elkíséri, és annak minden parancsát teljesíti (Lázár 1913, 212). A század elején még általánosan ismert hiedelemlény alakjára egy-két adatot még ma is találtunk. Valamit hallottam én. Hogy az valamit hord a házhoz, szerencsét. És
hogy a szemébül is nem jól néz ki, az a csirke, olyan, mint akinek  így szokták
mondani, akinek úgy világít a szeme világa, hogy rák van a szemébe.
Míg a pici tojásoktól régen igyekeztek megszabadulni, átdobták a háztetõn,
hogy ne hozzon bajt a házra, a fekete tyúk tojta kis tojásból kikelt csirke akár
gazdaggá is tehette gazdáját. A tojást régen a hónuk alatt, újabban párna alatt
kell kikölteni (Viga 1996, 272).
Varázserejû növény. A néphit mágikus erõvel, varázserõvel ruház fel  vidékenként más-más  növényeket, amelyek birtokosukat gazdaggá tehetik. Az Ungvidéken, de Nagytárkányban is gazdag hiedelemanyag fûzõdött egy bizonyos páfrányféle növényhez, amelyet a népnyelv ördögódalvirág néven ismer.16
Mivel nem láttak rajta virágot, különleges magyarázatot fûztek hozzá, és varázserõt tulajdonítottak neki.  éjfélkor hajt bimbót, egy óra alatt ki is virít, de
az ördög azonnal leszakítja, ezért nem láthatja senki. De akinek a birtokába

16 Az Ung-vidéken: aki e növényt megszerzi, Szent György napján megláthatja a boszorkányokat
(Barna 2000, 101).
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kerül, mindentudó lesz. Mesélték, hogy egy pásztor egyszer ilyen növény alatt
aludt el, s mikor az ördög szakította le a virágot, beleesett a pásztor bocskorába. A pásztor ezáltal nagyon meggazdagodott.17
A fenti adatokkal  a teljesség igénye nélkül  Nagytárkány egykor gazdag hiedelemvilágára szerettük volna felhívni a figyelmet. Közülük a 21. század elején
még élnek azok, amelyek mai életükre befolyással lehetnek: a szemmel verés,
rontás, az átok erejében való hit.
Az esztendõ jeles napjainak vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy a szokások zöme az egyházi nagy ünnepek köré koncentrálódik, és nincs lényeges különbség a felekezetek között. Ez a szokáshagyomány egységesült, a görög katolikus, a római katolikus és a református néphagyomány különféle elemeit olvasztva magába. A nagy ünnepekhez kapcsolódó cselekményekben a görög katolikus jelleg dominál, a hozzájuk kapcsolódó szokásköltészet igen gazdag és
protestáns gyökerû. A nagytárkányi szokások párhuzamai nemcsak a Bodrogközben, az Ung-vidéken, a Felsõ-Tisza-vidék és Kárpátalja magyar településein
találhatók meg, de egyes elemei a Zemplén vegyes nemzetiségû falvaiban is.

Adatközlõk:
Hoksz Lajosné Puskár Magdolna (sz. 1941), Homa Cecilia (sz. 1933), Jabrik Istvánné
Jabrik Katalin, Jabrik István, Lõrinc László (sz. 1936), Nagy Árpádné Tárczy Margit (sz.
1932), Petrik Ilona (sz. 1925), Puskár József (sz. 1909), Széles Aranka (sz. 1929), Tárczy Antalné Lukács Ilona (sz. 1922), Vaszily Mária (sz. 1921).
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Függelék
Fehér rózsa Mária
Jézus engem talált
Szent igével igéri
Arany gyûrûvel pecsételi.
Boldogasszony háza négy szögletén
Négy szép õrzõ angyal.
Õrizz, õrizz ó szép angyal!
Midõn Krisztus Urunk elaluszik
Teljes világ világosodik
Piros hajnal hasadozik.
Kelj fel, kelj fel boldogságos, szentséges Szûz Mária
Mert szent fiadat megfogták
Keresztfára feszítették
Három csepp vérit elejtették
Az angyalok fölvitték

425

Átriumba bevitték
Krisztus urunk elébe letették.
Krisztus Urunk azt mondván:
Aki ezt a szép imádságot elmondja
Este lefektébe, reggel fölkeltébe,
Hét halálos bûne megbocsáttatik. Amen.
(Petrik Ilona sz.1925. róm. kat.)

1. kép: Öreg gubák
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2-3. kép: A nagytárkányi betlehemes egyik alakja: fehérguba.
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4-5. kép: A nagytárkányi betlehemes egyik alakja: feketeguba (Sz. Tóth Judit felvételei,
2004)
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Výroèné zvyky a ¾udová viera vo Ve¾kých Trakanoch
(Zhrnutie)
K výskumu zvykov, zvykoslovnej poézie a ¾udovej viery okrem spomienok a recentných
výskumov máme k dispozícii aj jeden vynikajúci rukopis z roku 1913. Tým sa naskytla
príleitos pre èasovú analýzu, sledovanie premien jednotlivých zvykov, zvykoslovných
praktík, zániku ich jednotlivých prvkov.
Dnes skúmate¾ný zvykoslovný materiál je pomerne jednotný v kruhu prísluníkov vetkých troch konfesií (gréckokatolíckej, rímskokatolíckej, reformovanej). Výskum výroèných
zvykov prebiehal medzi obyvate¾mi patriacimi k vetkým trom konfesiám v obci. Na zaèiatku 20. storoèia slávili ove¾a viac sviatoèných dní, peknou tradíciou boli jarné dievèenské hry a sviatky hospodárskeho roka. Tieto pestré zvykoslovné tradície sa pomaly
homogenizovali, pojmúc do seba rôzne prvky rímskokatolíckych, gréckokatolíckych
a reformovaných tradícií. Nadnes sa väèina ¾udových zvykov koncentrovala okolo významných cirkevných  predovetkým ve¾konoèných  sviatkov. Vo zvykových praktikách vo
Ve¾kých Trakanoch dominuje gréckokatolícky charakter, s nimi spojená zvykoslovná poézia má vak protestantské korene a je ve¾mi bohatá.
Sviatoèné zdravice, obchôdzky spojené s vyberaním darov majú na okolí dávne tradície. Hry s Betlehemom hrajú takmer sto rokov, premeny tohto zvyku dokazujú textové
varianty. V nápadne ve¾kom poète sa podarilo zozbiera sviatoèné zdravice. Meninové
a ve¾konoèné zdravice sú aj dnes ivým ánrom slovnej kultúry v obci. Paralely týchto zvykov mono nájs nielen v Medzibodroí, v Uskej oblasti, Hornom Potisí a maïarských
obciach Zakarpatskej Ukrajiny, ale ich jednotlivé prvky aj v zemplínskych obciach so zmieaným obyvate¾stvom.
Druhá èas túdie umoòuje nahliadnu do kedysi bohatého poverového sveta usadlosti.
Spomedzi osôb s nadprirodzenou silou boli veobecne známe bosorka, uèený pastier, táto a èernokòaník, spomedzi nadprirodzených bytostí mora. Zo zaèiatku 20. storoèia sa zachovali záznamy o rastlinách s èarovnou mocou. Najviac starích a súèasných
údajov sa nazbieralo o tematike urieknutia, uhranenia. V kruhu trakanských ien ete aj
v dnených dòoch ijú tie, ktoré pod¾a ich presvedèenia môu ma vplyv na ich ivot:
uhranutie, urieknutie, viera v silu kliatby.

Jahresbräuche und Volksglaube in Nagytárkány
(Zusammenfasung)
Zur Untersuchung von Bräuchen, Gewohnheitslyrik bzw. Volksglauben in Nagytárkány
stand uns außer Rückerinnerungen und rezenten Sammlungen auch eine im Jahre 1913
geschriebene ausgezeichnete Handschrift zur Verfügung. Dadurch war es möglich, diese
chronologisch zu analysieren, einzelnen Gewohnheiten bzw. Elementen dieser Aufmerksamkeit zu schenken.
Das Brauchmaterial, der uns gegenwärtig zur Verfügung steht, weist ziemlich einheitliche Wesenszüge bei allen drei Religionen (griechisch-katholisch, römischkatholisch,
reformiert) auf.

429

Wir untersuchten diese Gewohnheiten bei den Angehörigen aller drei Religionen hinsichtlich der bedeutenden Jahrestage. Zu Beginn des 20. Jhs gab es noch mehr
Feiertage als heutzutage; schöne Traditionen waren mit Mädchenspielen und Feiertagen
des Wirtschaftsjahres verbunden.
Diese bunte Traditionsgewohnheit wurde bald homogenisiert, dabei jedoch verschiedene Elemente der griechisch-katholischen, römisch-katholischen und reformierten
Traditionen miteinbezogen. Die meisten Volkstraditionen sind heute um große kirchliche
Feste (besonders Ostern) konzentriert. In den Gewohnheitsaktivitäten der Leute in
Nagytárkány dominiert griechisch-katholischer Charakter, die anknüpfende Gewohnheitslyrik wurzelt aber im Protestantismus und ist sehr reich.
Eine alte Tradition haben Gewohnheiten verbunden mit Spenden wie auch feierliche
Grüße. Beinahe seit hundert Jahren werden Betlehemspiele gepflegt, über Veränderungen in dieser Tradition zeugen Teppichvarianten. Es ist uns gelungen, eine auffallend
hohe Anzahl von feierlichen Grußreden aufzuzeichnen. Geburtstagsgruß und Ostergruß
sind auch heute noch ein häufiges Genre in der Wortkultur des Dorfes. Die Parallele dieser Gewohnheiten sind nicht nur in den ungarischen Siedlungen im Zwischenraum Bodrog, am Fluss Ung, im Oberen Theißgebiet und der Karpaten-Ukraine zu finden, auch
deren Elemente sind in den gemischtsprachigen Dörfern im Komitat Zemplén charakteristisch.
Der zweite Teil der Abhandlung bietet einen Einblick in die einst sehr reiche
Glaubenswelt der Siedlung an.
Von Personen mit übernatürlicher Kraft waren Hexen, weise Hirten, Schamane und
Schwarzkünstler. Über Pflanzen mit Zauberkraft stehen uns Aufzeichnungen vom Beginn
des 20. Jhs zur Verfügung. Die meisten frühen bzw. gegenwärtigen Angaben gehören
zum Themenkreis böser Blick und Behexung. Unter den Frauen in Nagytárkány sind
manche auch heute noch lebendig, die (wie man es glaubt) unser Leben beeinflussen
könnten: der böse Blick, Behexung, Glauben an Fluch.
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L. JUHÁSZ ILONA
A halállal, halottakkal kapcsolatos
hiedelmek és temetkezési szokások
Tanulmányomban a halállal, halottakkal kapcsolatos hiedelmeket, a község temetkezési szokásait, valamint a temetõkultúra változásait mutatom be a 20.
század elsõ felétõl napjainkig. Mivel a többséget alkotó római katolikus lakosságon kívül más vallásúak is élnek a településen, különös figyelmet szenteltem
az egyezések és eltérések megragadására. Ugyancsak vizsgáltam, van-e különbség a szlovákok és a magyarok temetkezési szokásai között, valamint azt is,
mennyire terjedtek el a kommunista hatalom által az egyházi szertartás helyett
szorgalmazott polgári temetések.
A legutóbbi, 2001-es népszámlálás adatai szerint a lakosság nemzetiségi
megoszlása a következõ volt: magyar: 1115 (83), szlovák: 213 (15,8), ruszin:
4 (0,3), ukrán: 3 (0,2), roma: 4 (0,3)1, cseh: 1 (0,1)2. Vallási hovatartozás szerint a következõképpen alakultak az arányok: római katolikusok: 930 (69,2), görög katolikusok: 120 (8,9), reformátusok: 213 (15,9), evangélikusok: 26 (1,9),
Jehova Tanúi: 15 (1,1), pravoszlávok: 4 (0,3), metodisták: 3 (0,2).3
Legrégibb temploma a községben a római katolikusoknak van, amelyet egy
kápolna átépítésével, annak köveibõl az egykori vár területén emeltek. Az egyházközség plébániával is rendelkezik. A jelenlegi plébános a Kassához közeli
Csécsbõl származik. A történelem folyamán a faluban mindig a római katolikusok alkották a legnagyobb lélekszámú felekezeti közösséget.
Annak ellenére, hogy a lélekszámot tekintve a római katolikusokat a reformátusok követik a sorban, a községben nincs saját templomuk, csupán egy haranglábbal rendelkeznek. Istentiszteletre a szomszédos Kistárkányba járnak,
amely már szinte összeépült Nagytárkánnyal. A hívek számát tekintve a reformátusokat a görög katolikusok követik a sorban. A közösség aránylag alacsony létszáma dacára 2000-ben saját templomot szenteltek fel. Az építési költségekre
más felekezethez tartozók is adakoztak. Bár a településen az evangélikusok lélekszáma alacsony, mégis saját, 1934-ben épült templommal rendelkeznek,
1
2
3

A valóságban sokkal magasabb a romák (cigányok) száma, azonban nagy részük vagy magyarnak, vagy pedig szlováknak vallotta magát. A helyiek elmondása szerint felekezetileg zömük római katolikus, de van köztük néhány református is.
Sèítanie obyvate¾ov, domov a bytov. Základné údaje. Národnostné zloenie obyvate¾stva. tatistický úrad SR, Bratislava é.n. (2001).
Sèítanie obyvate¾ov, domov a bytov. Základné údaje. Náboenské vyznanie obyvate¾stva. tatistický úrad SR, Bratislava é.n. (2001).
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amelynek építéséhez annak idején anyagilag szintén hozzájárultak más vallású
lakosok is. A helyi hagyomány azt tartja, hogy az evangélikus közösség a reformátusból vált ki egy nézeteltérés miatt: állítólag a templomi ülõhelyek miatt
vesztek össze a nagytárkányi református hívek a kistárkányiakkal, s néhány család emiatt vált evangélikussá közülük. Az evangélikus templom külön érdekessége, hogy ez az egyetlen, a Bodrogközben épült ilyen felekezetû templom. Figyelemre méltó az a tény is, hogy a templom építése idején az evangélikusok
száma csupán 6,45 százalékot tett ki, s a legutóbbi népszámlálás adatai szerint csupán 26-an (1,9) vallották magukat ehhez a felekezethez tartozónak. Mivel a nagymihályi evangélikus pap nem tud magyarul, ezért Magyarországról,
Nyíregyházáról jár át pap istentiszteletet tartani. A Jehova Tanúi Egyházhoz tartozónak a legutolsó népszámlálási adatok szerint 15 lakos vallotta magát, azonban az adatközlõk elmondása szerint, ha enyhén is, de közösségük létszáma
növekvõ tendenciát mutat. Õk egy imaházban járnak össze. A zsidó lakosság
száma 1880-ban még a lakosság 20 százalékát alkotta, majd folyamatosan
csökkent. A legutóbbi népszámlálás szerint már egyetlen izraelita sem élt a faluban. Zsinagógájuk a 20. század elsõ felében még állt, ma már nem létezik.

A halál elõjelei
A halál elõjeleként adatközlõim különféle, más vidékeken is ismert jelenségeket említettek. Legtöbben a halálmadár megszólalását, valamint a kutyák vonítását jelölték meg. A vonítással akkor jelez halált a kutya, ha a fejét lefelé tartja. Ha felfelé, azzal csupán szeles idõt jelez.
Ugyancsak a halál elõjeleként tartják számon, ha valami minden ok nélkül
leesik a falról (általában kép), összetörik a pohár vagy más tárgy, ha összekoccannak a poharak vagy edények a szekrényben.
A szokatlan zörejeket szintén a halál elõjelének tartják. Az adatközlõk szerint
ezekkel a zörejekkel jelzik halálukat a hozzátartozók, de azt is szokták mondani, hogy a halott lelke eljött elbúcsúzni. Egy 69 éves római katolikus asszony elmondta, hogy õ ugyan nem hisz ezekben a hiedelmekben, azonban egy alkalommal vele is történt egy megmagyarázhatatlan esemény: a házában leesett a függöny, csak úgy magától, mintha leemelte volna valaki. Ezt követõen meghalt egy
ismerõse. Ezután még egyszer lesett pálcástól, mindenestõl. Amikor az eseményeket követõen kiment a temetõre, vitt ennek az ismerõsnek a sírjára szentelt gyertyát, utána többé nem fordult elõ ilyesmi.
Idõsebb és fiatalabb beszélgetõpartnereim is úgy hallották, hogy ha összecsengnek a harangok vagy pedig szomorúan szólnak, akkor rövidesen ismét
halott lesz a faluban. Egy idõs, római katolikus asszony is ezt támasztotta alá:
Szoktam mondani a lányomnak  már haragszik is érte , hogy juj, de összecsengnek ezek a harangok, valaki meg fog halni. S valóban olyan különlegesen
tud csöngeni. Nem tudom, ki hallja, ki nem hallja, de én mindig meghallom. Volt
rá példa, hogy mentünk a temetésen, s akkor beszélgettünk, s mondta valaki,
hogy hallod, milyen érdekesen csengnek. Én már csak nem akartam szólni, de
én is meghallottam.
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Haldoklás
A 20. század elsõ felében a beteg embert általában otthon ápolták, így életének utolsó pillanatait hozzátartozói körében töltötte. Késõbb egyre többen kerültek kórházba, s ott is haltak meg. Néhány gyógyíthatatlan beteget (általában
a rákban szenvedõket) a hozzátartozók halálukig otthon ápolták-ápolják. Az idõsebbek és még részben a középkorosztály körében is tartja magát az a hiedelem, hogy a bûnös emberek nem tudnak meghalni, amíg meg nem gyónták bûneiket, vagy pedig bocsánatot nem kértek attól, aki ellen bûnt követtek el. Erre
több példát is hoztak adatközlõim: Addig nem tudott meghalni az apukám mostohája se, amíg nem beszélt vele, mer nagyon rossz vót hozzá, amíg el nem
mentünk apukámért, mer õ akkor dolgozott. Emlékszek rá, még gyerek voltam.
(50 éves, római katolikus, nõ)
X-nek meg nem tudott meghalni az anyukája, mert nem tudott bocsánatot kérni a fiától. Talán négy napig is kínlódott, de a fia nem ment el hozzá, hogy beszélhessen vele. (50 éves, római katolikus, nõ)
Vannak, akik elõre megérzik halálukat, ezzel kapcsolatban beszélgetõpartnereim szintén tudtak mondani néhány konkrét példát: Asztat hallottam,
hogy vót egy asszony a faluba, és hogy megérezte, hogy õ meg fog halni. Úgy
beszélték, hogy igen készült és mondta neki a férje, hogy hát hová készülsz?
Idõsebb asszony volt már. Hát õ készült, felöltözött, minden, fésülködött. De hova készülsz, kérdezte a férje. Csak azt mondta, hogy készülök, de azt nem
mondta meg, hogy hová. Felhúzta az egyik harisnyáját is, de a másikat már nem
tudta, mert meghalt. Ez már vagy harminc, vagy talán több éve történt. Így beszélték a faluban, hogy biztos megérezte, hogy meg fog halni. (69 éves, római
katolikus nõ)
Konkrétan azt a hiedelmet, mely szerint a boszorkányok addig nem tudnak
meghalni, amíg át nem adják egy másik személynek tudományukat, adatközlõim nem ismerik.
A római és a görög katolikus személy esetében, ha az már úgy érzi, hogy eljött az utolsó órája, vagy a hozzátartozók számára úgy tûnik, hogy már nincs
neki sok hátra, elhívják a papot, aki feladja az utolsó kenetet. Mivel a községnek van római katolikus plébánosa, ez mindig könnyen megoldható. A halál beálltát a 20. század elsõ felében még a bíró állapította meg hivatalosan, késõbb
már csak az orvosi igazolás volt elfogadható.

A halál beállta utáni teendõk
Amíg otthon ravatalozták fel az elhunytat, elõször lefektették a szoba közepére
a padlóra, hogy egyenesedjen ki, és felkötötték az állát is. A halott mosdatását
és öltöztetését néha a hozzátartozók végezték, de gyakran a szomszéd vagy valamelyik rokon, esetleg ismerõs vállalta el ezt a teendõt. Ezután került az elhunyt a koporsóba. A koporsót általában Királyhelmecrõl hozták, de amióta temetkezési vállalkozás mûködik a faluban, szinte kizárólag náluk vásárolják meg.
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Abban az esetben, ha a hozzátartozó a kórházban (pl. Kassán) hunyt el, akkor
általában koporsót is ott vesznek. A gyerekek koporsója a 20. század folyamán
fehér színû volt, a kiházasítatlan fiataloké általában szintén ilyen, vagy pedig világosabb színû. A fiatalasszonyok és férjek esetében is világosabb koporsót választottak. Az idõsebb elhunytak koporsója sötét színû volt. Ez a tendencia részben máig is tart, de gyakran befolyásolja a választást a koporsók ára vagy pedig az adott választék is. Adatközlõim nem emlékeznek arra, hogy a községben
valaki foglalkozott volna a század elsõ felében koporsókészítéssel.
A kórházban elhunytat általában ott öltöztetik fel (ezért külön fizetni kell), de
arra is volt példa, hogy meztelenül hozták haza, s itthon a hozzátartozók adták rá
a ruhákat. Mivel a holttest merevsége miatt ez sokszor nehézségbe ütközik, ilyenkor az egyes ruhadarabokat felhasítják s úgy adják rá. A kislányokat fehér ruhában temetik, s ha már volt elsõáldozó, akkor az áldozási ruhájában. A kiházasítatlan lányokat is fehér ruhában temették, ez általában most is jellemzõ, a fiúkat pedig az ünnepi ruhájukban, az utóbbi évtizedekben már öltönyben. A felnõtt és idõs
férfiakra szintén az ünneplõruhájukat adták, ma rájuk is öltöny kerül, s ha az illetõ hordott kalapot, azt is mellé teszik. Cipõt vagy papucsot nem húztak az elhunyt
lábára, ez ma is így van. Az idõsebb vagy pedig beteg asszonyok elõre elkészítik
a halotti ruhájukat, amelyet megmutatnak valamelyik hozzátartozónak, hogy az
tudja, hol keresse, ha szükség lesz rá. Az egyik idõs aszszonyt saját kérésére az
általános fekete ruha helyett fehérben temették el: Régen feketében jártak az
idõsek, meg az asszonyok is. Nagyapámnak azt mondta a testvére, hogy én olyan
sokat jártam feketében, õtet fehérben temessék el. Elkészítette a fehér ruhát
meg a fehér kendõt is magának. (69 éves, római katolikus nõ)
A halál beálltát követõen (ha a hozzátartozó kórházban vagy tragikus körülmények között hunyt el, akkor a halálhír tudomásulvétele után) minden ablakot
bezártak, a tükröt letakarták, újabban az adatközlõk zöme a televíziót is, vagyis
minden olyan tárgyat, amiben visszatükrözõdhetett a halott képe. Ugyancsak
meg kellett állítani az órát is. Ha a halott szeme nyitva maradt, akkor pénzdarabot helyeztek rá. Ezeket a mûveleteket javarészt ma is elvégzik, annak ellenére, hogy az elhunytat már nem otthon ravatalozzák fel.
A halál hírét harangszó adta az emberek tudtára, ilyenkor mindenki igyekezett minél elõbb megtudni, hogy ki az elhunyt. Ezért is számított és számít az
egyik legsürgõsebb teendõnek a harangozók értesítése. Ha halott volt községben, minden felekezet harangja szólt, s mindig annak a felekezetnek a harangja szólalt meg elõször, amelyhez az elhunyt is tartozott. Ez ma is így van. Ha valakinek polgári temetése volt, akkor nem harangoztak. A Jehova Tanúi Egyházhoz tartozó elhunytnak sem harangoznak, mivel õk nem kérik. Néhány évtizede
a helyi hangszórón is kihirdetik, hogy mikor lesz az elhunyt temetése, így mindenki pontos információt kaphat anélkül is, hogy kérdezõsködnie kellene. Amíg
halott van a faluban, a többi hirdetés elõtt és utána is csupán gyászzene szól a
hangszóróban. A halál hírüladását nagyban meggyorsította a vezetékes, majd a
mobiltelefonok elterjedése is. A községben ritkaságnak számít a halotti értesítõk küldése.
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A római katolikusok kivételével még tartja magát az a szokás, hogy a községbõl elszármazott elhunytak emlékére is harangoznak (még abban az esetben
is, ha pl. Amerikában hunyt valamelyik hozzátartozó). Adatközlõim elmondása
szerint a római katolikus plébános azért tiltotta be a harangozást ebben az
esetben, mert több hozzátartozó él más településen, s a halálesetek is eléggé
gyakoriak, így a harangnak nagyon gyakran kellett szólnia. A többi felekezetnél
továbbra is harangoznak az idegenben elhunytaknak.
Amíg otthonról temettek, a ravatalt a templomból, a római katolikus egyházközségtõl kölcsönözték. A római és görög katolikus elhunyt esetében a felravatalozás után gyertyát gyújtottak a koporsó mellett, amely a temetésig égett. Az
elhunytat az elsõ szobában, a ház tiszta szobájában ravatalozták fel, késõbb
az újabb típusú kockaházakban az ún. ebédlõben. Nyáron a ravatal alá egy
edényben (rendszerint egy nagyobb kádban) hideg vizet tettek, ezzel hûtötték a
halottat.
A Jehova Tanúi Egyházhoz tartozók kivételével minden felekezetnél szokás
volt és még ma is az, hogy az elhunyt mellé különféle mellékleteket tesznek a
koporsóba a hozzátartozók. A katolikusok beteszik az imakönyvét, gyakran a rózsafüzérrel együtt. Gyakran bekerül az elhunyt kedvenc tárgya, s ha volt neki,
akkor a szemüvege is, sõt arra is volt példa, hogy valaki mellé egy üveg italt tettek, mert szerette életében. Egy édesapa koporsójába betették a kártyáját, mivel nagyon szeretett kártyázni, de bekerült egy Nagy-Magyarország térképét ábrázoló kulcstartó is, mert az elhunytnak egész életében az volt a vágya, hogy az
elcsatolt területek visszakerüljenek Magyarországhoz. Adatközlõim szerint a koporsóba a Jehova Tanúin kívül minden felekezethez tartozó elhunytnak tesznek
a hozzátartozók pénzt is, ami általában aprópénz. Ezt a szokást azzal indokolják, hogy az elhunytnak ki kell fizetnie a révészt, aki átviszi õt a túlsó partra,
vagy pedig azt mondják, hogy Szent Péternek kell adni a mennyország kapujában, hogy beeressze.
Amíg otthonról temettek, vagy valaki otthon halt meg, abba a helyiségbe,
ahol ki volt terítve, egy mosdótálban vizet és mellé egy törülközõt tettek. Ezt
azért helyezik el, hogy a halott megmosakodhasson. Azt szokták mondani, hogy
megmosakszik a halott, tisztán ment el. Ebbe a helyiségbe sót és kenyeret is
elhelyeznek, valamint egy pohárba vizet is tesznek.

Virrasztás
A községben a Jehova Tanúin kívül ma is virrasztanak a halott mellett. A virrasztást a helybeliek virrasztónak, vagy pedig virrasztalónak is nevezik, s a temetés elõtti napon tartják. Idõsebb adatközlõim szerint régen, azaz a 20. század
elsõ felében még egészen reggelig virrasztottak, majd fokozatosan ez az idõ 23 órára csökkent. Amióta a ravatalozóban virrasztanak, egy óra hosszat tart. Itt
a virrasztás már nem a halott koporsója mellett történik, hanem egy külön helyiségben, az elhunytat nem hozzák ki a hûtõhelyiségbõl.
435

A virrasztásra szokás volt hívni az embereket, a férfiak és nõk egyaránt részt
vettek rajta, ma ez ugyanúgy van. Gyakran van példa arra is, hogy a szomszédos községekbe is elmennek virrasztani, és azokból szintén jönnek
Nagytárkányba a hozzátartozók. Amíg otthon virrasztottak, a hozzátartozók megkínálták a virrasztókat valamilyen itallal. A ravatalozóban ez a szokás elmaradt.
A katolikusoknál mindig van egy személy, aki megszabja, mit imádkozzanak és
énekeljenek. A reformátusoknál a fohászokat egy kistárkányi református aszszony, Rinkács Olga olvassa fel. A romák nagy része római katolikus vallású, így
õk is megkérik a virrasztásokat vezetõ személyt, hogy az õ halottjuk mellett is
virrasszanak. Erre legutoljára három éve került sor.
Abban az idõszakban, amikor a templomból temettek, szintén virrasztottak,
azonban az elhunyt a virrasztás idején a szomszédos Kistárkány halottasházában volt, csak a temetés megkezdése elõtt egy órával hozták át a templomba.
Ilyenkor a virrasztaló idején a templomban kitették az elhunyt fényképét, s gyertyát gyújtottak mellette.
A sírásást a rokonok és ismerõsök végezték. A munkához a temetés napján
a reggeli órákban kezdtek hozzá, hogy még dél elõtt elkészülhessenek vele. A
hozzátartozók italt és valamilyen száraz ételt (szalonnát, késõbb szalámit stb.)
vittek ki a sírásóknak. Az 1989-es rendszerváltást követõen a faluban temetkezési vállalatot alapított egy Érsekújvárból idenõsült férfi. Azóta fokozatosan átvették a temetésekkel kapcsolatos mindenféle tennivaló intézését, a sírásástól
a temetés teljes megszervezéséig, mindenféle kellékek bebiztosításával és a hivatalos ügyek intézésével egyetemben.

A temetés
Az elmúlt két évtizedben a temetési szertartás helyszíne többször is változott a
faluban. A helyszínváltozások részben megváltoztatták a temetés bizonyos mozzanatait is. Eredetileg otthonról temették a halottat, majd a kistárkányi ravatalozó felépülte után a nagytárkányi halottakat is oda vitték, majd onnan a nagytárkányi római katolikus templomba, ahonnan aztán a temetõbe vitték ki. A
nagytárkányi ravatalozó felépülése után pedig már onnan temettek. Megjegyzem, hogy a nagytárkányi ravatalozó megépülte elõtti idõszakban a reformátusokat  mivel õk nem rendelkeznek a községben saját templommal  szintén a
római katolikus templomból temették.
A katolikus plébános felsõbb utasításra már körülbelül 4 éve nem temet vasárnap. Régebben egyedül nagypénteken, nagyszombaton és húsvét elsõ napján nem voltak temetések, karácsonykor viszont igen. A többi felekezetnél nem
történtek változások.
Elõfordult, hogy nagytárkányi lakost a szomszédos kistárkányi temetõben temettek el, de fordított eset is volt, amikor a kistárkányi lakost temették a nagytárkányi temetõbe. Adatközlõim elmondása szerint ennek sértõdés volt az oka,
mert a hozzátartozók rossz néven vették, hogy nem azt a sírhelyet kapták, amelyiket kinézték.
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A Nagytárkányhoz tartozó Kolónián elhunyt személyeket egy kivételtõl eltekintve a nagytárkányi temetõben helyezték örök nyugalomra. Egyedül akkor temették a szomszédos Bély község temetõjébe, amikor az elhunyt még életében
meghagyta, hogy ott kíván nyugodni.
A temetés megkezdése elõtt a harangozó ún. gyûlõt, azaz gyülekezõt harangozik. Amíg otthonról temettek, a szertartás megkezdéséig nyitva volt a koporsó,
a hozzátartozók mellette álltak, s aki utolsó búcsút akart venni az elhunyttól, az
itt megtehette. Mielõtt lezárták volna a koporsót, a hozzátartozók általában zokogni kezdtek, s még utoljára megérintették halottjukat. A római és görög katolikusok körében a közelmúltban még élt az a szokás, hogy a halotti leplet az elhunyt arcánál kereszt formában bevágták. Ennek a szokásnak az okát már nem
ismerik a legidõsebb adatközlõim sem. A temetés az udvarról történt, a halottat
az utcakapuval szemben helyezték el. A hozzátartozók és a közeli rokonság körülállta a koporsót. Nagytárkányban nem volt szokás székeken körbeülni a halottat. A gyászszertartás után a koporsót rúdon vitték ki az udvarból, majd kocsira
tették. Mivel a temetõ eléggé messze van a falutól, általában lovas kocsin vitték
a koporsót a temetõ bejáratáig, majd onnan ismét rúdra tették, s úgy vitték a kiásott sírgödörhöz. A községnek hosszabb ideig volt egy halottszállító kocsija is,
amely már tönkrement, így a temetkezési vállalat kocsiján szállították ki az elhunytat, s szállítják ma is, ha a régi temetõbe temetik el. Akit az új temetõbe temetnek, annak koporsóját a ravatalozóból a sírig szintén a temetkezési vállalat
emberei viszik. Ha az elhunyt tagja volt a Rózsafüzér Társulatnak, vagy pedig bokoranya volt, akkor annak koporsóját az udvarból a társulat tagjai hozták ki, s a
temetõ kapujától is õk vitték a sírig. Ez ugyanígy történt, amikor a római katolikus templomból temettek, s ma is így van azzal a különbséggel, hogy a bokoranyát a Rózsafüzér Társulat tagjai a ravatalozóból  mivel csak kis távolságot kellett megtenniük  az új temetõben már egészen a sírig vitték.
Amikor elindult a temetési menet az udvarból, megkondultak a templomok
harangjai, elõször azé a felekezeté, amelyhez az elhunyt tartozott. Ha a templom közelében volt temetés, akkor a harangozó figyelte, mikor jönnek ki, s ha
messzebbre esett a színhely, akkor valaki vagy gyalog, de legtöbbször kerékpáron ment szólni a harangozónak, hogy meghúzhatja a harangot. Ma már mobiltelefon segítségével könnyen megoldható a harangozó értesítése.
A temetésre a közelebbi, de gyakran a távolabbi rokonok is koszorút hoznak,
amelynek szalagján pontosan fel van tüntetve annak a személynek vagy családnak a neve, aki készíttette. Elterjedt a nagyobb virágcsokrok készítése is, néha
ezekre is felirat és szalag is kerül. Elsõsorban az utóbbi egy-két évtizedben terjedt el az a szokás, hogy a résztvevõk is hoznak magukkal virágot a temetésre.
Ezt vagy a virágüzletben vásárolják, vagy pedig  ha éppen nyílik valamilyen virág a kertjükben  otthonról hozzák. A helybeli temetkezési vállalkozó boltjában
különféle nagyságú és típusú mûkoszorúk kaphatók, így a nagytárkányiak általában itt vásárolják meg. A legközelebbi hozzátartozók élõ virágból és fenyõgallyból készített koszorút rendelnek. Ezt a koporsó tetejére erõsítik, s azzal együtt
a sírgödörbe kerül.
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A temetési menet
A katolikus temetési menet élén a ministráns halad, aki a keresztet viszi, majd utána következnek a zászlóvivõk, akik után a pap megy a kántorral, majd a koporsóvivõk (vagy halottaskocsi) következnek, akik után a legközelebbi hozzátartozók haladnak. Õket a közelebbi, majd a távolabbi rokonok követik, legvégül pedig a gyászmenet többi tagja következik. A férfiak és a nõk együtt mennek a menetben. Ez ugyanígy van mindegyik felekezetnél. Ha bokoranyát vagy pedig a Rózsafüzér Társulat tagját temetik, akkor a társulat zászlaját az egyik tag a koporsó elõtt viszi.
Arra is volt példa, hogy amíg otthonról temettek, a hozzátartozó kérésére a
megszokottól eltérõ útvonalon vitték a halottat a temetõbe, egy kis kitérõt tettek. Így volt ez egy evangélikus adatközlõ édesanyjának temetése alkalmával is,
amikor az elhunytat kis kerülõvel arra vitték, ahol a háza állt. Ott megálltak és
elénekeltek egy éneket. Ugyancsak így történt egy idõsebb római katolikus aszszony több évvel ezelõtt elhunyt édesanyjának temetésén is: Az én anyukám az
én házamban halt meg, de az õ háza máshol volt. Úgyhogy amikor vitték, az õ
házánál is megálltak, énekeltek, s aztán mentek tovább. Nagyon szép volt, mert
a pap rendezte, anyukám rendszeresen járt templomba.
A görög katolikusoknál a temetés szertartása hasonló a római katolikusokéhoz, azonban sokkal hosszabb ideig tart. A temetési menetben is ugyanolyan
sorrendben haladnak, mint a római katolikusoknál. Õk minden keresztezõdésnél megállnak és énekelnek. Az evangélikusok útközben nem énekelnek.
A református temetés alkalmával szintén egész úton énekelnek. A menet
élén a tiszteletes halad a kántorral, utánuk férfiak, majd a koporsó, ezután a
hozzátartozók, majd rokonok és a többi résztvevõ. A temetõ bejáratánál megálltak és a Tudom, az én megváltóm hajléka készen vár reám  címû éneket
énekelték és éneklik ma is, ha a régi temetõben temetnek. Abban az esetben,
ha az új temetõben temetik el az elhunytat, akkor hangzik el ez az ének, amikor
kihozzák a ravatalozóból a koporsót.
A temetõi szertartás után a hozzátartozók maradnak utolsónak a sírnál,
majd kis idõ múlva õk is elhagyják a temetõt.

A halotti tor
Amíg háztól temettek, majd egy ideig késõbb is szokás volt halotti tort tartani
mindegyik felekezetnél. A halotti torra általában egy megbízott személy hívta
meg az embereket, amikor azok a behantolás után kifelé jöttek a temetõrõl. A
sírásók és a pap nem volt hivatalos a torba. Ételként valamilyen kalácsot vagy
rétest, esetleg pogácsát szolgáltak fel, italként pálinkát, sört és valamilyen üdítõitalt. Fõtt ételt sohasem készítettek, ez csupán a cigányoknál volt szokás. A
halotti toron megemlékeztek az elhunytról, elmondtak egy miatyánkot és állva
megittak egy stampedlivel. Egy idõsebb római katolikus adatközlõim elmondása szerint a halottnak is tettek ki ételt, amit pálinkával kereszt formában leön438

töttek, hogy ne legyen keserû az élete, vagyis hogy békében tudjon nyugodni.
Néhány éve a római katolikus egyház megtiltotta a torok rendezését. Ma a katolikusoknál csak a legszûkebb családi kör s a messzebbrõl ideutazott hozzátartozók mennek el az elhunyt házához, ahol itallal és süteménnyel kínálják õket.
A reformátusok tartanak még halotti tort, azonban ez ma már általában szintén
csak a szûkebb körû családot jelenti.

Az átlagostól eltérõ temetések
1. Kiházasítatlan fiatalok
Ha leány vagy legény hunyt el, temetésükön megrendezték lakodalmukat: ha
lány volt a halott, võlegénynek öltözött valaki, ha viszont fiú, akkor egy lány öltözött menyasszonynak. A koporsóvivõ fiúk ruhájára fehér bokrétát tûztek. A lányok fehér ruhában voltak és talpas tortatálon jegyet vittek, ami egy virágokkal díszített koszorú volt. Nyáron élõ virággal díszítették a koszorút, télen pedig
 amíg nem lehetett mûvirágokat kapni az üzletben  papírból készítettek rá virágot. Miután leeresztették a koporsót, a lányok a jegyet a sírgödörbe dobták,
a fiúk a bokrétát ugyanúgy. Én is vittem annak idején jegyet. A tortatál le volt
terítve horgolt terítõvel, vagy pedig más terítõvel. Amikor beengedték a koporsót, minden lány bedobta utána a sírba  mesélte egyik idõsebb római katolikus adatközlõm. Terepkutatásom idõpontja (2005) elõtt kb. három évvel volt
utoljára ilyen temetés, amikor egy fiatalember halt meg.
2. Cigányok
A cigányok temetése is eltért bizonyos fokig az átlagos temetéstõl. Ez máig is
így van. Amint már Virrasztás címû fejezetben is említettem, náluk is van virrasztás, amit a római katolikus cigányok esetében a faluban a virrasztásokat irányító asszony végzett általában másodmagával, vagy még egy-két személy kíséretében. A ravatalozó felépülése után az adatközlõk elmondása szerint egy alkalommal volt cigánytemetés, de ekkor az elhunyt idõsebb asszonyt otthon ravatalozták fel. Mivel a cigányok nagyon félnek a haláltól, amíg csak el nem temetik a halottat, a lámpát egész éjjel égve hagyják. Az elhunytat a gyászmenet zeneszó mellett kíséri ki a temetõre. A hozzátartozók általában menet közben és
a sírnál is hangosan jajveszékelnek, fõleg akkor, amikor a koporsót leengedik a
sírgödörbe. A koporsóba õk is tesznek mellékleteket.
3. A Jehova Tanúi Egyházhoz tartozó személyek
A Jehova Tanúinak temetése4 sokkal szerényebb, külsõségektõl mentesebben
történik, mint a többi felekezetnél. A testvérek5 mindenben segítenek az el4
5

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy eléggé problematikus pontos képet adni a Jehova Tanúi
Egyház tagjainak temetésérõl, valamint a sírgondozásról is. Mivel nem volt alkalmam résztvevõ
megfigyelést végezni, adatközlõim néha ellentmondásos információira kellett hagyatkoznom.
A Jehova Tanúi Egyház tagjai így nevezik egymást.
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hunyt hozzátartozóinak, sõt anyagilag is támogatják, ha arra szükség van. A haláleseteket az imaházukban, a Királyság Termében hirdetik ki, s azt is közlik,
hogy mikor lesz a temetés. Az elhunytnak nem harangoztatnak, s a halál beállta
után másnap már eltemetik, nem várnak vele több napot, mint a település egyéb
vallású lakosai. Náluk nincs virrasztás sem. A testvér temetése szintén a ravatalozóból történik. A koporsóba nem helyeznek mellékleteket. Elõször imádkozik a
Vén Testvér6, majd ezt egy ének követi, s ismét imádkozás. A sírhoz vezetõ úton
nem énekelnek. Amikor a sírgödörhöz érnek, a koporsót mindjárt a sírgödörbe
helyezik, s csak ezután szól ismét a Vén Testvér, majd énekelnek. A hozzátartozók nem dobnak rögöt a koporsó után. Virágokat nem tesznek sem a koporsóra,
sem a koporsóba, de a sírba sem. Mindenszentek alkalmával nem égetnek gyertyát a síron, õk ezt a napot és a halottak napját sem tartják ünnepnek.
A Jehova Tanúi szerint az elhunyt porrá lesz, és nem megy a mennybe. A viszszajáró kísértetekben nem hisznek, s abban sem, hogy az elhunyt szelleme viszszajár. Véleményük szerint ezeket a jelenségeket a sátán démonai idézik elõ.
Ilyenkor imádkozni kell Jehovához. Õk nem temetnek másra. A sírt szintén a Jehova Tanúi hantolják be, más nem nyúlhat hozzá, s õk maguk ássák.
Azoknak a más vallású adatközlõknek a zöme, akik részt vettek a Jehova Tanújának temetésén, azon a véleményen vannak, hogy nagyon szépen beszél az
õ papjuk és a temetésen is nagyon szépen énekelnek.7
4. A zsidók temetése
Mivel a második világháború idején a nagytárkányi zsidók is a ma már a történelemkönyvekbõl jól ismert sorsra jutottak, vagy pedig még idõben elhagyták
lakhelyüket máshol találva menedéket és új hazát, az 1940-es évek után már
nem temetkeztek a falun kívül levõ temetõjükbe. Mindössze két adatközlõm emlékezett arra (õk is csupán halványan), hogyan, milyen szokások szerint temetkeztek a zsidók a településen: Úgy emlékszek, hogy a zsidók nincsenek felöltöztetve, meztelenül vannak, be vannak göngyölve egy lepedõbe és az is még
egyszer le van takarva. Meg aztán két rúdon, vagy deszkán vitték, már nem tudom pontosan, koporsó nem volt. Akkor még nem volt halottaskocsi, amikor én
voltam zsidó temetésen. A rúdon van egy deszka, s azzal teszik be a sírgödörbe. Én már a többi dologra nem emlékszek, mert igen régen volt  (70 év fölötti, római katolikus, nõ)
5. Az elszármazottak temetése
Nagytárkányból többen Kassán vagy más városban telepedtek le. Aránylag gyakran van rá példa, hogy ezek a személyek meghagyják, hogy haláluk után szülõfalujukban temessék el õket. Ha a temetési szertartás nem Nagytárkányban
volt, az elhunytat hamvasztás után urnában hozták haza, s úgy helyezték örök
nyugalomra. Ilyenkor egy szerényebb temetési szertartás keretében az illetõ
6
7

Így nevezik a papjukat.
Mivel eddig más településen nem kutattam ennek a vallási közösségnek a temetési szokásait,
nem tudok párhuzamokat vonni, sem összehasonlítást végezni.
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pap, a legközelebbi hozzátartozók, esetleg más rokonok vagy ismerõsök jelenlétében földelik el. Az én lányom is azt mondta, hogy õ ha Kassán is hal meg,
de ide hozzák õt eltemetni, mert itt akar feküdni. Ha valakit akár urnában, akár
koporsóban hoznak eltemetni Nagytárkányba, a helyiek el szoktak menni a temetésre. Ilyenkor kihirdeti a hangszóró, hogy mikor van a temetés. Úgyhogy aki
akar, az elmehet a temetésre. Nem csak urnában, de koporsóban is szoktak hazahozni halottat. (69 éves római katolikus, nõ)
Juhász István Nagytárkányból elszármazott katolikus papnak az volt a kívánsága, hogy Nagytárkányban temessék el. A temetése 2005-ben nem a ravatalozóból, hanem a római katolikus templomból történt. A koporsóját úgy helyezték el
a ravatalon, hogy a feje az oltár felé volt, tehát olyan helyzetben, mint ahogyan
a papok prédikálnak a templomban. Szerzetesi öltözékben temették el, mert ez
volt az utolsó kívánsága. Ferences szerzetes szeretett volna lenni, azonban nem
sikerült neki, mert 1945 után feloszlatták a szerzetesrendeket.
6. Egyéb
Az öngyilkosokat ugyanúgy temették el, mint a természetes halál útján eltávozottakat, s adatközlõim arra sem emlékeznek, hogy valamelyik öngyilkost a temetõn kívülre vagy pedig a temetõ félreesõbb részébe temették volna. Egyik idõsebb adatközlõmnek a nagyapja még emlékezett arra, ahogy a 19. század végén s a 20. század elsõ 1-2 évtizedében még nem temette el e pap az öngyilkosokat és nem is földelhették el oda, ahová a többi elhunytat. Hogy pontosan
hová, arra már nem emlékszik az adatközlõ.
Polgári temetések. A községben csupán két polgári temetésrõl tudnak. Ezek
az 1989-es rendszerváltás elõtt voltak, azóta csak egyházi temetés volt.
Az átlagostól bizonyos fokig eltért egy, a helyi állami gazdaságban dolgozó
férfi temetése, amelyet a munkaadó intézett, s a temetési menetben felvonultak az állami gazdaság traktorai is, amelyeket az elhunyt kollégái vezettek. Köztük volt az a traktor is, amellyel az elhunyt dolgozott a munkahelyén több éven
keresztül. Ennek az oldalára erõsítették fel a koszorúkat is. Az elhunytat az állami gazdaság Avia típusú tehergépkocsiján vitték ki a temetõbe, ez után mentek a hozzátartozók, majd a rokonok, s a többi résztvevõ. A koporsót a házból
a kocsiig a volt kollégák vitték, majd a temetõ bejáratától ugyancsak õk vitték a
sírgödörig. Amikor engedték le a koporsót, a temetési menetben részt vevõ traktorok egyszerre kezdtek dudálni, így vettek búcsút a kollégák az elhunyttól.
Ha vasutas hunyt el, akkor általában õt is a kollégák vitték, s amikor engedték
le a koporsót a sírba, az ágcsernyõi vasútállomáson valamennyi mozdony egyszerre kezdett el dudálni, ezzel búcsúztatták el egykori kollégájukat. Amíg létezett az
ágcsernyõi vasútállomás szakszervezetének fúvószenekara (az 1989-es rendszerváltás után néhány évvel szûnt meg), a vasutasok temetésén õk zenéltek.
Ha az elhunyt tagja volt a vadásztársaságnak, akkor a társaság tagjai a koporsó leengedése után díszlövésekkel búcsúztak el tõle, s a temetésre is vadászruhában mentek.
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Halotti búcsúztatók  Magyaros Imre római katolikus kántor tevékenysége
A közelmúltban, 2004-ben hunyt el a helyi római katolikus kántor  Magyaros
Imre , aki több évtizeden keresztül búcsúztatta a temetéseken az elhunytakat
hozzátartozóitól. A Kassához közeli Buzitán született 1937-ben, ahonnan még
1952-ben gyerekfejjel került Nagytárkányba. A községbe kinevezett új plébános,
Manczos Antal hozta magával. Abban az idõben egy 75 éves tanító tevékenykedett kántorként a helyi plébános mellett. Tõle vette át Magyaros Imre a kántori
tennivalókat. Halotti búcsúztatóit több füzet is õrzi, ezekben megtalálható valamennyi, amelyet életében írt. Nem csupán Nagytárkányban búcsúztatott, hanem számos környékbeli faluban is, magyar és szlovák nyelven egyaránt. A római katolikus egyház tisztségviselõinek rendelete alapján a helyi plébános betiltotta a halotti búcsúztatókat a temetéseken, így Magyaros Imre legutolsó búcsúztatóját 1996. augusztus 15-én Szúrovec Erzsébet bolyi lakosnak énekelte
el. Valamennyi adatközlõ nagyon elismerõen nyilatkozott a kántor halotti búcsúztatóiról és magával ragadó éneklési módjáról: A kántorunk gyönyörûen tudott
búcsúztatni. Mindig megríkatta a népet. Többen is mondták, hogy még meghatóbb, mint a plébános. Most már nem is olyan szépek a temetések, amióta nem
búcsúztat... Kár vót betiltani, mert a népnek igen tetszett és igen megható
volt  (76 éves római katolikus adatközlõ, nõ)
Magyaros Imrét tiszteletbõl nem a ravatalozóból, hanem a római katolikus
templomból temették. Koporsóját a ravatalon úgy helyezték el, hogy szemben
legyen az oltárral. Temetésén a kántori teendõket fia látta el.
A többi felekezetnél továbbra is búcsúztatják a halottakat a hozzátartozóktól, rokonoktól, barátoktól.
A rendszerváltás elõtt általános szokás volt, hogy az elhunyt munkahelyérõl
is búcsúbeszédet mondott valaki. Ezt általában a szakszervezet biztosította be.
Ma már csak ritkán fordul elõ, hogy az elhunyt sírjánál a munkahelyérõl valaki
búcsúbeszédet tart. A munkáltató részérõl azonban legtöbb esetben ma is hoznak koszorút a munkatársak a temetésre.

A temetés nyelve
Mivel a lakosság túlnyomó részét magyarok alkotják, a temetés nyelve általában a magyar. Szlovák nyelvû temetése azoknak volt, akik a település Kolónia
nevû részében laknak, de arra is volt példa, hogy az ottani elhunytat is magyarul temették.8 A községben volt példa kétnyelvû temetésekre is. Szlovák nyelven
folyt a temetési szertartása egy ukrán nemzetiségû görög katolikus vallású elhunytnak, aki Nagytárkányba nõsült és magyar nõt vett feleségül. Õt a testvére

8

Az ott lakók ma már szinte kivétel nélkül mind beszélik a magyar nyelvet.
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búcsúztatta, aki egy ukrán görög katolikus pap, s az adatközlõk szerint nagyon
hibás szlováksággal beszélt. Az egykori helyi anyakönyvvezetõ szlovák nemzetiségû férjének temetésén a szertartás nyelve szlovák volt, azonban a pap a feleségétõl és a rokonoktól magyarul is búcsúztatta az elhunytat.

Fényképezés, videózás a temetésen
A temetéseken már a 20. század elsõ felében készültek fényképek, ekkor a leggyakoribbak az olyan felvételek voltak, amelyeken az elhunyt koporsója mellett
ott állnak a hozzátartozók, de gyakran a koporsóban nyugvó elhunyt személyt
külön is megörökítették. Arra is van néhány példa, amikor a temetés szinte valamennyi fontos mozzanatát megörökítették. A fényképezés mellett a rendszerváltás után egyre jobban terjed a videofelvételek készítése is a temetésekrõl.

Gyász
A gyász idõtartamát a faluban íratlan szabályok határozták meg, amelyeket illett
megtartani, mert ellenkezõ esetben az illetõ kihívta a falu ellenszenvét. A gyerekeknek egy esztendeig illett gyászolni a szülõket, a szülõknek pedig a gyereküket, a házastársak egymást úgyszintén ennyi ideig. Az unokáknak legalább
egy hónapig illik gyászolniuk a nagyszülõt. Ha fiatalabb férj vagy feleség halt
meg, akkor a volt házastársnak mindenképpen meg kellett várnia a gyászév leteltét, addig nem mehetett férjhez, nem nõsülhetett meg. Ha mégis megtette,
akkor a faluban elítélték. Adatközlõim szerint ma már ezt nem mindig tartják
meg, elõfordul, hogy valaki a gyászév letelte elõtt összeköltözik valakivel. Ma
már nem veszik olyan szigorúan a gyászolás szabályait, mint múltban; adatközlõim szerint ez elsõsorban a fiatalok körében figyelhetõ meg.
A gyász ideje alatt zenés szórakozóhelyekre sem illik elmenni. Ha valaki mégis elmegy lakodalomba, mert közeli rokonok hívták, akkor nem illik ott táncolnia. Arra is volt példa, hogy a szülõk még a gyászidõ letelte elõtt elmentek a gyerekek próbabáljára, azonban csak megnézték a bemutatót, de nem táncoltak. A
temetésig többen televíziót se néznek és rádiót sem hallgatnak, de akadnak
olyanok is (elsõsorban az idõsebbek körében), akik még pár napig azután sem.
Egy fiatalabb adatközlõm szülei például a nagyszülõk halála után hosszabb ideig nem kapcsolták be a televíziót.
A hiedelem szerint nem szabad a gyászidõn túl tovább gyászolni, mert úgy
tartják, hogy a gyász gyászt szül, azaz ismét meghalhat valaki. Ugyancsak
nem szabad megkereszteletlen gyereket sem gyászolni, mert róla azt tartják,
hogy õ még angyalka.

Tilalmak, hiedelmek
Ha valakirõl tudják, hogy úgysem lehet már segíteni rajta, a hiedelem szerint
nem szabad siratni, mert azzal csupán meghosszabbítják a haldokló szenvedé443

sét: Mindig azt mondta az én anyám meg nagymamám is, hogy ha az a beteg
elindul meghalni, azt ne sirassátok, mert nem tud meghalni, mert felsírják. A
pápát is felsírták, szegény öreg csak szenvedett. (50 éves római katolikus, nõ)
Ha valaki fél a halottól, akkor meg kell érintenie a lába ujját, s akkor félelme megszûnik.
A helyi hagyományok szerint karon ülõ gyerekeket tilos a temetésre vinni. Ennek okára nem tudtak konkrét magyarázatot adni az adatközlõk. Ugyancsak tilos a temetésen állapotos asszonynak megnézni a halottat. Egyesek úgy tartják, hogy azért, mert a születendõ gyerek sárgaságot kaphat, vagy valamilyen
másféle baja történhet.
Temetési menettel találkozni szerencsétlenséget jelent.
Ha szépen kisimul a halott arca, és fiatalabbnak látszik a koporsóban, akkor azt mondják: fiatalt fog maga után vinni.
Eléggé általánosan ismert hiedelem, hogy mindig az áll õrségben a temetõ
kapujában, aki legutoljára halt meg, mindaddig, amíg el nem temetik a következõ halottat: A halott addig õrt áll a temetõ kapujában, amíg valaki más meg
nem hal. Most, hogy több halott halt meg egymás után, mondtuk, hogy nem állt
sokáig a vártán. Hamar elvitte maga után. (70 fölötti református, nõ)
Azt mondjuk mindig, hogy a halott õrt áll a temetõ kapujában. Most is ahogy
meghalt a kántorné, mondtuk, hogy, no hamar vitt magának. Most már nem fog
õrködni. Azt mondják, csak az õrködik sokáig a temetõ kapujában, aki bûnös
volt. Azután hónapokig nem hal meg senki. Hogy az nagyon bûnös. Így szokták
mondani. (50 éves, római katolikus, nõ)
Tilos sokat siratni az elhunytat, mert akkor az nem tud békében nyugodni, vízben fekszik a sok elsírt könny miatt. Néhány adatközlõm elmondása szerint nekik megjelent álmukban is a hozzátartozójuk, s mondta, hogy ne sirassák
õt, mert vízben kell feküdnie: Az én anyukám mindig sokat sírt, amikor meghalt az apukám. Mindig sírt, és akkor megjelent neki apukám. Azt mondta,
ugyanúgy a koporsóban volt, mint amikor temették, s azt mondta, hogy nem látod, hogy tele van a koporsóm vízzel? (69 éves római katolikus, nõ)
Még napjainkban is ismert az a hiedelem, mely szerint a temetõrõl semmit nem szabad hazavinni, más sírjáról elvinni, mert akkor a halott kísérteni
fog. Adatközlõim sajnálattal fûzték hozzá ehhez a hiedelemhez véleményüket,
mely szerint ma már sokan senkitõl se félnek, akiknek semmi se szent. A temetõn a vaskeresztlopásokon túl ugyanis eléggé gyakran a virágvázákat, a koszorúkat, sõt a virágcsokrokat is el szokták lopni: Valamelyik télen is kivittünk mûvirágot, mentünk két nap múlva és már nem volt. Meg nem csak a mûvirágot, a
mást is. Annyi virágot, tulipánt ültetünk a sírra és megyünk ki, hát látom, hogy
az sincs ott. Most már nem félnek semmitõl, pedig annyit beszélnek a kísértetekrõl, mégis mernek lopni. (69 éves római katolikus, nõ)

Visszajáró és álomban megjelenõ halott
Adatközlõim számos történetet meséltek a visszajáró halottról. Elmondásuk
szerint többen látták valamelyik elhunytat halála után, legtöbbször a temetõi
444

nagykeresztnél. Ez utóbbival kapcsolatban egy humoros történetet is lejegyeztem: Az én nagymamám is úgy volt vele, hogy kapált éjjel a két temetõ között
[A régi és az új temetõ közötti területen.  L.J.I. megj.]. Akkoriban voltak ezek
az éjjeliõrök. Nyáron két éjjeliõr is járt, figyelték a tüzet a faluba. Oszt kiment a
nagyanyám kapálni éjszaka, mert hogy olyan szép holdvilágos este vót, azt hitte, reggel van már. És akkor kapált, kapált. Oszt akkor ment éppen arra a két
éjjeliõr, oszt mondja az egyik a másiknak: hát ez a halott felkelt oszt kapál rendesen. Gyere velem, én félek magam odamenni. Oszt odamentek, de nagyon borzadtak, még a szõr is felállt a kezünkön, azt mondja, úgy féltünk. De oszt mondta, hogy hát ketten vagyunk elvégre, hát ne féljünk. Hát oszt odamentek. Megyen
oda az éjjeliõr, azt mongya: minden ember az istent dicséri, maga miért nem dicséri? Azt mondja, hát én is dicsérném, de a tengernyi fõd nem hagy! Jaj, Verus
néni maga az, mongya. Hát hány óra van gyermekem? Még csak két óra van. Azt
mondja, én még nem megyek haza, ezt a kis darabot még megkapálom. Hát azt
gondolták, hogy halott, mert akkoriba láttak többen a faluból valakit a kereszt körül megjelenni. Hát úgy nevették, mindig emlegették. Hát ez az én dédnagymamám vót. Mer hát olyan hódvilágos vót az éjszaka, hát milyen az öreg, õ azt hitte, hogy virrad már, hát ment kapálni. (69 éves római katolikus, nõ)
Az elhunyt meg szokott jelenni a hozzátartozók álmában, vagy pedig visszajár zörögni ha olyan személyes tárgyat felejtettek ki a koporsójából, amihez nagyon ragaszkodott. Miután a tárgyat beássák a sírjába, megnyugszik, többé nem
jelentkezik: Meghalt egy asszony, vagy 56 éves volt, megjelent a lánya álmában és neki is kivitték, amit kért, oszt utána már többé nem jelentkezett. (70
év fölötti, római katolikus, nõ)
Ha a hozzátartozó sokat álmodik az elhunyttal, akkor az azt jelenti, hogy az
illetõ nem tud békében nyugodni, ezért misét kell tartani érte: Én nagyon sokat álmodtam az urammal és misét tartottam, mert akkor azt mondják, hogy misét kell tartani, hogyha sokat álmodunk vele. Mert hogy nem tudnak nyugodni.
(69 éves, római katolikus, nõ)
Abban az esetben is meg szokott jelenni az elhunyt a hozzátartozó álmában, ha az sokat siratja õt. A hiedelem szerint ugyanis nem szabad sokat siratni, mert akkor nem tud nyugodni. Meg nem szabad a halottat siratni, mert akkor a koporsóban vízben van. Nem szabad sírni, volt olyan, aki azt mondta, hogy
álmában megjelent és azt mondta, hogy ne sirassál, mert nem tudok a koporsóban, a vízben vagyok állandóan  (50 év fölötti református, nõ)
Egy hiedelemtörténet szerint az elhunyt anya éjjel visszajárt szoptatni csecsemõjét: Azt mondták, hogy meghalt a lánya egy asszonynak és megmaradt
a picike gyermek, de még olyan picike volt, hogy szopott. Egy éjjel úgy ordított
a gyerek, mert nagyon éhes volt, úgyhogy cumis üvegben tejet kellett neki adni.
Egy éjjel is ordított a gyermek, de aztán elhallgatott, elaludt. Csodálkoztak, hogy
istenem, mi lehet, mert aztán minden éjjel így volt, hogy elaludt. Mindig ugyanabba az idõbe elaludt. Nem tudták elképzelni, hogy mi lehet ez. Oszt azt mondták, hogy az anyja éjjel mindig hazajárt oszt megszoptatta a gyermeket. És ez
valóban igaz is, hogy hazajött, mert látták is és találkoztak is vele a keresztnél.
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Én eztet így hallottam akkorában. És már figyelték, hogy meglássák, hogy éjjel
mikor jön megszoptatni a gyereket, de az anyjára mindig rájött az állom, úgyhogy
soha se tudta megnézni. A Jóisten adta, vagy micsoda, hogy el tudjon aludni. Az
olyan borzasztó volt. (69 éves római katolikus, nõ)

Megemlékezés az elhunytról
Emlékmisék. A római katolikusok körében általános szokás, hogy az elhunyt
hozzátartozójuk emlékére misét rendelnek a plébánostól. Az a plébános, aki
1952-ben került a faluba, a temetés után nagyon rövid idõn belül megtartotta
az elhunyt lelki üdvéért az elsõ misét. Késõbb ez az idõpont megváltozott, most
attól függ, hogy a hozzátartozó és a plébános hogyan beszéli meg: Volt egy
öreg tiszteletes úr, aki úgy intézte, hogy máma megvolt a temetés, holnap már
megtartották a halottért a misét. Azt mondta, hogy minél hamarább kell a halottért halottas misét tartani a temetés után. Most attól függ, hogy a hozzátartozó mikorra kéri és a tisztelendõ hogy áll hozzá. Aztán évfordulós misét is tartanak. Mindenki saját maga dönti el, hogy mikor tart misét. Van, aki évente
többször, mondjuk kétszer vagy háromszor is, születésnapkor és névnapkor is,
van, aki csak egyszer az évfordulóján, de van, aki nem. (60 év fölötti, római katolikus, nõ)
Az elhunyt halálának elsõ évfordulójára külön rendel misét a hozzátartozó,
a következõ években azonban már összevonják a többi elhunyt hozzátartozóra
való megemlékezéssel. Anyukám februárban halt meg, akkor mind a hármukért megtartom, mert anyukám, apukám meg a férjem is, akkor apukámnak van
júliusban, akkor júliusban megint megtartjuk. Az elsõ évfordulón csak egy halottért tartanak misét, de a következõ években már több halottért is lehet egy családban misét tartani. (69 éves római katolikus, nõ)
A hozzátartozók a temetés másnapján meglátogatják a sírt a temetõn, s a
temetést követõ vasárnap is ki szoktak menni a legközelebbi hozzátartozók.
Vannak, akik az elhunyt halálának évfordulójára és a születésnapjára is visznek
virágot, de a névnapjára ritkán.
Húsvétkor  ha kevesebben is  ki szoktak menni a temetõre, valaki visz birkét vagy aranyesõt. Néhány idõsebb római katolikus körében még él a szokás,
hogy az elhunyt hozzátartozónak a húsvétkor megszentelt ételbõl visznek ki mindenbõl egy keveset, és beássák a sírba. Amikor az én férjem is meghalt, s amikor eljött az egy év, eljött a húsvét, azt mondták nekem, hogy tegyek egy kis
papírkába mindent a szentelt holmiból. De én nem a szenteltbõl vittem, csak
amolyanból, és hogy a földbe ássam bele a síron. Most is úgy vagyok vele, hogy
ha jön a karácsony, én karácsonyfát állítok neki, fel is öltöztetem, teszek rá mindenfélét. (69 éves római katolikus, nõ)
Mindenszentek  halottak napja. Mindenszentek napjára feldíszítik a sírokat, többen már néhány nappal elõtte. Bizonyos családok már délelõtt kimennek a sírhoz gyertyát égetni, de a lakosság zöme ebéd után szokott a temetõre menni. Az elõbbiek általában távolabbi hozzátartozók. A temetõn minden446

szentek napján gyászmisét szokott tartani a római katolikus pap. Néhány éve
azonban a római katolikus, görög katolikus és a református pap közösen vesz
részt ezen a gyászmisén késõ délután.9
A papok a régi temetõben a nagykeresztnél állnak, az emberek egy része a
nagykereszt mögötti részbõl átjön a másik oldalra, hogy ne a papok háta mögött
legyenek, de van, aki a sír mellett marad. Ilyenkor szentelik meg az új síremlékeket is. A pap minden sírhoz külön odamegy és megszenteli vagy megáldja. A
hozzátartozónak elõre be kell jelentenie ez irányú igényét. Ha az új síremlék az
új temetõben található, akkor a papok átmennek oda is.
Mindenszentek napján a régi és az új temetõben levõ nagykereszthez is tesznek gyertyát vagy mécsest az emberek. Ilyenkor a faluban található valamennyi
keresztet feldíszítik, s ezeknél is gyújtanak gyertyát. A temetõrõl hazamenve legtöbben otthon is gyújtanak gyertyát: Amikor hazajövök, van nekem itthon olyan
pléh tálcácska, és én mindig arra teszem a gyertyát a halottakért. Mindegyik halottamért egy-egy szál gyertyát gyújtok, és amellett imádkozom. Az már olyan
borzasztó olyankor este, én is mindig meghatódok, mert gondoljuk el ugye, én
is magamban vagyok. Csak a sírás jön olyankor az emberre. (60 év fölötti római katolikus, nõ)
Karácsonykor már nagyon sokan kilátogatnak a temetõre, és a sírt is feldíszítik fenyõgallyal, de többen karácsonyfát visznek, amelyet általában fel is díszítenek, sõt néhányan még szaloncukrot is tesznek rá. Ilyenkor ugyanúgy gyertyát vagy mécsest égetnek, mint mindenszentek napján.

Temetõk
A községnek jelenleg három temetõje van. A régi temetõ a falu határában a Tiszához közel egy kisebb domboldalon terül el. Mivel már alig van hely új sírok
számára, oda már egyre ritkábban temetkeznek, szinte kizárólag akkor, ha a korábban elhunyt férj vagy feleség sírja ott található. A hozzátartozók a sírok öntözésére a Tiszáról hordták a vizet, csupán 1990-tõl van vízcsap a temetõn. A
községi krónikában az 1990-es évre vonatkozóan a következõ bejegyzés olvasható ezzel az eseménnyel kapcsolatban: Temetõ. Községünk polgárainak régi
óhaja, hogy a temetõre ne kelljen a Tiszáról hordani a vizet. Ezért a községi tanács és a képviselõ testület úgy döntött, hogy megépített egy pumpa kutat. A
kút fúrását Testbér Józsefre bízták. A kút 16 méter mélységbe van fúrva. A kút
összesen 10 000 koronába került.
Mivel a temetõ a töltés másik oldalán, aránylag közel fekszik a Tiszához,
többször elõfordult, hogy a megáradt folyó ellepte az alacsonyabban fekvõ sírokat. A falusi krónikába az 1998-as árvíz kapcsán a következõt jegyezték be: Az
árvíz a temetõt sem kímélte. Az elsõ sírok vízben voltak. Most bizonyosodott be,
hogy szükség van új temetõre.

9

Az evangélikus pap azért nincs jelen, mert messze, Nyíregyházán lakik.
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Amint már említettem, mivel a régi temetõ szinte megtelt, új temetkezési hely,
új temetõ létesítésére volt szükség. Az új temetõ területének egy része már jóval korábban is temetkezési helyként szolgált. 1997-ben a következõ bejegyzést
találhatjuk a krónikában: Új temetõ. A község temetõje már nem sokáig mûködtethetõ, mivel már eléggé megtelt. Ezért az önkormányzat már a választási
programjában is elfogadta egy új temetõ létesítését. Már tavaly õsszel ki lett
mérve az a terület, ahol az új temetõ lesz. Az úgynevezett ócska temetõ területén és környékén lesz az új temetõ és a halottasház. Az önkormányzat tagjai
több halottasházat néztek meg, kiválasztották a legmegfelelõbb típust és megbízták Timecsko László mérnök terebesi tervezõt, hogy készítse el a halottasház tervdokumentációját. Közben megkezdõdött a terület kisajátítása, illetve felvásárlása. A két hektár terület 22 parcellából áll, ami közel 90 személy tulajdonában van. Azok a tulajdonosok, akiknek a földjébõl csak pár négyzetmétert kellett átadni, azok ingyen, ajándékul adták a községnek a földet, akiknek nagyobb
területet kellett adni a földjükbõl, azoknak 4 korona/négyzetméteres áron kifizette a község, vagy kicserélte, tehát pótföldet kapott. Szeptember végére az
egész terület el lett jogilag rendezve.
Ahogyan az a községi krónikából idézett bejegyzésbõl is kitûnt, az új, vagy
ahogyan a helyiek emlegetik: Ócska temetõ területén kezdték el a halottasház,10
a ravatalozó építését is. Az építkezéssel kapcsolatos fejleményeket ugyancsak
megörökítették a krónikában: 1999 - Épül a ravatalozó. Augusztus 15-én megkezdõdött a halottasház alapjának a kimérése. Timecskó László mérnök, az
épület tervezõje kimérte és kirajzolta a pontos helyét a ravatalozónak. A sportszervezet tagjai vállalták az alap kiásását. Takács Sándor felajánlotta, hogy elkészíti az alap zsaluját. Október végére elkészültek az alap betonozásával és elkészült az emésztõgödör is. A nyár folyamán meg lett vásárolva 4000 darab tégla és 470 négyzetméter tetõcserép. Az anyagok értéke 360 ezer korona. Az alap
pedig 136 ezer koronába került. Októberben a község önkormányzata pályázat
útján választotta ki a királyhelmeci Stavgas magánvállalatot és megbízta a halottasház építésével. Az árajánlatuk 3 millió 200 ezer korona.
A krónikából tudomást szerezhetünk a ravatalozó építésének körülményeirõl,
valamint arról is, hogy e létesítmény építését a falu lakosai közügynek tekintették: 2000. Folytatódik a ravatalozó építése. Húsvét után egy héttel megkezdõdött a ravatalozó falazása. Községünk polgárai kivették részüket a munkából.
Mesterek, segédmunkások egyaránt jelentkeztek, hogy segíteni szeretnének. Az
irányítás a Stavgas magánvállalat feladata volt. Sokan ledolgoztak ingyen 2-3
napot és utána is szívesen vállaltak munkát. A falazás, betonozás ügyesen
ment. Problémát jelentett a tetõgerendák beszerzése. A 14 méteres gerendákat augusztus végére sikerült megvásárolni. A tetõszerkezet szerezése október

10 Azért nevezik Ócska temetõnek, mivel eredetileg ezen a helyen szintén temetõ volt. Amikor az
új temetõt építették és leszedtek az ott levõ domb tetejérõl egy réteget, emberi csontok, valamint különféle gombok és más kisebb tárgyak, valamint koporsószögek kerültek elõ.
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közepén készült el. A cserepek felrakása pedig decemberben fejezõdött be. Szerencsére az õsz kegyes volt hozzánk, nem kellett a hideg miatt befejezni a munkát. Karácsonyra a csatornák is elkészültek.
A ravatalozóval kapcsolatos legfontosabb mozzanatról, azaz annak átadásáról 2001-ben a következõ sorokat olvashatjuk: Születés és halál, örök társ. December 2-án elérkezet az a nap, amikor felszentelték és átadták a ravatalozót
rendeltetésének. Kopasz József polgármester ünnepélyes beszéde után kinyitotta a ravatalozó ajtóit és felkérte az egyházak képviselõit, hogy áldják meg és
szenteljék fel a ravatalozó épületét. Nagy Zoltán református tiszteletes és
Menki tiszteletes ünnepi beszéde után Tóth Mihály görög katolikus és Szmolnicky Béla római katolikus plébánosok megszentelték az épületet, majd átadták
rendeltetésének.
2002. október 31-én ünnepélyes keretek között  méltatva a mindenszentek ünnepét, valamint a halottak napját  ökumenikus istentisztelet keretében
adták át rendeltetésének az új temetõt, felszentelték az új temetõi keresztet is.
Az egész avatási rítus lefolyását részletesen bejegyezték: Újra elérkezett az õsz
és vele november hava is. A hónap elején két jellegzetes napot is ülünk. Mindenszentek és Halottak napja. Ezekhez az eseményekhez kapcsolódik községünkben az évben október 31-e, amikor ünnepélyes keretek között került sor az
új temetõ felavatására. Megnyitóként Kopasz József, községünk polgármestere
mondott beszédet. Elsõként köszöntötte az egyházak képviselõit: Vrannai Alfréd
római katolikus plébánost, Vaszily József görög katolikus plébánost, Nagy Zoltán református lelkészt és Menki evangélikus lelkész urat, valamint az összes
jelenlévõt. Beszédében továbbá bemutatta a Ferencz György fafaragó által készített faliképet. Ez a faragott kép egy gótikus szárnyas oltárra hasonlít, amin
három jelképet találhatunk. A két szélén látható az alfa és az omega, ami az
élet kezdetét és végét szimbolizálja. Középen pedig az életfa jelképezi az emberi életet. Ezek után Nagy Zoltán református lelkész elmélkedését hallgathattuk
meg, ami kiemelten foglalkozott a halottak napjának jelentõségével az emberek
életében. Rámutatott arra a tényre is, miért is volt már községünknek szüksége erre az új temetõre. Menki evangélikus lelkész úr szlovák nyelven köszöntötte az egybegyûlteket és mondott beszédet. Ezek után kivonultak az újonnan állított kereszthez, ahol tovább folytatódtak az események. A Vaszily József görög
katolikus plébános megszentelte az új keresztet, ami minden temetõ fontos részét képezi. A szertartás után beszédet mondott az aktuális ünneprõl. Az új temetõ helyén valaha feltehetõleg szintén temetkezési hely lehetett, mivel az építkezési munkálatok során különféle emberi csontokat találtak. Vrannai Alfréd római katolikus plébános a ceremónia végén ezeket a csontokat egy jelképes sírba temette az újonnan felszentelt kereszt tövében.
A Tiszához közeli régi temetõ nem volt körülkerítve, az új temetõ területét
már kerítés védi minden oldalról.
A zsidótemetõ a falutól nyugatra található. Az elhanyagolt állapotban levõ temetõt 1988-ban egy külföldön élõ, a faluból elszármazott zsidó lakos hozatta
rendbe. Idézet a krónikából: Zsidó temetõ. A háború elõtt falunkban sok zsidó
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polgár élt. A háború õket sem kímélte. Elhurcolták õket, vagy elmenekültek még
idejében. Nem maradt más a tárkányi zsidó közösségbõl, csak a temetõ. De az
idõ nem kímélte a temetõt sem. Benõtte a gaz, ledõltek az emlékmûvek. 1988
tavaszán hazalátogatott községünk volt zsidó polgára Krausz Ödön. Megnézte a
temetõt és látván a szomorú valóságot úgy döntött, hogy rendbe téteti népe temetõjét. Néhány polgár segített a temetõt rendbe tenni és bekeríteni. Felállították az emlékmûveket. Így már méltó környezetben nyugodhatnak falunk zsidó
polgárai.

Temetkezési rend
A régi temetõn egy gyalogút vezet keresztül, attól balra temetkeztek a reformátusok és az evangélikusok, a jobb oldalán pedig a római és a görög katolikusok.
A katolikus rész alsó részébe temetkeztek a katolikus vallású cigányok is. Az
eredeti temetkezési rendet azonban a vegyes házasságok már felbontották. A
Jehova Tanúi a bal oldalon nyugszanak.
Vegyes házasság esetében mindig aszerint temetik el a házaspárt, hogy ki
hal meg korábban. Ha például református a feleség, és õ hal meg elõször, akkor a reformátusokhoz temetik, ha katolikus házastárs hal meg elõször, akkor
a katolikusokhoz.
A sírok tájolása keletnyugati irányú. A síremlékek zömének felirata általában annak hátulján, a nyugati oldalon olvasható, azonban egyre gyakoribb a sírhant felõli oldalon szereplõ felirat. Arra, hogy miért fordul elõ mind a két változat, azaz hogy miért a síremlék hátulján szerepel a felirat, egyetlen adatközlõ
sem tudott magyarázatot adni.
A családok igyekeztek egy helyre temetkezni, ha volt rá hely. Az elhunyt kisgyerekek számára nem tartottak fel külön temetõi részt, õk is a családhoz kerültek. A korán elhunyt csecsemõket a 20. század elsõ felében még a nagyszülõk sírjába temették el.
Az új temetõben az elhunytakat az elhalálozás sorrendjében, egymás után
sorban temetik el. A sírok tájolása északnyugatdélkeleti irányú, a síremlék a
sírhant délkeleti oldalán van, a felirat szintén. Egy esetben az elhunytat a helyi
plébános tanácsára ellentétes irányban helyezték el az addig eltemetettekhez
viszonyítva, azonban az utána következõ már az eredetileg elkezdett temetkezési rend szerint került a földbe.

A sírjelek, síremlékek típusai
A régi temetõben a síremlékeknek nagyon változatos típusaival és formáival találkozhatunk. A katolikus sírjelek nagy részét fából, fémbõl, valamint kõbõl és
betonból készült keresztek alkotják. A fából készült keresztek száma aránylag
alacsony a temetõben. A temetés után a sírra helyezett ideiglenes fakeresztet
késõbb az elkészült síremlék hátuljához vagy pedig a sírhantra, a síremlék mel450

lé teszik, esetleg beássák a sírba.11 A fémkeresztek egy része öntöttvas, ezekre minden esetben került fémkorpusz is. A kovácsoltvas kereszteken csak ritka
esetben található fémkorpusz. A többi egyszerûbb vaskeresztet valamelyik helyi
mesterember készítette, de elsõsorban valamelyik hozzátartozó, rokon vagy ismerõs hegesztette össze. Ezeket a vaskereszteket általában feketére, szürkére,
ritkábban fehérre festették. A betonból készült keresztek egy részét szintén be
szokták festeni, leggyakrabban szürkére és fehérre, de ezüst- vagy aranyszínûre
festetteket is lehet látni.12 Ezekre néha fémkorpusz is került. Figyelemre méltó,
hogy a fiatalon elhunytak esetében a síremlékek csak ritka esetben készültek fehér színû kõbõl, a kisgyerekeké azonban szinte kivétel nélkül fehér színû.
A kõfaragómûhelyekben készült drágább síremlékek állítását a 19. században
csupán a lakosság tehetõsebb hányada engedhette meg magának. A temetõben
álló legrégibb kõbõl faragott síremlék a református temetõi részben, a temetõ bejáratához közel, a bal oldalon található. Ez egy 1873-ban elhunyt emlékére készült. A lakosság kevésbé tehetõs rétege a betonból öntött keresztek állításával
próbált némileg lépést tartani a gazdagabbakkal. A 20. század 50-es éveit követõen nagymértékben megnõtt a kõfaragók által készített síremlékek száma. Ekkor terjedtek el nagyobb mértékben a csiszolt betonból készült síremlékek, amelyek nagy részére a feliratok általában márvány- vagy pedig mûkõ lapokra vésve
kerültek fel. A temetõn található több olyan síremlék is, amelyen a felirat porcelán és üveg keverékébõl készült fekete színû lapon olvasható, de arra is van példa, hogy csak a helye van meg, mert levált a síremlékrõl és leesett.13 Néhány
esetben a felirat mellett Jézus- vagy Mária-ábrázolást találhatunk ezeken a síremlékeken; elõbbit a férj, az utóbbit pedig a feleség oldalán.
A reformátusoknak és az evangélikusoknak a legutóbbi kb. 2-3 évtizedben
készült állandó sírjelei egyre kevésbé térnek el a katolikusokéitól, ami megkülönbözteti ezeket, általában a kereszt formájú rész vagy a síremlékre vésett
szimbólumok, azaz a kehely vagy pedig a kereszt. Obeliszk alakú síremléket pl.
ugyanúgy találhatunk a reformátusoknál, mind a katolikusoknál. Arra is van példa, hogy evangélikus síremléken a kereszt is megtalálható mint szimbólum. A
protestáns sírokon még mindig találkozhatunk fejfákkal is. Ezek csak bevágásokkal szinte alig díszített négyzetes átmérõjû, ferdén levágott, hátrafelé lejtõ,
esetleg legömbölyített tetejû oszlopok. Ezeket a faluban készítették.
Elterjedtek az olyan kettõs, házaspárok számára készült sírhelyek, amelyeket általában csiszolt betonból készült szegély vesz körül. Gyakran találkozhatunk betonlapokkal fedett sírokkal is. Ezek nagy részét utólag fedték le, erede-

11 Arra is van példa, hogy a temetés után beszúrt keresztet a már elõre elkészített kripta végébe helyezik (kissé eltolva a beton fedõlapot), s mindaddig ott marad, amíg a feliratos sírkõ el
nem készül.
12 Kékre festett betonkereszttel is találkoztam, ez egy szlovák nemzetiségû elhunyté.
13 Ezt a megoldást Szlovákia-szerte alkalmazták (pl. a gömöri Rudnán hodopaxnak nevezik), elsõsorban az 1960-as és 1970-es években. Mivel azonban ez a lap különösen törékeny, s ha az
adott mester nem erõsítette fel a csiszolt betonra megfelelõen, akkor leesett és összetört. Ma
már ezt a technikai megoldást nem alkalmazzák.
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tileg betonkoszorú vette körül a sírhantot, ahová élõ virágokat ültettek. A 20.
század második felében  elsõsorban az 19601980-as években  általában a
szögletes formájú síremlékek állítása volt jellemzõ. Az 1989-es rendszerváltás
után egyre gyakrabban jelennek meg a már részben vagy teljesen legömbölyített
formák. Számos temetkezési vállalkozás alakult és síremlékkészítõ mûhely
nyílt, ahol egyre gyakrabban jelennek meg a síremléktípusokat tartalmazó, nyugaton kiadott katalógusok. Az ezekben található típusok mintájára készült síremlékek száma fokozatosan növekvõ tendenciát mutat, elsõsorban a tehetõsebb hozzátartozók körében. A Nagytárkányban nyílt temetkezési vállalkozás síremlékek készítésével is foglalkozik. Náluk a hozzátartozók egy olasz síremlékkatalógusból választhatnak.14 A helybeliek egy része drágának tarja az ennek
alapján készülõ síremlékeket, ezért azt inkább a közeli Kisgéresben vagy esetleg Királyhelmecen rendelik meg.15
Mivel a padmalyos temetkezési módot aránylag ritka esetben alkalmazták,
több esetben is találkozhatunk három vagy négy sírjelet tartalmazó sírokkal,
amelyeket közös betonkoszorú vesz körül, s az egyes sírhelyek nincsenek elválasztva egymástól. Arra is van példa, hogy ezeket késõbb közös betonlappal fedték le.
A sírok egy részét vaskerítéssel vették körül, ez a szokás elsõsorban a 20.
század elsõ felében volt gyakoribb a tehetõsebbek körében.
Az öreg temetõi nagykereszt vasból készült, mint ahogyan a rajta levõ korpusz is. Az átlagtól nagyobb méretû fémkereszt jelölte két elhunyt lelkész sírját
is. A temetõn végzett terepkutatásom alkalmával 2004 augusztusában e két
utóbbi még megvolt, azonban a tél folyamán mindkettõt ellopták. Ugyanígy elvitték a 20. század elsõ felében készült fémkerítést is.16

Fényképhasználat a síremlékeken
A nagytárkányi temetõn szintén elõfordulnak fényképes síremlékek, amelyek a
20. század elsõ felében jelentek meg Szlovákia más magyarlakta vidékein is.17
Nagytárkányban leggyakrabban a fiatalon elhunytak, a gyerekek, valamint a házaspárok síremlékén láthatók. Ezek vagy ovális, vagy pedig álló téglalap formájú porcelánfoglalatban elhelyezett ábrázolások. Egy olyan esettel is találkoztam,

14 Caggiati. Collection de Monumente et Chapelles  Tomb and Chapel Proposals  Propuestas de
Tombas  Vorschläge von Grabsteinen und Kapellen. Colorno Luglio. Parma Italy 1997
15 A régi temetõn találhatók olyan síremlékek is, amelyeket Ungvárban készítettek a 20. század
elsõ felében.
16 Az utóbbi években egyre nagyobb méreteket öltenek a temetõkön elkövetett lopások. Az onnan
ellopott fém általában fémhulladékgyûjtõhöz kerül, vagy pedig valamilyen megbízó utasítását teljesítik az elkövetõk. Ez a jelenség nem csupán Nagytárkányra jellemzõ, sajnos Szlovákia más
területein  elsõsorban ott, ahol nagy a munkanélküliség  gyakoriak a temetõn elkövetett síremléklopások.
17 A fényképhasználattal a szlovákiai magyarok körében egy közelmúltban megjelent tanulmányomban részletesen foglalkoztam (L. JUHÁSZ Ilona 2004).
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amikor az elhunytat ábrázoló fényképen kívül más jellegû fényképek is felkerültek a síremlékre. Az elhunyt férj számára készült síremlék egyik (bal) oldalára
egy keresztet fémkorpusszal és az elõtérben egy égõ gyertyát ábrázoló fénykép
került, a jobb oldalra pedig az elhunytat ábrázoló fotó, mindkettõ porcelánfoglaltban. A még élõ feleség síremlékének bal oldalán egy Krisztus-ábrázolás látható (szintén porcelánfoglalatban), de a feleség fényképe még nem került fel.
Bár jóval kisebb számban, de ugyancsak megtalálhatók a gravírozással készült
portrék is. Ez az ábrázolás az 1989-es rendszerváltás után terjedt el. Olyan
esettel is találkoztam, hogy az elhunyt férfi síremlékére jóval késõbb helyezték
el annak gravírozással készült portréját egy sötét színû mûkõ hasábon.

Elõre elkészített síremlékek
A nagytárkányi temetõben is egyre gyakrabban van rá példa, hogy valaki elõre
elkészítteti saját síremlékét. Tágabb értelemben elõre elkészített síremlékeknek tekinthetjük azokat is, amelyeket az elhunyt özvegye készíttet el a férj vagy
feleség halála után úgy, hogy a saját nevét is rávéseti a születési dátummal
együtt. A még élõ házastárs fényképe csak ritka esetben kerül rá a síremlékre.
Szintén az elõre elkészített síremlékek kategóriájába sorolhatjuk az ún. kriptákat, vagyis a betonnal kibélelt sírhelyeket, amikor az elsõként elhalálozott házastárs a kripta aljára kerül, majd a másik házastársat halála után ugyanebbe
a sírba teszik. A második temetés alkalmával már nem kell sírt ásni, hanem
csupán a fedõlapot veszik le, s úgy helyezik be a koporsót, amely fölé betonlapok kerülnek. A kripták készítése az 1989-es rendszerváltás után terjedt el a
községben.

A síremlékek feliratai
A síremlékek feliratának zöme magyar nyelvû, de található a régi temetõben egy
cseh és néhány szlovák nyelvû is. A kereszteken és a fejfákon az elhunyt neve,
valamint a születés és az elhalálozás éve olvasható. A betonból, márványból
stb. készült síremlékek egy részén ugyancsak ezek az információk találhatók,
de a leggyakoribbak az Itt nyugszik kezdõ- és a Nyugodjanak békében záróformula közé vésett név és dátumok. Csak néhány hosszabb (általában 4-5 soros)
sírverssel találkozhatunk, amelyek egy része vagy azok kissé eltérõ változata általánosan ismert a szlovákiai magyar temetõkben, de akad néhány bibliai idézet is. Különleges esetnek számít egy agglegény sírfelirata. Az elhunyt még életében elkészíttette a síremlékét és a következõ feliratot vésette fel rá:
Itt nyugszom én
olvasod te. Inkább
nyugodnál itt te
és olvasnám én.
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Az adatközlõk elmondása szerint az elhunyt életében nagyon szeretett olvasni,
tehát ennek alapján feltételezhetjük, hogy a Nevetõs fejfák címû kötetbõl vehette az ötletet, de az is elképzelhetõ, hogy szájhagyomány útján jutott el hozzá.18

Háborús emlékmû
A községben is voltak áldozatai az elsõ és a második világháborúnak. Ezek a
háborúban harcoló katonák, valamint a zsidó lakosok, akik koncentrációs táborban vesztették életüket. A második világháború végén több helyi lakost hurcoltak el a szovjet katonák ún. málenykij robotra, azaz kényszermunkatáborba a
Szovjetunió valamelyik távoli vidékére. Az elsõ és második világháború áldozatainak emlékére állított emlékmû a falu központjában található. Eredetileg az elsõ világháború emlékére állították fel. A talapzaton eredetileg egy magyar katona szobra állt egy gránáttal a kezében. A katona keze letört, ezért elvitték megjavítani, azonban már nem került vissza. A mostani emlékmûvön látható dombormûvet egy, az eredeti emlékmûvet ábrázoló fénykép alapján kõbõl faragta ki
a közelmúltban Ferencz György nagykaposi szobrászmûvész. A háborús emlékmûre márványtáblákat helyeztek el, amelyekre felvésték az elsõ és a második
világháborúban elesettek és az ún. málenykij robot, valamint a második világháborúban elhurcolt zsidó áldozatok névsorát is. Mindenszentek napján ennél
az emlékmûnél is gyújtanak gyertyát a falubeliek.

Összegzés
A vizsgált településen az elmúlt, körülbelül egy évszázad folyamán a temetkezési szokások rendje, a temetés liturgiája több kisebb mozzanatában is megváltozott. Ezek egyrészt a társadalmi és gazdasági változások, valamint a modernizáció hatására történtek. Az elmúlt, nagyjából egy évtizedben a legnagyobb változásokat a temetés helyszínének megváltozása vonta maga után. Az elsõ jelentõs mérföldkõnek az otthonról való temetés megszûnését tekinthetjük, amikor egy aránylag rövid idõre a színhely a római katolikus templom lett, s nem
csupán a katolikus, hanem más felekezethez tartozó elhunytak számára is. Az
új temetõbeli ravatalozó felépülése 2001-ben, valamint 2002-ben az új temetõ
átadása kisebb mozzanataiban szintén megváltoztatta a temetést, amelyet többek közt az is befolyásolt, hogy jelenleg még a régi és az új temetõbe is temetkeznek. Magát a temetés liturgiáját ezek a változások nem befolyásolták. A temetési szertartást illetõen az elmúlt idõszakban a római katolikusoknál maradt
18 Kissházy József, eredetileg 1932-ben, Miskolcon megjelent gyûjteményében e feliratnak alábbi
elõzménye/variánsa olvasható:
Itt nyugszom én,
Olvasod te,
Olvasnám én,
Nyugodnál te.
(Kisházy 1988, 33)
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el két régi szokáselem, mégpedig a kántor által elõadott halotti búcsúztató, valamint a halotti tor. Ezeket a változásokat tehát nem a fent említett tényezõk
okozták, de egyik esetben sincs szó természetes folyamatról sem. Mind a halotti búcsúztatót, mind pedig a halotti tort a helyi plébános tiltotta be felsõbb egyházi utasításra. Ugyancsak a plébános tiltotta be a harangozást a faluból elszármazottak halála esetében. Terepmunkám során azt tapasztaltam, hogy a halotti
torok betiltása nem érintette érzékenyen a közösséget, azonban a kántor által írt
és énekelt személyre szóló búcsúztatókat nagyon hiányolják, s néhány adatközlõnek a harangozás betiltása sem tetszik. A lakosok erõs vallásosságát tükrözi,
hogy a kommunista rendszerben az állami szervek által szorgalmazott polgári temetések nem nyertek teret, a rendszerváltás elõtt csupán két ilyet tartottak, utána pedig egyet sem. A második világháborút követõen a temetéseken az 1989es rendszerváltásig részt szokott venni az elhunyt munkahelyérõl egy vezetõ beosztású személy, aki rövid búcsúztatót mondott, méltatva az elhunyt érdemeit. Ez
a szokás a római katolikusok temetésén a rendszerváltás után teljesen elmaradt19, s ma már ritkaságnak számít a többi felekezetnél is. Koszorút azonban általában mindig hoz valamelyik kolléga a temetésre. Nagyban eltér a Jehova Tanúihoz tartozó elhunytak temetése a többi felekezetétõl, ez elsõsorban külsõségek
elutasításában nyilvánul meg, nem virrasztanak s halotti tort sem tartanak. Több
archaikusabb hiedelem- és szokáselem (mint pl. a sirató) már több éve kikopott
a gyakorlatból, de néhány napjainkig is tovább él (a halállal kapcsolatos hiedelmekben például aránylag még mindig sokan hisznek, s számos hiedelemtörténet
is közszájon forog). A történelmi egyházakhoz tartozó elhunytnál a virrasztás ideje ma már csak egy óra, tehát a 20. század elején még szokásos egész éjjeli virrasztás ideje lerövidült, azonban a mai napig él mindegyik felekezetnél, annak ellenére, hogy a ravatalozóból temetnek. Sokan még ma is letakarják otthon a tükröt, s az órát is elállítják, ugyanúgy, mint amikor otthonról temettek. Az öngyilkosokat már a 20. század elsõ felében is ugyanúgy temették el, mint a természetes halállal elhunytat, s nem temették a temetõn kívülre vagy annak szélére sem,
hanem oda, ahová a többieket.
Az elmúlt egy évszázad folyamán a legnagyobb változás a temetéssel kapcsolatos teendõk megszervezésével kapcsolatos. Ezt a változást a helyi temetkezési
vállalkozás létrejötte jelentette, amely a hivatalos iratok intézésétõl kezdve a behantolásig minden teendõ intézését felvállalja, s a helyieknek nem kell Királyhelmecre utazniuk, ha koszorút vagy virágot akarnak vásárolni. A temetkezési vállalkozás mûködése óta tehát a hozzátartozók válláról lekerültek bizonyos gondok,
azonban ezáltal nagyban csökkent a közeli rokonok vagy távolabbi rokonok, szomszédok és jó ismerõsök szerepe is, így az elhunyt hozzátartozóinak már nincs részük olyan gondoskodásban, mint az otthonról való temetés idején, amikor mások
szinte állandó jelenléte a temetésig, valamint vigasztaló szavaik lelkileg nagy segítségükre voltak, támaszt jelentettek nekik a gyász elviselésében.
19 A plébános nem csupán a kántor által elõadott halotti búcsúztatót tiltotta be, hanem az egyházi temetési liturgián belüli általa elmondott búcsúztató beszéden kívül minden egyebet.
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Függelék:
Magyaros Imre
(19372004)
római katolikus kántor
Nagytárkányban elhunytak temetésén elhangzott halotti búcsúztatói
Kisgyerek búcsúztatója:
Zord kegyetlen halál, óh mondd mit siettél
Midõn ilyen drága virágot letéptél
Oh, hiszen annyian vannak, kik óhajtnak
Mégis azt viszed el akit úgy siratnak
Fehér lepel alatt itt nyugszik a kis holt
Ki míg élt oly kedves és oly ártatlan volt
De lelke mint harmat ha a nap felragyogott
Honnan ide leszáll a mennybe távozott
Elrabolt tõletek ily korán a halál
Nagy fájdalom nektek édesapám s anyám
Tizenhat hónapot éltem e világban
És már elmegyek én innen más hazába
Nyugodjatok hát meg Isten akaratán
Hogy el kellett menni tõletek ily korán
De mielõtt mennék szüleim tõletek
Meghûlt ajkaimmal végsõ búcsút veszek
Elõször is apám most tehozzád szólok
Akitõl búcsúzni most már én nem tudok
Borulj utoljára a kis koporsómra
Hullajtsd hát könnyedet e kicsi angyalra
Most kedves jó anyám jer te is most ide
Kicsi kis gyermeked zárjad kebleidre
Csókolj hát jó anyám utoljára engem
Mert már én elmegyek áldjon meg az Isten
5 kedves testvérem jertek ti is ide
Mert én már elmegyek tõletek örökre
Mint mondjak utolsó búcsúzásul nektek
Vezérelje Isten minden lépésteket
Kedves jó nagymamám ajkam búcsúra hív
Áldást kér reád a jéghideggé vált szív
Ha majd életednek ütött végórája
Jussál hát az örök üdvösség honába
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Kedves keresztapám és jó keresztanyám
Az égben lesz nekem most már örök hazám
Hogy szent keresztségre elvittetek engem
Köszönöm a szívességtek itten
Összes rokonaim kik ide eljöttetek
Az én kis szívem búcsút mond tinektek
Isten már veletek én a mennybe zengek
Dicsértessék Jézus mindörökké amen.
Holovács Zoltán temetésén, 1963. 11.14
(Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központ Adattára: A1266)
57 éves családapa búcsúztatója
Gyászos koporsómat kik körül álljátok
S amely mellett annyi könnyes arcot látok
Mikor egy jó apa koporsóban fekszik
Sok szép virágcsokrot õreá helyezik
Magdolna jó nejem 57 évemmel
Itt hagytalak özvegyen ebben az életben
36 esztendõt éltem át veled
Ne várjál már többé sohasem engemet
Ica édes lányom nem tudok mást szólni
Mert betakar engem koporsóm falai
Férjed s gyermekedet sohasem feledem
Minden lépéstekben vezéreljen Isten
Duska édes lányom férjed s gyermekeidet
Gondoljatok reám mindig szeretettel
Halkan rebegem azt édes lányom neked
Nekem el kell mennem az Isten veletek
Hogy szóljak tehozzád Lajos édes fiam
Hogy nem látsz már többé ebben a világban
Hamar árva sorsra jutottal gyermekem
Vigasztald jó anyád itten énhelyettem
Öregedõ törzsnek szép viruló ága
3 jó unokák nagyapjok vígsága
Isten védõ keze vigyázzon reátok
El ne felejtsétek kedves nagyapátok
Sógorok, sógornõk és keresztgyermekek
Komák és kománék s megtisztelõ hívek
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Rokonok, szomszédok s összes munkatársak
Én most már a földrõl tõletek távozok
Zelenák Lajos temetésén, 1991.7.5.
(A1273)
78 éves családanya búcsúztatója
Akkor tudjuk csak meg, hogy mi egy jó anya
Amikor betesszük õt a sötét sírba
Nem pótolja senki az õ szeretetét
Végtelen jóságát az anyai szívét
Üres az a hajlék, ahol nincsen anya
Leáldozik ott már a boldogság napja
Kevesebb az öröm, több már a szenvedés
Árvák sírják vissza az õ áldó kezét
De mielõtt mégis új világba térek
Hideg karjaimat kitárom fölétek
Megköszönve a jót mit velem tettetek
78 évemmel végsõ búcsút veszek.
János kedves férjem jöjj búcsú csókomra
Itt e gyászos napon utolsó szavamra
60 évet éltünk itt együtt csendben
Boldog házasságban kölcsönös hûségben
Anna édes lányom itt a válás óra
Borulj utoljára gyászos koporsómra
Ezt kívánom én most búcsúzásul neked
Családoddal együtt boldogok legyetek.
Ilona leányom jer hát te is ide
Mert már én elmegyek e földrõl örökre
A te jó férjeddel áldjon meg az Isten
Minden lépéstekben kegyelmeket hintsen
János édes fiam csókomra jöjj ide
Borulj édesanyád kihûlt tetemire
Nejed s gyermekidnek ezt kívánom néktek
Ebben az életben boldogok legyetek.
Borbála leányom a jó Isten veled
Koporsómból minden jót kívánok neked
Kedves gyermekeddel az Isten veletek
Én most már e földrõl távozom tõletek.
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Margit édes lányom tehozzád hadd szóljak
Mikor édes lányom többé már nem látlak
Férjed s gyermekiddel legyél hát te boldog
Isten szent áldása szálljon bõven rátok
Bertalan jó fiam sírba megyen anyád
Anyai áldását adja mostan reád
Nejed s gyermekidet sohasem feledem
Isten már hozzátok szeretett gyermekem
József, Sándor s Ilona szeretett testvérek
A váláskor minden jót kívánok néktek
Családaitokkal az Isten veletek
Maradjon hát mindig az Isten veletek
Szeretett unokák és ti dédunokák
Búcsú csók van mostan nagyanyátok ajkán
Legyetek boldogok éljetek sokáig
Az emberi kornak végsõ határáig
Sógorok, sógornõk és kereszt gyermekek
Komák és kománék nászok és ti násznék
Rokonok, szomszédok s kik idejöttetek
Vigyétek a sírba pihenni testemet
Szoták Jánosné temetésén 1976. március 21.
(A1272)
Öngyilkos férfi búcsúztatója
Ó ne vess meg engem egeknek szent ura
Gondatlanságomért kegyelem szent atyja
Ó én nem gondolván hogy mit cselekedtem
Hirtelenségemben odaadám lelkem
44 évemmel fekszem koporsóban
Hogy tudtam el szánni magam e dologra
Irgalmas atyám én bûnös lelkemnek
Cselekedetemet jóvá nem tehetem
Gyenge voltam én a kereszt hordásában
Elveszítettem a lelkem egyensúlyát
Akkor nyúltam mihez nem kellett volna
Mély bánatot hoztam kedves családomra
Bocsánatot kérek Aranka hitvesem
21 esztendõt éltem én véled le
Búcsúzom tetõled mert már én távozom
Tudom én emlékem fájni fog itt nagyon

460

Milan kedves fiam sírba megyen apád
Apai áldását adja mostan reád
Jó édesanyádnak légy az örömére
Vigasztald meg õt ha bánat jön szívére
Zbohom buïte premilé bratia a sestry
Boh nech v tomto svete vetko dáva vám dobré
Aj vaim rodinám vetko najlepieho
Modlite sa za mòa u boha dobrého
Apósom s anyósom sógorok sógornék
Keresztgyermekeim komák és kománék
Rokonok szomszédok s kedves munkatársak
Mondjatok egy fohászt az Isten hozzátok
1976.9.28
(A1272)

Fiatal családapa búcsúztatója
Szomorúan szólnak itt most a harangok
Vajon mit jelentnek ugyan a bús hangok
A szív ájul itt e tragikus haláltól
Szemünk telve könnyek hullásától
Még csak 28 év volt itt földi élted
Ily fiatal korban a koporsóba tettek
Jó anyám családom búcsú nélkül hagytam
Összetört testtel koporsóba szálltam
Szeretett jó anyám nem tudok mást szólni
Mert betakar engem koporsóm falai
Csókolj hát jó anyám utoljára engem
Mert már én elmegyek áldjon meg az Isten
Iluska jó nejem tõled is búcsúzom
Fogadd végsõ csókom áldjon meg Jézusom
Hozzád s gyermekemhez ez utolsó szavam
Néha egy szál rózsát tegyetek síromra
Pali és te Mari a szeretett testvérek
Szomorú hogy így kell búcsúzni tõletek
Családaitokkal áldjon meg az Isten
Minden lépéstekben kegyelmeket hintsen
Unoka testvérek, sógorok sógornék
Keresztgyermekeim komák és kománék
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Rokonok, szomszédok összes munkatársak
Én most már e földrõl tõletek távozok
Buzogány József temetésén, 1987 12.19
(A1274)
Fiatal családanya búcsúztatója
Karácsonyfa helyett koporsóm van itten
Férjem s 2 árváim körülállnak itten
Öröm helyett bánat nyomja a szívüket
Mert édes anyátok itt hagy már titeket
Kinek ne könnyezne itt mostan a szeme
Mikor egy jó anya távozik örökre
Férjem s 2 árváim búcsú nélkül hagytam
33 évvel koporsóba szálltam
Lajos kedves férjem nem tudok elmenni
Téged s 2 árvádat hallom itt zokogni
15 esztendõt éltem át teveled
S most már csak egyedül neveled gyermeked
Róbert édes fiam nem tudok már szólni
Mert betakar engem koporsóm falai
Kit fogok már várni minden este haza
Mikor itt fekszek a sötét koporsóba
Lajos édes fiam te legkisebb árvám
Nem lesz már anyukád édes kis magzatkám
Jó édes apádnak légy az örömére
A Kis Jézus védjen árva életedbe
Erzsébet testvérem búcsúzom tetõled
Keserû szomorún sír értem a te szíved
Férjed s gyermekidhez ez utolsó szavam
Néha vigyázzatok a két kis árvára
Apósom anyósom kiket úgy szerettem
Gondoljatok reám mindig szeretettel
Titeket is arra kérlek én most itten
Vigyázzatok a 2 árvára helyettem
Sógorok, sógornék és keresztgyermekek
Komák és kománék az Isten veletek
Rokonok szomszédok s összes munkatársak
Én most már e földrõl tõletek távozom.
Tarczi Mária temetésén, 1987.12.22.
(A1274)
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Fiatal lány búcsúztatója
Menyasszonyi ruhám örökre felvettem
Megtartom esküvõm lezárt szemfedéllel
Halál a võlegény aki kísér engem
18 évemmel elrabolta éltem
De mielõtt mégis elmennék tõletek
Hajoljon még fölém egyszer jó szívetek
Édesapám s anyám búcsú nélkül hagytam
Lezárt koporsómból búcsút mondok mostan
Sírva költöget már az én édesanyám
Csókolgatja itten két halovány orcám
Jajjal szólít, ébredj édes kis leányom
Nem ébredek anyám álmaim aluszom
András édes öcsém arra kérlek téged
Édesapát s anyát mindig hûn szeressed
Vigasztald meg itten õket énhelyettem
Mert már én elmegyek áldjon meg az Isten
2 kedves magymamák hogy szóljak hozzátok
Mikor unokátok koporsóba szállott
A kegyetlen halál lakodalom helyett
Nem láttok már többé sohasem engemet
Keresztapám s anyám unokatestvérek
Nagybátyák nagynénék az Isten véletek
Családaitokkal az Isten véletek
Én most már e földrõl távozom tõletek
Kedves osztálytársak, barátok, barátnék
Rokonok, szomszédok s összes jelenlévõk
Nem tudok már szólni tihozzátok többet
Hullassatok reám égõ fájó könnyet
Látrám (?) Évike temetésén, 1990.2.3.
(A1274)
Fiatal fiú búcsúztatója:
Még egy hónapja sincs hogy voltam 20 éves
S már a halál eljött s elvitte éltemet
A sötét koporsó võlegényi ruhám
A bokréta helyett szemfedél borult rám
De nagy fájdalom ez édes apám s anyám
Hogy el kellett mennem e földrõl ily korán
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Üres lesz az a hely amelyiken ültem
Csak a nagy fájdalom maradt itt helyettem
Gyászos koporsómat kik körülálljátok
Búcsút mondok nektek e gyászos napomon
Ifjú koromban el kellett hát mennem
Fogadjátok tõlem csókom szeretetét
Nem tudok jó apám tetõled elmenni
Ilyen fiatalon engem elveszteni
Gyógyítsa a szívedet a jóságos Isten
Imádkozok érted odafenn a mennyben
Nem ölelhetem át édesanyám nyakát
Megköszönni néki sok-sok fáradozását
De már õhozzá szólni én nem tudok
Kedves édesanyám én most már távozok
Nem tudok szólni tehozzád én többet
Katalin testvérem az Isten áldjon meg.
Férjed s gyermekednek ezt kívánom nektek
Ebben az életben boldogok legyetek
László és te Milan szeretett testvérek
Keserû szomorú értem a szívetek
Kedves szüleinket nagyon szeressétek
Mert én nem leszek az Isten véletek
Kedves nagyanyáim kiket úgy szerettem
Nem látok már többé ebben az életben
Én most már e földrõl távozom tõletek
Maradjon hát mindig az Isten véletek
Pál és te Mártuska keresztapám s anyám
Miért kellett elmenni e földrõl ily korán
Látjátok az élet milyen egy hervatag
Mint õsszel a levél a szél sodrásba kap
Unoka testvérek nagybátyák nagynénék
Nagy László s családja tõletek búcsúznék
Nem szólhatok én már tihozzátok többet
Hullassatok reám égõ fájó könnyet
Összes rokonaim és jó szomszédaim
Összes fiatalság kedves barátaim
Most már mindnyájtokkal a jó Isten legyen
Vigyetek síromba hadd aludjak mélyen
Szlivka Gábor temetésén, 1984.6.3.
(A1275)
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Egyedülálló idõs asszony búcsúztatója:
Oh ki mondhatná el az én bajaimat
Melyek betöltötték sötét napjaimat
De mielõtt mégis mennék el tõletek
87 évemmel végsõ búcsút veszek
Kinek a házánál éltem végnapjaim
Mária jó húgom vedd búcsú szavaim
Hû ápolásod sohasem feledem
Kedves családoddal áldjon meg az Isten
József kedves öcsém tõled is búcsúzom
Fogadd végsõ csókom áldjon meg Jézusom
Kedves családoddal az Isten véletek
Én most már e földrõl távozom tõletek
Keresztgyermekeim komák és kománék
Rokonok, szomszédok összes jelenlévõk
Isten már veletek én a mennybe megyek
Dicsértessék Jézus mindörökké, ámen
Bodzás Lászlóné temetésén, 1986 11.6.
(A1275)

Idõs családapa búcsúztatója:
Egy drága hitvestárs édes egy jó apa
Kinek elõttünk áll gyászos ravatalja
Itthagyta családját örök búcsút mondott
79 évvel mély bánatot hozott
Eszter kedves nejem töröld le könnyedet
Hû szeretetedért vedd köszönetemet
51 esztendõt éltünk együtt csendben
Boldog házasságban kölcsönös hûségben
Zoltán édes fiam a jó Isten áldjon
Nejed s gyermekeiddel ezen a világon
A sors csapásait sose érezzétek
Isten áldó keze hajoljon fölétek
4 kedves testvérek búcsúzom tõletek
Keserû szomorú értem a szívetek
Családaitokkal áldjon meg az Isten
Minden lépéstekben kegyelmeket hintsen
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Jertek koporsómhoz szeretett unokák
Búcsúcsók van mostan nagyapátok ajkán
Legyetek boldogok éljetek sokáig
Az emberi kornak végsõ határáig
Sógorok, sógornék, rokonok, szomszédok
Megtisztelõ hívek, összes jelenlévõk
Isten már veletek én a mennyben zengek
Dicsértessék Jézus mindörökké ámen
Nógrádi Albert temetésén, 1986.12.31.
(A1275)

1. kép: Hozzátartozók az udvaron felravatalozott halottal a temetési szertartás megkezdése elõtt  20. század közepe (Bajzák család archívumából)
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2. kép: Családtagok elhunyt idõs ember ravatalánál az 1960-as években (Ballók Mária
archívumából)

3. kép: Koporsót szállító AVIA típusú tehergépkocsi és zászlóvivõk Zelenák Lajos szövetkezeti tag temetésén xxxx-ben (Zelenák Lajosné archívumából)
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4. kép: A régi temetõ részlete (L. Juhász Ilona felvétele, 2004)

5. kép: A régi temetõ egy részlete háttérben a falu látképével (L. Juhász Ilona felvétele, 2004)

468

6. kép: A régi temetõi nagykereszt
(L. Juhász Ilona felvétele, 2004)

8. kép: Két katolikus pap öntöttvasból
készült sírkeresztje (L. Juhász Ilona
felvétele, 2004. augusztusa)

7. kép: Faragott református fejfa
(L. Juhász Ilona felvétele, 2004)

9. kép: A két katolikus pap öntöttvasból
készült sírkeresztjének maradványai
(L. Juhász Ilona felvétele, 2005)
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10. kép: Öntöttvasból készült sírkeresztek (L. Juhász Ilona felvétele,
2004)

11. kép: Temetõrészlet különféle típusú és anyagú síremlékekkel (L. Juhász Ilona felvétele, 2004)
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12. kép: Temetõrészlet (L. Juhász Ilona felvétele, 2004)

13. kép: Tárczi Sándor síremléke a nevetõ sírverssel (L. Juhász Ilona felvétele, 2005)
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14. kép: Síremlék az elhunyt fényképével, és kis szentképpel (L. Juhász Ilona felvétele, 2004)

15. kép: Síremlék házaspár és kislány
porcelánfényképével (L. Juhász Ilona
felvétele, 2004)
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16. A 2002-ben állitott központi temetõi
kereszt az új temetõben
(L. Juhász Ilona felvétele, 2004)

17. kép: Frissen hantolt sir koszorúkkal az új temetõben (L. Juhász Ilona felvétele 2005)

18. kép: Sírok koszorúkkal az új temetõben (L. Juhász Ilona felvétele 2005)
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Povery spojené so smrou, so zosnulými a pohrebné zvyky
(Zhrnutie)
Vo svojej túdii sa zaoberám poverami spojenými so smrou, so zosnulými, s pohrebnými zvykmi v usadlosti , ako aj so zmenami v kultúre cintorínov od prvej polovice 20. storoèia do súèasnosti. Pretoe v obci okrem rímskokatolíkov ijú aj prísluníci iných
náboenských konfesií, zvlátnu pozornos som venovala zachyteniu zhôd a odliností.
Skúmala som aj to, èi je rozdiel medzi pohrebnými zvykmi Slovákov a Maïarov a zaujímala som sa aj o to, do akej miery sa rozírili obèianske pohreby, ktoré sa namiesto cirkevných obradov snaili preferova v dobe komunistickej vlády.
V skúmanej lokalite nastalo za posledných takmer sto rokov mnoho meních zmien
v pohrebných zvykoch i v pohrebnej liturgii. Tieto sa uskutoèòujú jednak pod vplyvom
spoloèenských a hospodárskych zmien, jednak pod vplyvom modernizácie. Za uplynulé
pribline jedno desaroèie najväèiu zmenu priniesla so sebou zmena miesta pohrebu.
Za prvý podstatný mí¾nik môeme povaova zánik pochovávania z domu, keï na pomerne krátku dobu sa stal týmto miestom rímskokatolícky kostol, a to nielen pre katolíkov,
ale aj pre zosnulých iného vierovyznania. Vybudovanie nového domu smútku na cintoríne
v roku 2001, resp. otvorenie nového cintorína v roku 2002 v niektorých prvkoch tie zmenili pohreb, èo iste ovplyvnila aj skutoènos, e v súèasnosti sa pochováva ete aj v starom i v novom cintoríne. Samotnú pohrebnú liturgiu tieto zmeny neovplyvnili. Èo sa týka
smútoèného obradu, v poslednej dobe sa u katolíkov vynechali dva staré zvykové prvky,
a to oplakávanie zosnulého v prednese kantora a smútoèný kar. Tieto zmeny teda nie sú
výsledkom vyie spomenutých èinite¾ov, ale ani v jednom prípade nejde ani o prirodzený proces. Oplakávanie zosnulého i smútoèný kar zakázal miestny farár na vyí cirkevný príkaz. Rovnako zakázal farár ak zvonenie v prípade smrti èloveka, ktorý pochádzal
z dediny, ale sa odtia¾to odsahoval. Poèas môjho terénneho výskumu som zistila, e
zakázanie karov dedinské spoloèenstvo cite¾ne nezasiahlo, ale oplakávania, ktoré kantor
napísal a spieval konkrétne na osobu zosnulého, im ve¾mi chýbajú a niektorým sa nepáèi ani zakázanie zvonenia pre bývalých obyvate¾ov obce. O silnom náboenskom cítení
obyvate¾ov obce svedèí, e obèianske pohreby, propagované tátnymi orgánmi v komunistickom systéme sa tu neujali, pred zmenou reimu sa uskutoènili dohromady dva a po
zmene politického systému ani jeden. Po druhej svetovej vojne a do prevratu v roku
1989 sa na pohreboch obvykle zúèastnil aj jeden z vedúcich pracovníkov zamestnávate¾a zosnulého, ktorý predniesol krátky rozlúèkový prejav, v ktorom vyzdvihoval zásluhy
zosnulého. Tento zvyk u rímskokatolíkov po zmene spoloèenského systému úplne zanikol, u ostatných konfesií je dnes u tie zriedkavosou. Veniec vak obyèajne vdy prinesie na pohreb niektorý kolega. Ve¾mi sa líi pohreb Svedkov Jehovových od pohrebov prísluníkov ostatných konfesií, èo sa prejavuje najmä v odmietaní formalít, nebdejú pri zosnulom, neusporadúvajú kar. Viaceré archaické poverové a zvykové prvky (napr. oplakávanie) sa u dávnejie vytratili z praxe, ale niektoré dodnes ijú (napr. dodnes ete mnohí
veria v povery, spojené so smrou a v ústnom podaní sú známe viaceré poverové príbehy). Doba bdenia pri zosnulom, ktorý bol prísluníkom niektorej z historických cirkví, je
dnes u len na jedna hodina, èie celonoèné bdenie, bené ete na zaèiatku 20. storoèia,
sa skrátilo, je vak ivé u kadej konfesii, napriek tomu, e dnes sa u pochováva
z domov smútku. Mnohí ete aj dnes zakryjú zrkadlo, zastavia hodiny, práve tak, ako keï
sa pochovávalo z domu. Samovrahov u aj v prvej polovici 20. storoèia pochovávali rovnako ako tých, èo zomreli prirodzenou smrou, a nepochovávali ho za ohradou cintorína
alebo pri jeho okraji, ale tam, kde ostatných. V priebehu uplynulého storoèia nastala
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najväèia zmena pri organizovaní záleitostí, spojených s pohrebom. Touto zmenou bol
vznik miestneho pohrebníctva, ktoré sa postará o vetko, poènúc od zadováenia potrebných dokladov a po zasypanie hrobu a miestni obyvatelia nemusia cestova ani do
Krá¾ovského Chlmca, ak chcú kúpi veniec alebo kvety. Od zaèatia èinnosti miestneho
pohrebníctva sú teda pozostalí odbremenení od istých starostí, tým vak zároveò do ve¾kej miery klesla aj úloha blízkych èi vzdialenejích príbuzných, susedov a známych, take
ani pozostalým zosnulého sa u nedostáva takej pozornosti, ako v èase pochovávania
z domu, keï takmer stála prítomnos iných ¾udí a do pohrebu, ich prejavy súcitu a slová
útechy im boli ve¾kou duevnou podporou a znamenali oporu pri znáaní smútku.

Todesglaube, -Brauchtum und Bestattungsgewohnheiten
(Zusammenfassung)
In der vorliegenden Abhandlung werden die Bräuche, verbunden mit Tod und Verstorbenen, die anknüpfenden Aberglauben, die Bestattungsgewohnheiten im Dorf, wie auch die
Veränderungen in der Bestattungskultur von der ersten Hälfte des 20. Jhs bis in die
Gegenwart vorgestellt. Da im Dorf außer römisch-katholischer Bevölkerung (hier in
Mehrheit) auch Angehörige anderer Religionen leben, wurde den Übereinstimmungen
bzw.Unterschieden besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Untersucht wurde auch, ob es
Unterschiede in den Bestattungsgewohnheiten der Slowaken und Ungarn gibt, bzw. inwieweit die durch die kommunistische Macht bevorzugte staatliche Bestattungszeremonie
verbreitet war.
Es lässt sich feststellen, dass sich in dem untersuchten Gebiet in den vergangenen
etwa hundert Jahren die Ordnung der Bestattungsbräuche, die Liturgie in mehreren kleinen Details verändert haben. Diese sind teils durch gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen, bzw. aufgrund der Modernisation geschehen. In den vergangenen
etwa 10 Jahren vollzogen sich die größten Veränderungen in den Bestattungsorten. Als
erster bedeutender Meilenstein war die Tatsache, dass Bestattungen vom Zuhause aus
aufgelöst wurden; für eine relativ kurze Zeit war die römisch-katholische Kirche der
Bestattungsort, später auch andere Kirchen. Im Jahre 2001 wurde auf dem neuen Friedhof die neue Leichenhalle erbaut, 2002 entstand ein neuer Friedhof; dadurch wurden die
Bestattungsgewohnheiten auch verändert, und sogar durch die Tatsache beeinflusst,
dass gegenwärtig sowohl in dem alten aber auch in dem neuen Friedhof Bestattungen
verwirklicht werden. Diese Veränderungen beeinflussten die eigentliche Liturgie aber gar
nicht. Was die Bestattungszeremonie betrifft, sind bei den Angehörigen der römischkatholischen Kirche zwei alte Gebrauchselemente weggeblieben, und zwar die von dem
Kantor vorgetragene Leichenprädigt, bzw. das Totenmahl. Diese Veränderungen wurden
also nicht durch die oben erwähnten Tatsachen verursacht; jedoch kann in keinem der
Fälle von einem natürlichen Prozess gesprochen werden. Sowohl die Leichenprädigt als
auch das Totenmahl wurde von dem Dorfpfarrer verboten, nach einem Befehl von oben.
Der Dorfpfarrer hat sogar verboten, dass Glockenklang ertönt, wenn jemand verstorben
ist, der aus dem Dorfe stammte. Aus meinen Untersuchungen geht hervor, dass dass
Totenmahl-Verbot die Gemeinschaft nicht besonders tief betraf; wenn aber vom Kantor
keine Leichenprädigt stattgefunden war, hat man diese sehr vermisst; manchen Datenvermittlern gefällt das Glockenklang-Verbot auch nicht. Über die starke Religiösität der
Bewohner zeugt die Tatsache, dass in der Zeit des kommunistischen Regimes die durch
die staatlichen Organe bevorzugten staatlichen Bestattungen nicht verbreitet waren; vor
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der Wende gab es nur zwei solche Bestattungen, danach keine mehr. Nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Jahre 1989 nahm gewöhnlich ein Mitarbeiter des Verstorbenen an
der Bestattung teil; in einer kurzen Gedenkrede sprach er über die Verdienste des Verstorbenen. Dieser Brauch war bei den Katholikern nach der Wende nicht mehr zu
beobachten, bei den Angehörigen anderer Religionen ist es heutzutage auch nur noch
eine Rarität. Die anwesenden Kollegen des Verstorbenen kommen aber meist mit einem
Kranz.
Die Bestattungsgewohnheiten der Angehörigen der Zeugen Jehovas sind ganz
anders, als in anderen Religionen. Dies äußert sich in erster Linie in der Zurückweisung
von Äußerlichkeiten; man hält keine Totenwache und es gibt auch kein Totenmahl.
Mehrere archaische Glaubens- und Gebrauchselemente (wie z.B. Klagegesnag) sind seit
mehreren Jahren auch nicht mehr üblich, doch sind manche auch heutzutage immer
noch zu finden (man glaubt immer noch oft an den Tod, viele Glaubensgeschichten sind
auch heute noch im Munde). Bei den Verstorbenen, die Angehörige historischer Religionen waren, hält man Totenwache nur noch eine Stunde lang, die Dauer der Totenwache
(üblich war am Anfang des 20. Jhs noch eine ganze Nacht) beträgt heute eine viel kürzere Zeit; doch auch heute noch lebt dies bei allen Konfessionen, obwohl heute schon von
der Leichenhalle aus bestattet wird. Zu Hause wird noch vielerorts der Spiegel abgedeckt,
und auch die Uhr wird abgestellt, genauso, wie es damals war, als noch vom Haus aus
bestattet wurde. Leute, die Selbstmord begangen haben, wurden bereits in der ersten
Hälfte des 20. Jhs genauso bestattet, als wären sie einen natürlichen Todes gestorben,
sie wurden nicht außerhalb oder am Rande des Friedhofs bestattet, sondern erhielten
ihre letzte Ruhestätte, wo die anderen.
Im Laufe des vergangenen Jahrhunderts waren die größten Veränderungen in der
Tätigkeit zu beobachten, die mit der Bestattung selbst zusammenhingen. Eine Änderung
ist gekommen, als das örtliche Bestattungsunternehmen gegründet wurde; das
Unternehmen kümmerte sich um amtliche Gelegenheiten, wie Unterlagen und Bestattungszeremonie. Die Dorfbewohner mussten nicht mehr nach Királyhelmec fahren, um
einen Kranz oder Blumen zu besorgen. Seither wurden zwar den Nachtrauernden alle Sorgen abgenommen, aber dadurch wurde auch die Rolle der nahen oder weiten Verwandtschaft , der Nachbarschaft oder Bekannten vermindert, so wird es um die Nachtrauernden nicht mehr so gründlich gekümmert, als man noch von Haus aus bestattet
hatte. Damals waren sie stets unter Freunden, erhielten stets freundliche Worte, so konnte man den Verlust des Verstorbenen seelisch leichter ertragen.
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ÖRSI JULIANNA
Adatok Nagytárkány társadalomrajzához

Fejezetünk elsõsorban Nagytárkány lakóinak 20. századi életéhez, a helyi társadalom mûködésének megismeréséhez járul hozzá. A mi forrásaink  írott és élõ
 döntõen a 20. században keletkeztek, s a 20. században élõ emberek életérõl, tapasztalatairól, ismereteirõl szólnak. Írott forrásaink ugyancsak többrétûek. Hivatalos dokumentumok, amelyek 1896-tól állnak a rendelkezésünkre.
Emellett egyéb dokumentumok is születtek (feljegyzések, beszédek, emléklapok, fényképek stb.), amelyek közelebb hozzák az eseményt az ünneplõkhöz, a
település lakóihoz, és támpontot adnak a krónikásnak, a késõbbi nemzedéknek
az emlékezéshez, emlékeztetéshez.
Ez utóbbi a célja a kéziratos krónikáknak is. Ezek közül Nagytárkányban a
legtöbb anyagot a római katolikus egyház által vezetett füzet tartalmazza. Az
anyag összegyûjtõje, szerzõje Petrik Béla plébános, püspöki tanácsos; a krónikához késõbb õ vagy mások is fûztek megjegyzéseket. A forrásban a legkésõbbi dátum 1958, de egy másik személy utólagos bejegyzést tett 1964-ben. A kutatást a plébános valószínûleg a második világháború és 1957 között végezte.
A füzet vége felé arra is utal Petrik (Béla) Adalbert parókus (õ a szerzõ, a kutató), hogy mely forrásokat nézett át s használt fel az íráshoz (Petrik 1958). A naplót tehát másodlagos történeti forrásnak tekinthetjük. Az adatok hitelességét a
kötetünk levéltári, történeti forrásokon alapuló fejezetei támasztják alá vagy vetik el. Tanulmányunk szempontjából a kijegyzetelt anyaghoz hozzáadott helyi ismeret és a néphagyomány feljegyzése jelent külön értéket.
Kutatásunk során családtörténeti feljegyzésekre is bukkantunk, amelyek
közül Jabrik Istvánné Rebres Katalin naplója a legrészletesebb. Az 1928-ban
Kistárkányban született és férjhezmenetele óta (1948) Nagytárkányban élõ idõs
asszony 1993 óta vezeti a naplóját, de visszaemlékezéseiben a mikroközösség
20. századi élettörténetét is megõrizte. Ezt személyes beszélgetés során nyert
információkkal és fényképekkel is kiegészítettük. A mai nagytárkányi lakosok
egyéni elbeszélései elsõsorban a családtörténet, az életsorsok bemutatása körül zajlottak. Beszélgetõtársaink voltak: Kopasz József polgármester, Magyaros
Imre (sz. 1936) római katolikus kántor, ifj. Magyaros Imre kiskántor, Puskár József (sz. 1909), Takács Lászlóné Sipos Jolán (sz. 1919), Nagy Árpádné és még
sokan mások. A beszélgetéseket szinte minden esetben ugyancsak illusztrálták
családi fényképekkel, egyéb tárgyi emlékekkel, és hozzájárultak a házuk, portájuk lefényképezéséhez. Tanulmányozhattuk a Magyaros Imre által írt halottbúcsúztatókat. A Magyaros család önzetlen segítsége, valamint Kopasz József pol-
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gármester és munkatársai sokoldalú segítsége különösen elõbbre vitte a kutatást. Itt kell megemlítenem az írott sajtó mint forrás jelentõségét. Nagytárkány
és a többi bodrogközi falu életének megismeréséhez  a lakosok informálásán
túl  nagyban hozzájárul a Visszhang és a Régió címû lap.1

Történelmi hagyományok
A történeti hagyományok ébrentartásában jelentõs szerepe volt a fentiekben
megnevezett kiadványoknak, feljegyzéseknek és az ezeket közvetítõ papoknak,
tanítóknak. Ezen túl a szájhagyomány átörökítõ szerepével is számolnunk kell.
Maga a falu nevének az eredetmagyarázata is több forrásból táplálkozik, és a
név segít a hozzá fûzõdõ magyarázatok, hiedelemanyag megõrzésében.
1. Falunév: Tárkány
Nagy és Kistárkány vidéke és helye a magyar honfoglalás idején õserdõktõl, lápoktól, nádasoktól körülvett és egymástól elszigetelt 2 üres domb volt itt a
Tisza mentén. A környéken voltak még dombhátak, miket a katonai térképek ma
is megmutatnak. Ilyen volt a vizekbõl alig kiemelkedõ Nagy-puszta is, mely a
Nagytárkányi templomtól délre, a mai nagytárkányi temetõ és a falu középtávolságában a mai Holttiszán túl látszik. Ez a hely tisztás volt. Árpád Tharkans nevû fia ezen a pusztán állott meg hosszabb idõre, és innen járt szemle útjára, a
vár-építéshez. És megfelelõ helyet a nagytárkányi dombhát keleti meredek oldalán talált, ahol a partot érõ mocsaras, lápos rész sokkal mélyebb is volt, mint
másutt. Állítólag a várat (a mai rk templom dombján) õ maga kezdte építtetni.
A két falu tõle kapta a nevét (Petrik 1958, 15).
Más eredetmagyarázatok szerint a tárkányok (vasverõk, azaz kovácsok) lakhelye volt a falu. Tény, hogy a 15. századtól birtokosként a Tárkányi család
szerepel.2 A település lakói között közismert, hogy a falut a Tárkányi család birtokolta. A további birtoklástörténet végigkövetésétõl azonban eltekintünk, mindössze az ott élõket máig foglalkoztató várhoz kötött eseményre térünk ki.
2. A várhoz kapcsolódó hagyományok
A tárkányiak három várról tudnak. Az egyik a Remete-dombon volt, a másik a
Földvár, amelyet a katonai térképek Mihályháznak jeleznek. A harmadik a nagytárkányi vár, amely helyén a mai római katolikus templom áll. A 40x60 méteres
vár egy halmon állott, amelyet árokkal vettek körül. Ennek a várnak az építését
Tárkány vezérhez kötik a lakosok, és pusztulását a Rákóczi-szabadságharc utánra teszik.
1
2
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A várnak volt pallos-joga. Mondja a szájhagyomány is és az írott történelem is.
A szájhagyomány tovább tudósít. Élt Perbenyikben egy garázda, Sáp nevû zsellér család, amely munka nélkül, könnyen szeretett élni. Egyik fiú valami gaztett
miatt N-Tárkányban hurokra került, és Tárkányi István felakasztatta, mint akinek
az ügy a bírósága alá tartozott. A bosszúálló testvérek cselhez folyamodtak,
hogy a felvonóhídnál õrt álló katona éberségét és jóhiszemûségét kijátsszák.
Magukkal vittek összekötözve egy gazembert (aki velük egyetértett!) hogy a
várúr tegyen vele igazságot. Az õr az indoklást elfogadta, a várúr a köteleket leoldatta és ekkor késekkel támadtak Tárkányira mind a négyen. A várban még 
mert mindez hirtelen és csendben folyt le  még kincsek után is motoztak. A feleség a kályhák fûtõfülkéjében remegett, ahová bedugták stb. Amikor készen
lettek, az õr elõtt nyugalommal távoztak (Petrik 1958, 19). Mindez, a krónikás
szerint 1647-ben esett meg.
Egy másik történet Terebessyhez köti az eseményeket. Errõl így ír a nagytárkányi újság 2002-ben: 1675-ben a várkastély  természetesen az ide tartozó községek jobbágyaival együtt  Szilágyi István kezén van, kit itt, mert I. Lipót
császártól elpártolni nem akart, darabokra vagdaltak. Ugyanakkor a lázadók
(Tököly Imre kurucai) a kastélyban báró Sennyei Ferencet (Kállai fõkapitányt) és
Terebessy Istvánt is megölték. E történethez még a következõket kell fûzni:
1674-tõl egy Sápos nevû jobbágycsalád lakott Nagytárkány községben. 6 Sápos
fiú volt. Az egyik fiú kiment szántani s véletlenül az ekevasat otthon felejtette.
Terebessy hirtelen haragjában felakasztatta. A többi 5 Sápos fiú elhatározta,
hogy ezért bosszút állnak. Így történt aztán az, hogy magukhoz véve Thököly Imre kurucait (a szabadságharc elindulása idején) a Sápos fiúk bevezették õket a
várba s a kurucok mind a 3 embert, mármint Sennyeit, Szilágyit és Terebessyt
mulatozás közben összevagdalták. A várba azzal az ürüggyel jutottak be, hogy
foglyokat hoztak. A község lakosai és a környék lakói is megnyugvással és rejtett örömmel vették a rettenetes hírt. Másnap a Terebessy család nemesilevelét a várudvaron elégették. Terebessy volt a Sennyeiek udvarbírája, mely
nemrég a gazdatiszt vagy jószágigazgatói állásnak felelt meg. Az iratok szerint
Terebessy udvarbíró rettenetes ember volt. Kegyetlenségérõl volt híres. A várkastélyt majd teljesen kifosztották úgy, hogy még Ungvárról is kellett gyolcs és
temetkezési anyagokat kérni Sennyei Ferenc eltemetéséhez, mert a várban
semmi nem maradt.3
A történetek fennmaradását, a szájhagyomány útján terjedését mindenkor
segítették a váremlékek, a kripta rejtelmei, amelyek a ma élõket is foglalkoztatják. Nagytárkányban Tárkányi Istvánról utca van elnevezve.
3. Beszélõ földrajzi nevek
A falu lakóinak életében igen fontos szerepe van a Tiszának. A szabályozás
elõtti Tisza mentén mindenütt akad elhagyott folyóágy, amit az ottani falu népe
3
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Ticének nevez. az innen-onnan való Tice eredeztetés abból származik, hogy
az õsi Tiszameder (Ticia) meg az újabb Tiszameder gyakran találkoznak és metszik egymást (Petrik 1958, 8. b ).
A történelmi emlékezetben a földrajzi környezet úgy jelenik meg, mely szerint a vizes, nádas, sásos tájon nehéz volt a közlekedés és a megélhetés.
Kistárkány és Nagytárkány tehát északi végeiket kivéve, 3 oldalról ázott, az erdõs mocsarak és áradások miatt; és nélkülözték a termõföldeket, határjaik fele volt csak a biztos termõföld (Petrik 1958). Ugyanakkor a temérdek víz között volt hal bõven. A halban gazdag ereket egy-egy halról neveztek el. Így a kistárkányi Csukás és Tatos-ban nem is volt más, mint csupa csuka és tat-hal. Ha
volt hal bõviben, 100 féleképpen is tudták készíteni (Petrik 1958, 10). Az árvíz elleni védekezés rendszeres feladat volt. Még az 1950-es években is félrevert haranggal jelezték a veszélyt. A folyó kiöntésekor a víz a Szent János szoborig járt.
A 19. század közepétõl lezajló folyóvíz-szabályozások megváltoztatták a
Bodrogköz népének életét. A termelésbe bevonható föld növekedett, az egészségügyi körülmények javultak. Kezdetben azonban nem nagyon hittek a vízszabályozásban az emberek. Az újonnan kapott földet olcsón eladták. Az a történet
maradt fenn, hogy Radon például még 1870-ben is adogáltak egy hold földet
1 új sapkáért, vagy egy ócska gubáért. Ennek oka a bizonytalanság, hogy nem
lesz-e rajta a jövõ években víz,  s az utak hiánya, engedi-e a sár és víz a termést  ha lesz!  kiszállítani. Egyetlen mûútja volt B/odrog/köznek 1846-/ban/
a Lengyelországba vivõ országút. Egyéb felé közlekedni csak akkor lehetett, ha
azt a két szeszélyes útmester: a Téli Fagy, és a Nyári Hõség urak megengedték
(Petrik 1958, 11). A nagytárkányiakat is érintette a Tisza-szabályozás, mivel ennek részeként építették meg 1859-ben a Nagygátat. Ekkor még az Alföldrõl is
jöttek kubikosok a gátépítésre. Rákóczi idejében is volt vízszabályozás. Ekkor
épült a Kistöltés. Ezt útnak is használták.
A közlekedés megreformálásához tartozott a keskeny nyomtávú kisvasút
megépítése az 1910-es években Sárospatak  Agárd  Királyhelmec között. A
vasúttól való idegenkedés maradt meg az egyik történetben: Monyha tanyán a
magyar fajta feketenyakú bika amint jönni látta a füstölõ kismozdonyt, mint afféle szemtelen, soha nem látott pocsék állatot; rendre akarta tanítani. Felment
a sínek közé és bevárta. Nekiszegezte a homlokát, a 4 lába térdig besûlyedt a
földbe, de nem engedett. A mozdonyvezetõ persze lassított és hagyta fejlõdni
az ügyet  s hogy el ne gázolja  intett a csordásnak, aki Monyha tanyán még a
bikának is parancsolt, s az riasztotta el (Petrik 1958, 12).
4. Községi pecsétek magyarázata, falucsúfolók
Petrik Béla a községek pecsétnyomójában szereplõ ábrázolásokról azt írja, hogy
régen nem holmi sablonos címerek kerültek a községek pecsétnyomójába, ami
mindenében ugyanaz lett volna  hanem a falut jellemzõ érdekesség. Pl. Rad közepén volt egy óriási kõrisfa ennek árnyéka volt a vasárnap d/él/utáni kultúr-
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ház. Ágai közt a pulya bámult lefele, alatta pedig táncolt az ifjúság. Hát ez a kõrisfa került a pecsétnyomóba.  Kistárkány rengeteg libát tartott, hát itt meg egy
libát vésettek a pecsétnyomóba.  Nagytárkány pecsétnyomóját nem láttam, de
a huncut nyelvek azzal bosszantották az ottaniakat, hogy amíg sót tároltak a
magazinba, addig egy sókocka képe; amióta pedig a dohányt tárolják benne,
hát egy acskó bagó. Persze ölte is õket a bosszúság (Petrik 1958, 10). Azt írja Petrik Béla, hogy Nagytárkány muskataly dohánya mindig híres volt, akárcsak a kistárkányi alma. Bodrogköznek bora is terem. A szerdahelyit Tokaji-nak
számítják (Petrik 1958, 13).
A Marásza tanya a szájhagyomány szerint tatárjáráskor (1242) község volt.
Amikor a tanya menti földeket egybeszántva látni, látható a szántáson a valahai
falu utcájának és házainak helye. Azok a részek, helyek, ugyanis más szint játszanak a napfényben, mint a többiek. Csodálatos is ez, annyi század után
(Petrik 1958, 8. b ).

Felekezetek közötti kapcsolat és ellentét
1. Reformáció a Bodrogközben
Nagytárkány lakói a 14. században római katolikusok voltak. Virágzó plébániája
népes volt. Nemesei párbajoztak Szalók község megszerzésért. A 1617. században a Bodrogközben tért hódított a reformáció. Elõbb a lutheránusok, majd
a reformátusok (akkori nevükön sacramentariusok) lesznek túlsúlyban a Bodrogközben. A 18. században megkezdõdik a rekatolizáció is. Ezt készíti elõ
Kolonics Lipót. Telekessy István egri püspök a következõképpen mutatja be
1700-ban a Bodrogköz falvait:
Bszerdahely
Alsóbereczky
Bodszög
Nagykövesd
Õrös
Vajdácska
Luka
Helmez
Nagygéres
Rozvágy
Agárd
Szinyér
Rad
Zétény
Boly
Perbenyik


















népe kálvinista és kõtemploma van
kálvin; temploma kõ
kálvin; temploma kõ, ami elpusztult
kálvin; temploma kõ
kálvin; temploma kõ
kálvin; fa templom tetõ nélkül
kálvin; kõ templom, filiale
kath.; kõ templom
kálvin; kõ templom
kálvin; 2 kõ templommal
kálvin; 2 kõtemplommal
kálvin; fa templom
kálvin; kõ templom
kath.; kõ templom
kálvin; kõ templom
kálvin; a kötemplom romokban
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Ricse
 kálvin; fa templom
Bacska
 kálvin; kõ templom
Kaponya
 kálvin; fa templom
Nagytárkány
 kálvin; kõtemplom
Battyán
 kath.; kõ templom
Karád
 kálvin; fa templom
Lelesz monostoros rk.; kõ templom

(Petrik 1958, 23)

2. Az ellentétek megnyilvánulása
A 1617. századi bizonytalan állapotok megzavarták az emberek életét. A felekezeti villongások hittérítésben, templomfoglalásokban nyilvánultak meg. A 17.
századi felekezeti villongás emlékét õrzi a kálvinisták által használt megtoldott
Miatyánk még hosszabbra nyújtása gúnyból: Miatyánk
és szabadíts meg a
gonosztúl, mert tied az ország és a hatalom meg a Harthay malom. Harthay
Gábor módos ember, viceispán volt, aki 1646-ban pestisben halt meg (Petrik
1958, 8).
Nagytárkányban is megtörtént a valláscsere. Bély Pál református prédikátor
ténykedésérõl maradt fenn egy történet, amelyet így örökítettek meg: Az egész
Bodrogköz elõször a luteránus vallást vette fel, azt 100 év múlva mind elhagyta és református lett. Így 1623-tól luteránus Ntárkány is. 1685-ben már
N.Tárkány is református, mint ilyenek közé telepedett be 1660 táján Bély Pál
tiszteletes úr ref. prédikátor, aki a 12 évig tartó Thököly mozgalmak idején Erdélybe szaladott feleségével és 6 gyermekével együtt 1685-ben, mert félt Thököly luteránus hadaitól. Armálisát (nemesi levelét) elásta a templomban. De mire visszajött, a patkányok pecséttel együtt megették (Petrik 1958, 26).
A felekezeti ellentéteket fokozta a templomért folytatott harc. Ez évszázadokon át napirenden volt. A szájhagyomány ebbõl az idõbõl õrzött meg egy reformátusokat bosszantó népi rigmust, amelyet magyarázattal egészítünk ki.
Csonka torony
Vakrektor
Bádogszemû
Kúrátor
Taknyos egyházfi

 mert sisakját lelökte a szél, és úgy hagyták a reformátusok.
 vaksilva jó volt a rektor (tanító) is csak ne kerüljön sokba.
 hájog volt a szemén.
 református egyházközségi gondnok.
 mert a nyomorult fizetésre embert nem kaptak harangozónak. Egyházfi = harangozó. A taknyos szót már tüsszentve kellett mondani (Petrik 1958, 26).

A többféle felekezet állandóan csúfolta egymást, de a verekedésig sohse mentek. A rk vallású gúnyneve volt a pápista. A reformátusok gúnyneve kálvinista,
káinista, kommunista, cuculista. Máséból vagyonosodni, mindent potyán, javítás nélkül használni s aztán az enyészetnek hagyni  írja a katolikus krónikás
(Petrik 1958, 5).
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A 20. században a reformátusok már kisebbségben voltak Nagytárkányban,
a szomszédos Kistárkányba jártak át templomba. A papjukkal azonban szembekerültek, aminek következtében áttértek a lutheránus hitre. Ezt a történetet is
számon tar tja mindenki Nagytárkányban. A krónikás így jegyezte fel:
N.Tárkányban csak az 1930-as évektõl van luteránus templom, 40 kálvinista
család nyakasságából, bosszújából, mert a kistárkányi ref. pap  kihez addig
tartoztak  behajtotta rajtuk a templomi székpénz hátralékot. Ez némelyiknél
évi 6 véka búza volt, attól függõen, hogy mennyivel ült közelebb (elõrébb a többinél az Úr asztalához. Elõször a rk. plébánián jelentkeztek felvételért, de érhetõen! Nem kapták azt meg) (Petrik 1958, 26). A református egyház emlékét ma
már a harangláb õrzi.
Ezzel tehát változott a falu vallási összetétele. A római katolikus többségû
Nagytárkányban a 20. század közepére alig maradt református, és megjelent
egy új csoport, az evangélikusoké. Számukat gyarapították a kolónisták is. A
18. században megjelenõ görög katolikusok száma a 19. század közepétõl egy
évszázad alatt kétszeresére növekedett. A 20. század közepére már a lakosság
egynegyedét alkották a beköltözõk. A 19. század elsõ felében megjelenõ zsidók
a század végére már a lakosság 1618%-át tették ki. Számuk a 20. században
visszaesett. Nekik is volt saját zsinagógájuk. A római katolikus túlsúlyt megtartó közösségben a felekezeti sokszínûség némileg színezi a kultúrát, de az aszszimiláció is jelen van. Ezzel azonban még foglalkozunk a házassági kapcsolatok vizsgálatánál. A vallási és a nemzetiségi összetétel alakulását folyamatában
a kötet egy másik tanulmányában követhetjük nyomon.

A közösség életterei: épületek, közterek
a) Templomok
A várban kezdetektõl volt egy kápolna, amelyet Sennyei István 1724-ben újra
építtetett, kiegészítve egy toronnyal. A torony alja tégla, a felsõ emelete fa, teteje zsindelyes. Petrik Béla azt írja, hogy a régi toronyban  amelynek felsõ része fából volt  két harang volt. Egy édes szavú 50 kg-os kisharang és egy 2
mázsás orrhangú nagyobb harang (Petrik 1958. 16).
A toronyaljban helyezték el a szentsírt. A templom kapuja vörös márványból
volt faragva és tölgyfa ajtókkal látták el. A barokk oltár és a hajó alatti Dõry-kripta érdemel még említést.
A falu közepén álló  a templom és a plébánia a mai református haranglábbal szembeni sarkon, mely a kistárkányi és a bélyi utak keresztezõdése  templomot a reformátusok elvették, és romba dõléséig használták.
A katolikusok a várkápolnát használták, amelyet idõvel megnagyobbítottak.
A kétszeresére növelt templomhoz új tornyot is építettek a másik oldalára. A bõvítést Majláth József kegyúr végeztette 1894-ben. Öreg Petrik János ácsmester
nagyban kivette a részét a templombõvítés munkálataiban (köveket szállíttatott
a szentesi hegyrõl, részt vett az orgona- és harangvásárlásban és a fõoltár fel483

állításában). Az oltárt Ungváron restaurálták. Az 1895-ben történt templomszenteléskor kihirdették, hogy az elsõ szék a kegyurat, a második szék Petrikéket illeti meg. Jobbra az elsõ székbe pedig a Petrik asszonyok ülhettek. A várdombon
álló katolikus templom ma is használatban van.
b) Parochia
A régi római katolikus parókia a mai kálvinista haranglábban szembeni sarkon
volt. Az 1850-es tûzvész után egy évtizeddel a várkertben, a mai templomudvaron
építették fel az új parókiát. (Ekkor lettek a tûz martalékává az anyakönyvek is.)
A szájhagyomány arról is beszél, hogy a mai (1958) parochia helyén sóraktár volt, amibe szintén Máramarosból szállított a Tisza.  Ez így is lehetett, mert
a vár-árkon vízen könnyû volt behozni. Pláne, amíg a Tisza a vár alatt folyt el, és
a mai harangozó ház mögött tért be a faluba, beölelve a várkertet, a mai plébánia kertet (Petrik 1958, 28).
Az 1860-ban épült parókia zsindelyét 1924-ben cserélték cserépre, és a gerendázatot is javították. A templomkertet 1938-ban deszkakerítéssel vették körbe. A plébánia kútja rossz vizet adott, ezért a vár árkában elhelyezett tölgyfakéreg
kútból horoggal húzták fel a víz kivételére szolgáló teli edényt. 1894-ben azonban
a templom építésekor készítettek egy mély kõ kutat is, amely iható vizet adott.
c) Kripták
Kripták találhatók a római katolikus templomban a sekrestye alatt, a hajó és a
kápolna alatt. A kriptákba gazdag családok és papok leltek végsõ nyugalomra.
A sekrestye alatti kriptát azonban többször feltörték, kirabolták (1875, 1950).
A feljegyzések szerint cigányok akartak így ékszerekhez jutni, meggazdagodni.
d) Temetõk
Nagytárkány régi temetõje a falu északi végétõl nem messze ma is látható. 56 évvel elõbb még egyik sírkövén olvasható volt, hogy Stephanus Tárkányi; a másikon Wesselényi. Az újabb temetõje a Remete dombok egyike, miknek északi
lejtõjét 1859-tõl szeli az új Tiszatöltés. Kolerás temetõ  ugyanott a töltés északi oldalának aljánál a Remete pázsitból egy rész (Petrik 1958, 29). A 20. század végén már ismét új temetõt nyitottak és ravatalozót építettek a tárkányiak4.
e) Kastély
A 21. század elején megújult kastély már nem a régi várkastély, de ez is impozáns épület és mûemlékvédelemben részesül. A téglaalapozású emeletes épület egyik oldalán hat, másik oldalán három ablakkal és dupla tetõvel hívja fel
magára a figyelmet. I. Rákóczi György építtette csakúgy, mint a sóraktárt.
4

Lásd a kötetben L. Juhász Ilona tanulmányát!
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f) Magazin (sóraktár)
A Magazin évszázadokon át sóraktárként funkcionált, majd dohánybeváltónak
használták. A sót Máramarosból és Szlatina vidékérõl tutajokon úsztatva szállították a Tiszán. Az I. Rákóczi György által építtetett objektumot kibõvítették,
más részét 1910-ben lebontották és helyébe újat építettek. A lakosok ma is régi és új raktárként emlegetik ezeket az épületeket.
g) Malom
Nagytárkánynak 1900-ig két szárazmalma volt. Kistárkányban két szárazmalom,
egy szélmalom, egy vízimalom volt. Késõbb az öreg malmokat felváltotta a gõzmalom. Az öreg malmok lisztjébõl készült kenyeret jobban kedvelték, mert a nagyobb sikértartalomtól ízletesebb volt. A népdal is õrzi a malmok emlékét:
Ha megõrte a szélmalom kepés keresményem
Molnár leány házát nézem, legyen feleségem
Hogy jól lakjak túrós haluskával,/ mint egy báró (gróf)
A csiga-bigával,/ mint egy prépost vajas pogácsával.

(Petrik 1958, 7)

h) Községi kovácsmûhely
A községi kovácsmûhely a falu szélén a Kis-út nyugati végénél volt. 1840 karácsony vigíliáján itt akarta áttörni a gátat a Tisza, de sikerült megvédeni.
i) Iskola
Az oktatás szorosan kapcsolódott az elõzõ századokban az egyházhoz. Így a katolikus gyerekek Nagytárkányba, a reformátusok Kistárkányba jártak iskolába
1908-ig. Ezután a reformátusok is építettek iskolát, amelyben a 21 század elején (1982-tõl) óvoda és könyvtár mûködik. Az új községi iskola a Füzesi-dûlõn
épült fel 1964-ben. Az iskolákról, az oktatásról azonban részletesebben másik
fejezetben olvashatnak.
j) Kuglizó
A szabadidõ eltöltését szolgáló kuglizót 1987-ben építették. Ma is igen kedvelik és különösen férfiak látogatják.
k) Községháza
A falu közepén állt régi községháza helyett az 1970-es években felépült új kultúrotthonban nyert elhelyezést az elöljáróság (1975). Ma is itt ülésezik a képviselõ-testület, és itt van a polgármesteri hivatal.
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l) Posta
Posta 1920-tól mûködik a faluban.
m) Kolónia
A Bély felé menõ úton a községtõl különálló részen 1928-ban megépítették a
kolóniát a légionisták és családtagjaik számára. Az elõtte való évben készült el
a csendõrségi kaszárnya.
n) Lakóházak
A helyi társadalom szempontjából ugyancsak közösségi színterek a lakóházak.
A külön telkeken álló lakóházak általában egy családnak adnak otthont, ami a
20. században (különösen az elején) általában három generációt jelentett. Az újkorban (1819. század) azonban a telkeken több család is élt, noha ez nem volt
általános. Elsõsorban gazdasági kényszer és a társadalmi helyzet vitte más telkére, házába a házatlan zsellér, szegény családokat.

Nagytárkány lakói
Nagytárkány lakóinak népességi összetételének fejlõdését külön fejezetben olvashatják részletesen.5 Itt csak a legfontosabbakra koncentrálunk, arra, ami az általunk végzett sajátos vizsgálat eredményeinek értelmezéséhez szükséges.
Nagytárkány 1848-ig jobbágyközség, földesurai vannak. A 18. század utolsó negyedében (1784. évi összeírás) a helyi társadalmat többségében a jobbágyok alkotják, de majd annyian vannak a zsellérek. A nemesek száma feleannyi,
mint a zselléreké. Egy évszázad múlva (1869), túl a jobbágyfelszabadításon, nõ
a földnélküliek száma. Már a lakosság közel fele földnélküli (napszámos, szolga, cseléd, pásztor), 1/3-a rendelkezik saját tulajdonú földdel. Csak egy nagybirtokos van. Az iparosok, értelmiségiek és kereskedõk együtt a település lakosságának 1/5-ét teszik ki nagyjából azonos arányban (6-7%).6 A 1920. század fordulójára a népesség számának növekedésével a szegénység aránya is
nõ, amibõl kiutat sokan az amerikai kivándorlásban találtak.
A 1819. századi adatok azt mutatják, hogy betelepülés is van a faluba. A
19. század második felében (1869) Nagytárkány lakosságának mindössze 64%a helybeli születésû, a többi elsõ generációs betelepülõ. A többség azonban (az
összlakosság közel egynegyede) közeli tájakról (Bodrogköz, Zemplén) érkezett.
Bár nagyságrendben jóval kisebb, de mégis figyelemre méltó az Ungból (3,6%)
és Szabolcsból érkezõk (2,9%) aránya. Megjegyezzük, hogy a Nagytárkánnyal
szomszédos Kistárkányról is közel ennyien (2,7%) települnek ekkor át. Ugyan5
6

Lásd a kötetben Tamás Edit tanulmányát!
Lásd a kötetben Tamás Edit tanulmányát! (7. tábla alapján összesítés Ö.J.)

486

csak jelentõs a szomszédos Bély és Zemplénagárd kibocsátása. Közel ennyien
cserélték fel a lakhelyüket Leányvárról és Kisvárdáról. Szórványos beköltözés
van még Bereg, Abaúj, Sáros, Borsod, Ugocsa megyékbõl és elõfordulnak távoli megyék, Erdély és külföld (Karintia, Bécs) is.7
Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a helyi társadalom képét formáló külsõ hatások,
a kultúrát alakító folyamatok megértéséhez, ezt a migrációs folyamatot más oldalról is be kell mutatnunk. A vallási megoszlás alakulásának adatai segítenek ebben.
A fentiekben már írtunk arról, hogy a római katolikus vallást a 1617. században tömegesen cserélték át a lutheránus, majd a kálvini hitre. 1700-ban Lelesz, Helmec, Zétény és Battyán római katolikus közössége maradt meg. Bodrogköz többi települése reformált: Agárd, Alsóberecki, Bacska, Bodrogszög,
Bodrogszerdahely, Boly, Kaponya, Karád, Luka, Nagygéres, Nagykövesd,
Nagytárkány, Õrös, Perbenyik, Rad, Ricse, Rozvágy, Szinyér, Vajdácska. A rekatolizáció hatására azonban elindul egy ellentétes folyamat.
A reformátusság a 19. század közepén a korábban kálvinistaként nyilvántartott falvakban alig haladja meg a lakosok felét (55,92%), míg a katolikus plébániát folyamatosan fenntartott községekben is a település lakóinak közel egynegyede (24,94%) református, egyhatoda görög katolikus (17,45%).8 Az 1700-as
összeírásban nem szereplõ települések szempontjából fontos, hogy a környéken
Kistárkány és Ágcsernõ reformátusnak számít. (Kistárkányban a reformátusok
aránya 69,83%, Ágcsernyõben 70,36%). Összességében a reformátusok túlsúlya a Bodrogköz falvaiban mérséklõdõ folyamatot mutat a 19. században, illetve
bizonyos településeken koncentrálódik. Az izraelitákat leszámítva színtiszta református falu Karád (98,93%), meghaladja a falu lakosságának háromegyedét a reformátusság Ricse (87,83%), Luka (85,80%) és Nagygéres (84,15%) községben.
Felénél több református lakossága van Ágcsernyõnek (70,36%), Kistárkánynak
(69,83%), Bodrogszögnek (64,79), Nagykövesdnek (62,23%), Perbenyiknek
(61,67%), Helmecnek (56,75%), Bacskának (55,17), Vajdácskának (53,08%). A
római katolikusok szinte teljes egészében megõrizték homogén közösségüket
Leleszben (96,96%) és Radban (95,78%). Nagytárkányban a lakosság fele római
katolikus ekkor (50,42%). Ennél több még a római katolikus Zétényben
(95,88%), Bottyánban (59,52%) és Õrösben (58,81%). A bemutatott településeken a 19. század közepén megjelent a görög katolikus vallást követõk csoportja
is. Bodrogmezõt szinte színtisztán ennek tarthatjuk (98%), hiszen csak néhány
izraelita (2%) színesíti a képet. A lakosság felét azonban máshol nem éri el. Megközelíti viszont ezt az értéket Bély (48,82%) és Agárd (47,82%). Túlsúlyban vannak még Bodrogszerdahelyen (39,96%), Bolyban (36,65%). Nagytárkány lakosságának egynegyede görög katolikus ekkor (25,13%). A térségben ekkor még nincs
számottevõ evangélikus közösség. Jelentõsebb azonban az izraeliták száma. A
legmagasabb az arányuk Kaponyán (22,09%), Nagytárkányban 8,38%.
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Már a felekezeti adatok is jelzik, hogy a Bodrogközben a 19. század közepén
a települések többsége magyar (református és római katolikus vallásúak), de nagyobb arányú ruszin beköltözést is láthatunk, amelyet a görög katolikus vallást
követõk adatai is mutatják.9 Ruszin falunak tekinthetjük Bodrogmezõt (Po¾any).
Ennél késõbbre tehetõ a zsidóság megjelenése, de különösen gazdasági szerepük miatt a 19. század második felében számítanunk kell jelenlétükkel.

Nagytárkány a házasságok tükrében
A vallási közösség mellett igen fontos a vérségi közösség. Az emberek döntõ
többsége családban él, amely házasságon alapul. A házasságkötéseket egy évszázadra visszamenõleg megvizsgáltuk. Az 18962005-ig rendelkezésünkre álló anyakönyvi adatok elemzése során nyert információk tovább pontosítják, magyarázhatják, színesíthetik Nagytárkány kultúrájának bemutatását.
Forrásunkról meg kell jegyeznünk, hogy a nagytárkányi állami anyakönyvbe
nemcsak a helyi adatok vannak bejegyezve, hanem az anyakönyvi hivatalhoz tartozó szomszédos településeké is, felekezetre való tekintet nélkül. Így a nagytárkányi adatokon kívül a kistárkányi és az ág/tiszacsernyõiek is. Bizonyos
elemzéseknél az egész adathalmazzal dolgozunk, de egy-egy résznél igyekszünk
különválasztani és csak kizárólag a nagytárkányi lakosokra vonatkozó jellemzõket kimutatni. Kutatásunk még további munkálatokat igényel, így nem tekinthetõ lezártnak az itt publikált tanulmány.
1. Házassági kapcsolatok 18961905 között
a) Házasodási körzet
A 1920. század fordulóján a nagytárkányi anyakönyvi hivatalban 214 házasságkötés történt. Ezek közül 18961905 között a legtöbb házasfelet Kistárkány adta (106 házasság), majd Nagytárkány (92 házasság) és kisebb a csernyõiek száma (43 házasság). A két összesítõ adat közti különbség abból adódik, hogy 27
esetben egymás településeinek lakosai között jött létre a házasság. 12,62%-kal
tehát a települési endogámia megnövekszik, ha egy egységnyinek vesszük az
egy anyakönyvi hivatalhoz tartozó településeket. (153 házasság = 71,50%)
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Adataink azonban nem teljes körûek, mivel nem elemeztünk minden bodrogközi falut, csak fõleg azokat, amelyek az 1700-as kimutatásban szerepelnek vagy nagyon közel fekszenek
Nagytárkányhoz.
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Ha önmagukban nézzük a falvakat, akkor Nagytárkány lakóhely szerinti házassági endogámiája 18961905 között 69,57%, Kistárkányé 42,45%, Csernyõé
39,54%. A 1920. század fordulóján tehát legmobilabbak a csernyõiek és legkevésbé a nagytárkányiak, ami a párválasztást illeti. Ez azonban csak az adott
évben a település lakóinak döntése. Ennél összetettebb a kép, ha a házasuló
fiatalok születési helyét is figyelembe vesszük.
Nagytárkányról elmondhatjuk, hogy a házasuló pároknak mindössze egyharmada helybeli születésû (28,26%). Ez a szám Kistárkány esetében 18,87%,
Csernyõn 20,93%. Ha aszerint vizsgáljuk, hogy mindkét fiatal helybeli születésû
és helybeli lakóhelyû-e, akkor ez az arány az egyes településeknél egynegyedetegyötödöt jelent. Nagytárkány tiszta endogámiája (mindkét fél Nagytárkányban
született és él) 27,17%-os, Kistárkányé 17,93%-os, Csernyõé 21,93%-os. Az átlag 21,50%. Ezek az adatok arra engednek következtetni, hogy ebben az idõszakban nagy a mobilitás. Ebben azonban még az elõzõ generáció stratégiája is
benne van. Ha viszont még a szülõk adatait is elemzés alá vonjuk, akkor még
világosabb, hogy a 19. század utolsó harmadában a családok keresik a megélhetés lehetõségét, ezért gyakran változtatnak lakóhelyet. A lakóhely változtatásának elsõdleges oka tehát nem a párválasztás, hanem a gazdasági kényszer.
Az anyakönyvek alapján a települések közötti migrációra is rámutathatunk,
térképeinkrõl ez jól leolvasható. Nagytárkány házassági mobilitását 26 településsel meglevõ kapcsolatai mutatják. Az elsõ számú párválasztási célpont Kistárkány (20 közös házasság), a második Bély (5 közös házasság), a harmadik
Bezdéd (3 közös házasság). A többi település 1-1 házasfelet ad, kivéve Zemplénagárdot és Helmecet, ahol az elõfordulás 2-2. Megjegyezzük, hogy a legtávolabbi helység Ohio. Két fiatal bizonyára munkavállalás céljából ment Amerikába, de
házasságkötésre hazajöttek a szülõföldre 1901-ben. Párválasztás céljából a
nagytárkányiak  a közvetlen szomszéd településeken kívül  a Felsõ-Bodrogközbe mentek. Zemplén megye Bodrogközi járásában található települések: Ágcsernyõ, Bély, Királyhelmec, Kistárkány, Láca, Nagyrozvány, Zemplénagárd. Figyelemre méltó térképünkön egy másik sûrûsödési pont Kisvárda körül (Szabolcs
megye, Kisvárdai járás: Kisvárda, Fényeslitke, Tornyospálca, Jéke, Tass, Anarcs,
Pátroha). Távolabbi települések: Sátoraljaújhely, Nyíregyháza Munkács. Ez a háromszög szinte lezárja a kapcsolatok határait (kívül esik Olaszliszka, Huszt).
Ha a fiatalok szülõhelye szerint nézzük a származást, akkor nagyobb a szóródás. Az elõbbi irányokon túl láthatjuk, hogy nemcsak délrõl, hanem nyugatabbról is lehetett egy migráció korábban. Az Alsó-Bodrogköz és Tokaj-Hegyalja néhány települése (Luka, Tolcsva, Olaszliszka) és az Újhelyi járás falvai (Sátoraljaújhely, Mikóháza, Legenye, Magyarizsép, Nagyszalánc) is bekapcsolódtak. Legtávolabbi pont északon Alsókörtvélyes, amely még Zemplén megyében van. Keleten viszont Ung megye néhány települése (Huszt, Bátyú) is jelen van.
Ez alatt a tíz év alatt 26 településsel kerülnek házassági kapcsolatba (lakóhely szerint) a nagytárkányiak.
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b) Vallási kapcsolatok
Már a települések nevével találkozva is sejthetjük, hogy nem teljesen azonos jellemzõkkel leírható népességrõl van szó. Fentebb már említettük, hogy vallásilag
is keveredett a vidék. Ez megmutatkozik a házassági kapcsolatokban is. 1896
és 1900 között vizsgáltuk, hogy mennyire számított a fiatalok párválasztásában
a felekezeti összetartozás. Ez alatt az öt év alatt a három falu fiataljai összesen
103 házasságot kötöttek (Nagytárkány: 48, Kistárkány: 39, Csernyõ: 16). Öszszességében majdnem fele-fele arányban (vallási endogámia: 53,73%, vallási
exogámia: 46,27%) választottak felekezeten belül a fiatalok párt maguknak.
Ha az egyes felekezeteket külön-külön nézzük, akkor sokkal nagyobb különbség látszik. Az izraeliták csak önmaguk között keresik a párjukat (100%-os endogámia). A reformátusok követik õket: 79,07%-os a zártsági fokuk. A görög katolikusokra pedig majdnem ilyen arányú nyitottság jellemzõ (77,42%-os az exogámiájuk). A római katolikusokra is az exogámia túlsúlya a jellemzõ (60,42%).
Hogy összességében a terület mégis félig nyitott, félig zárt vallási közösségre
utal, annak az a magyarázata, hogy a településeken nem egyenlõ arányban vannak jelen a különbözõ vallásúak és nem is azonos számú házasságot kötnek. A
19. század végén tehát a református népesség jóval stabilabbnak látszik, mint
a római katolikus. A legmobilabbak a görög katolikusok. Õk hajlanak leginkább
az exogámiára, így valószínûleg õk asszimilálódnak a legjobban. A leginkább elkülönülten élnek az izraeliták.
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c) A helyi közösség társadalomszerkezete (foglalkozás)
Öt év alatt 208 családban történt meg az örvendetes esemény, hogy a felnõtté
vált gyermek önálló családot alapított. A fiatalok státusát ekkor még a szülõk
(fõleg az apa) foglalkozása adta meg. Mivel az egész közösségre nézve véletlenszerû, hogy mely családoknak van hasonló korú gyermeke, aki házasságot köt,
így ebbõl kiindulva próbálunk meg képet felrajzolni a helyi társadalomról. Az így
kimutatható számokból csak arányokra következtethetünk, de ezt is érdemesnek tartjuk a bemutatásra, hiszen a több szempontból is vizsgálat alá vett házasságok helyét érzékelhetjük. A 65 szülõ kisbirtokos, 8 nagybirtokos, 22 földmûves (közelebbi meghatározás nélkül), 37 napszámos, 14 mezõgazdasági
cseléd, 11 pásztor, 6 csõsz, õr (vasút-, víz-, kert-, mezõõr), 5 dohánykertész, 5
kocsis, fuvaros, 9 iparos, 12 kereskedõ, 4 gazdatiszt, 3 bérlõ, 2 felügyelõ (víz,
dohányhivatal-felügyelõ), 1 pénzügyi fõtanácsos, 4 ismeretlen foglalkozású.
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A három település társadalmi csoportjait tehát így határozhatjuk meg a 19. század végén:
Földbirtokos (nagybirtokos, bérlõ)
11 család  5,29%
Kisbirtokos
65 család  31,25%
Földmûves, napszámos
59 család  28,37%
Kocsis, fuvaros
5 család  2,4%
Pásztor
11 család  5,29%
Dohánykertész
5 család  2,4%
Mezõgazdasági cseléd
14 család  6,73%
Csõsz, õr
6 család  2,89%
Iparos
9 család  4,33%
Kereskedõ
12 család  5,77%
Gazdatiszt, felügyelõ
6 család  2,89%
Pénzügyi fõtanácsos
1 család  0,48%
Ismeretlen
4 család  1,91%

összesen
208 család  100%
A vizsgált települések fiataljai többségükben parasztcsaládokban nõttek fel. Elsõsorban a kisbirtokosok és napszámosok életvitelét követték (közel 60%). Talán hozzájuk igyekeztek igazodni a kocsisok, pásztorok, dohánykertészek, cselédek, csõszök, ha sokszor elérhetetlen volt is számukra a vágy beteljesülése.
(Arányuk megközelíti a családok 20%-át.) A családok egytizede az iparos és kereskedõ, akik viszont felülrõl vették a mintát. A felsõbb osztályt alkották a földbirtokosok (nagybirtokosok, bérlõk) és a honoráciorok (együtt szintén nem haladták meg a családok 810%-át). Így fest tehát a helyi társadalom képe a házasulandók oldaláról, amelyet érdemes összevetni a népesség-összeírások adataival.
1. Házassági kapcsolatok a 20. század elsõ felében (19011950)
A 20. század elsõ fele nem kedvezett a népesség stabilitásának. Több olyan külsõ tényezõ jelenik meg ebben a korszakban, amely csak fokozza a belsõ tényezõk hatását. Belsõ tényezõnek tekintjük a Nagytárkány és környéke, a FelsõBodrogköz kedvezõtlen gazdasági viszonyait, amely a társadalomszerkezetben
is megnyilvánul. A demográfusok demográfiai robbanásról beszélnek, ami a
népszaporulat növekedését jelenti.10 Ennek levezetésére szolgált az amerikázás, amely még a 20. század elején is gyakorlat.11 Idõközben azonban a gazdasági válság világjelenséggé válik. A politikai tényezõk közül feltétlen számolnunk
kell a két világháborúval és következményeikkel. Nem hagyható figyelmen kívül,
hogy idõközben itt országhatárok jelentek meg és módosultak. Nagytárkány egy
hármas határ (csehszlovák, magyar, szovjet/ukrán) szögletébe került. Így azt
10 Lásd a kötetben Tamás Edit tanulmányát!
11 Lásd a kötetben F. Tóth Balázs tanulmányát!
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mondhatjuk, hogy a nagytárkányiak mozgástere egyrészrõl kitágul a 20. század
elsõ felében, másrészt leszûkül. Ez bizonyára tükrözõdik az egyéni életstratégiákban és a házassági kapcsolatokban is.
a) Házasodási körzet
A 1920. század fordulóján a nagytárkányi anyakönyvi hivatalban 1287 házasságkötés volt. Ebbõl csak a nagytárkányi fiatalok házasságkötési trendjeit elemezzük. Ebben a fél évszázadban 601 nagytárkányi házasság jött létre. 274
esetben mindkét fiatal helybeli lakos volt, tehát a lakóhely szerinti endogámia
45,59%-os. 326 esetben az egyik fél más településen lakott. Tehát a lakóhely
szerinti exogámia 54,41%-os. Nagytárkány az elõzõ századfordulóhoz képest
nyitottabbá vált.
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Egyértelmûen kimutatható, hogy Nagytárkány házasodási társközsége Kistárkány (50 év alatt 105 közös házasság). Az exogám házasságok egyharmada
kistárkányi és nagytárkányi fiatal között jön létre. Folyamatosan erõsödik a kapcsolat Béllyel (21 közös házasság) és Zemplénagárddal (11 közös házasság). A
párválasztási körzetbe tartozik Battyán, Királyhelmec, Kisdobra (9-9 közös házasság) és Ágcsernyõ, Tiszasalamon és Csap (8-8 közös házasság). Ezeket követi Sátoraljaújhely és Ungvár (7-7 közös házasság). A házasodási körzethez tartozik még Perbenyik (6 közös házasság), Tiszabezdéd, Lelesz (5-5 közös házasság). Ha térképre vetítjük a településeket és összehasonlítjuk az elõzõ idõszakkal, azt állapíthatjuk meg, hogy az érintett települések száma megnövekszik. Különösen a Felsõ-Bodrogköz falvai kapcsolódnak be a házassági migrációba.
Megmarad a kapcsolat a Kisvárdai járással. Rendszeresebbé válik a kapcsolat
Unggal, Bereggel és a Sátoraljaújhelyi járással. Elvétve Abaúj-Torna, Trencsén
és Liptó megye is elõfordul. 1930-ig jönnek szülõföldjükre haza Amerikából házasságot kötni (New Yersey, Ohio, Mickeport, Tresport), amint ezt a megkötött
5 házasság mutatja. Igaz, 1942-ben olyan lány megy férjhez Nagytárkányból Garbócbogdányba, aki az USA-ban (Tresport) született. A võlegénye pedig egri születésû. 19391945 között a Magyarországhoz való tartozás az elõzõ évekhez
képest új kapcsolatot jelent: 1 budapesti és 1 pápai közös házasság. A két világháború közötti idõben a Csehszlovákiához tartozó nagytárkányi fiatalok elsõsorban saját országukban kerestek párt, de az ungi kapcsolatok sem szakadtak
meg. Ekkor magyarországi településrõl alig választanak párt (Zemplénagárd, Sátoraljaújhely a kivétel). Megszûnik a kapcsolat a Kisvárdai járással.
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Ha tízévenként nézzük a házasodási szokásokat, akkor azt állapíthatjuk meg,
hogy 2936 településsel kerülnek házassági kapcsolatba a nagytárkányiak lakóhely szerint (19011910: 33 település, 19111920: 32 település, 19211930:
23 település, 19311940: 36 település, 19411950: 29 település).
b) Vallási kapcsolatok
A 20. század elsõ felének házasságai közül három évtizedben (19211950)
megvizsgáltuk azt is, hogy a vallás milyen szerepet tölt be a párválasztásban. A
nagytárkányi lakóhelyû ifjak alig több mint fele ragaszkodott a vallási endogámiához (55,84%). Ennél kevesebb a vegyes vallású házasságkötések száma
(44,46%-os a vallási exogámia). A vallási endogámia 19311940 között a legmagasabb (59,39%), majd az azt követõ évtizedben a legalacsonyabb
(19411950: 51,95%). A vallási endogámia megvalósítói közé tartoznak a római katolikusok (22,24%-ot jelentenek), a reformátusok (20,64%), az izraeliták
(6,72%-ot tesznek ki), a görög katolikusok ((5,6%-ot ), az evangélikusok (0,32%ot tesznek ki). Négy személyt nem tudtunk azonosítani (0,4%).
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Ha felekezeteken belül vizsgáljuk a házasságokat, akkor megállapíthatjuk, hogy
100%-os endogámiát csak az izraeliták valósítottak meg (42 házasságot kötöttek). Legnyitottabbak a görög katolikusok (82,76%-os exogámia) és az evangélikusok (77,78%-os exogámia). A vizsgált három évtized alatt összességében a
római katolikusok (61,39-os exogámia) is nyitottabbak a reformátusoknál
(54,74%-os exogámia). Ha évtizedenként nézzük az adatokat, akkor azt tapasztaljuk, hogy a reformátusok a zártság felõl a nyitottság felé haladnak, míg a római katolikusoknál összetettebb a kép. A reformátusok fele 19211930 között
(52,31%) ugyancsak református fiatalt választ házastársul, míg 19311940 között a római katolikusok 46,51%-a köt endogám házasságot. 19411950 között
a reformátusok válnak a legnyitottabbá (74%-os exogámia), õket követik a görög katolikusok (71,43%-os exogámia), majd a római katolikusok (61,62%). Az
evangélikusoknál fele endogám, fele exogám a házasságoknak (50-50%), míg
az izraelitáké csak felekezeten belüli (100%-os endogámia).
2. Házassági kapcsolatok a 20. század második felében (1955, 1960, l965,
1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000)
A 20. század második felében Nagytárkány a hármas határon fekszik, 1990-ig
Csehszlovákia Királyhelmeci járás községe. A rendszerváltás után átkerül a
Tõketerebesi járáshoz. Az önálló Szlovákia és a község határos lesz Ukrajnával
és Magyarországgal. A rendszerváltás tehát ismét hatással lehet a településközi kapcsolatokra. Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy forrásunk a szülõhely megnevezésében nem releváns, mivel 1958-tól a gyerekek a csernyõi szülõotthonban, majd 1965-tõl a királyhelmeci klinikán jönnek napvilágra. A 20. század második felének elemzésénél kizárt a felekezeti vizsgálat, mivel ilyen adatokat az anyakönyvek nem tartalmaznak. 1995-tõl pedig bizonytalansági tényezõt
okoz, hogy a lakóhely sincs következetesen feltüntetve, így feltételezzük, hogy a
Nagytárkányban házasságot kötöttek  ha nincs külön megjegyzés  ottani lakosok. Eltekintünk a foglalkozás szerinti elemzéstõl, ugyanakkor forrásunk lehetõvé teszi, hogy vizsgálatunkat kiterjesszük a házasulandók életkorára is.
Az ötévenkénti mintavétel alapján a 20. század második felében kötött házasságok közül 177 elemzésével foglalkozunk. Összességében megállapíthatjuk,
hogy az évenkénti házasságkötések száma 1128 között mozgott. A legmagasabb 1975-ben (28 házasság), a legalacsonyabb 1985 és 2000-ben (1111 házasság). Megjegyezzük, hogy a 21. század elsõ évtizedében csökken a házasságkötések száma (évenként 611 házasság), ami a lakosság összetételének változását (születések számának csökkenése, az idõskorúak számának emelkedése)
jelzi, s hosszú távon a település lélekszámának csökkenését vetíti elõre.
a) Házasodási körzet
A 20. század második felének legfõbb jellemzõje, hogy a fiataloknak mindössze
egynegyede talál helyben párt (25,42%-os az endogámia). Ez már azt jelenti,
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hogy a település szinte teljesen nyitottá válik. A fiatalok háromnegyed része
(74,58%) más településen találja meg a párját. Arról nincs kimutatásunk, hogy
hol lesz a közös lakóhelyük, de feltételezzük, hogy sokan elköltöznek
Nagytárkányból. (Lehetséges, hogy már máshol vállaltak munkát, máshol ismerkedtek, csak éppen esküdni jönnek haza.) A házassági migráció tehát nagyobb
még az évszázaddal korábbinál is. A legnyitottabb a település 1990-ben
(94,44%-os az exogámia). A rendszerváltás mintha a fiatalok egyéni életében is
kinyitotta volna a lehetõségeket. Késõbb azonban felértékelõdött a helyben maradás. 1995 és 2000-ben a házasságok közel fele a helyben maradottak között
köttetett. Ezt úgy is fogalmazhatjuk, hogy a községükhöz leginkább kötõdõ fiatalok egymás között megtalálták a párjukat. Ez a lakosság egy részének stabilizálódását vetíti elénk.

év
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
összes

Lakóhelyi exogámia és endogámia Nagytárkányban
– 20. század második fele –
összes házasságexogámia %
endogámia %
19
13
68,42
6
31,58
17
14
82,35
3
17,65
15
12
80
3
20
19
14
73,68
5
26,32
28
22
78,57
6
21,43
23
17
73,91
6
26,09
11
9
81,82
2
18,18
18
17
94,44
1
5,56
16
8
50
8
50
11
6
54,55
5
45,45
177
132
74,58
45
25,42

A 20. század második felébõl vett mintavételünk szerint Nagytárkány házasodási társközsége továbbra is Kistárkány (30 közös házasság = 17%). Ezt követi
Bély 8 közös házassággal, Bodrogmezõ (Zemplén) 6-tal, Lelesz 5-tel és Tiszacsernyõ 4-gyel. Az országhatárok szinte teljes egészében lezárták a házasodási
körzetet keletre és délre (1 beregszászi és két miskolci házasság kivételével).
A házasságok többsége Zemplén megyei falvak fiataljai között jön létre. Különbségként említhetjük azonban, hogy már a Bodrog túlpartján is több településsel
létesítenek kapcsolatot. Szepes, Gömör, Hont megye szintén számításba jön. A
legtávolabbi nyugati település Prága, az ország akkori fõvárosa, ahonnan egy házasfél került Nagytárkányba.
b) A házasulandók életkora és korkülönbsége
A házasulandók életkorát 1965, 1970, 1975, 1995, 2000 években vizsgáltuk.
Adatsorunkat a nagytárkányi anyakönyv szolgáltatta. (Tehát nagytárkányi, kistárkányi és csernyõi adatok is vannak benne. Összesen 157 házasságban 314
fiatal adata.) Ekkor a fiatalok döntõ többsége 20 és 30 éves kora között kötött
házasságot.
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A lányok döntõ többsége 22 éves koráig férjhez ment (81,53%). Ezen belül is
legjellemzõbb a 2022 éves kor (52,23%). 2324 évesen is többen mennek
férjhez, mint 2530 éves korukban: 21, illetve 16 lány. Ez utóbbiak között bizonyára már többen nem az elsõ házasságot kötik, csakúgy, mint a 3 ennél idõsebb nõ. A legfiatalabb férjhez menõ lány 17 éves volt 1970-ben és 1995-ben.
A fiúk közül legtöbben 2530 éves korukban kötnek házasságot (34,4%), de
gyakori az elõzõ korosztály (2124 évesek) házasodási kedve is. 2022 és
2324 évesen csaknem ugyanannyian gondolnak családalapításra (40, illetve
38 fiú). 13 esetben 3140 év között kötnek házasságot. Efölött 5 fõ van. Ez
utóbbiak bizonyára ugyancsak már nem az elsõ házasságot kötõk közé tartoznak. A legfiatalabb nõsülõ legény 18 éves 1975-ben. A legidõsebb férfi 51 éves
kaliforniai lakos, aki egy csernyõi 40 éves nõvel kötötte össze az életét 1970ben. A legidõsebb nõ ugyancsak 51 éves (2000-ben).
A házasodásra Nagytárkányban és környékén a 20. században tehát még
nem jellemzõ a házasságkötés kitolása, a késleltetés. Az idõs korban kötött házasságok sem jellemzõk.
A házastársak korkülönbségére vonatkozólag megállapíthatjuk, hogy a vizsgált öt évben (157 házasság) 13 esetben volt idõsebb a menyasszony a võlegénynél (8,28%). Azonos korúak csaknem ennyien voltak (12 esetben  7,64%).
A legtöbb házasságot 35 évvel idõsebb férfi kötötte (46 házasság = 29,3%).
Ugyancsak gyakoribb az 1-2 éves korkülönbség (41 eset = 26,12%). Nem ritka
azonban a 610 éves korkülönbség sem (37 eset = 23,57%). A legnagyobb korkülönbség 1970-ben jegyezték fel: 21 évvel volt idõsebb a võlegény, mint a
menyasszony. A választottjánál négy évvel idõsebb ara 1995-ben állt az anyakönyvvezetõ elé.
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Összességében megállapíthatjuk, hogy 05 év a legáltalánosabb korkülönbség
ebben az idõszakban (99 házasság = 63,06%). A férfiak házasodási korában
mutatkozó eltolódást jelzi a 610 éves korkülönbség (23,57%), valamint az
esetleges újraházasodás. Az újraházasodásra, a válásra és az együttélésre
azonban nem tártunk fel konkrét adatokat.

Összegzés
Nagytárkány társadalmának bemutatásához sajátos mikrovizsgálati módszerrel
közelítettünk. Elsõsorban a rendelkezésünkre álló történeti források elemzésével jutottunk el a 20. századi folyamatok bemutatásához. Nem teljes a kép, de
az eddig feldolgozott adatokból is nyilvánvalóvá vált, hogy a középkortól kontinuus bodrogközi települések lakossága mint kistáji csoport megõrizte magyarságát, kultúráját, nyelvét. Nagytárkány társtelepülése Kistárkány. Ezt a szoros
kapcsolatot jól mutatják az egy évszázad létrejött közös házasságok. Még akkor
is így van ez, ha egyik település törzslakossága vagyonosabb református, a másik településé a szerényebb körülmények között élõ római katolikus. Itt tehát a
legerõsebb összetartó erõ az azonos nemzetiség, és csak ezt követi a vallás,
majd a társadalmi helyzet.
A gazdasági kényszer, a települések nagyságrendje azonban megkövetelte
a mobilitást. A Felsõ-Bodrogköz falvai olyan csoportot alkotnak, amelyet egységnek tekinthetünk. Kapcsolatot tartanak azonban Zemplén megye más területeivel és a Rétséggel, valamint Unggal. Míg a magyarországi területek a református magyar utánpótlást adták, a Kárpátaljáról a görög katolikus ruszin népcsoport folyamatos térhódításának lehetünk tanúi. A ruszinok a leginkább asszimilálódó népcsoport. A római katolikus magyarság többé-kevésbé meg tudja õrizni sajátos kultúráját. A külsõ gazdasági és politikai tényezõk egyrészt mobilizálták Nagytárkány lakóit (amerikázás, nyitás az ország északi és nyugati megyéi
felé), másrészt lezárták a keleti, déli kapcsolatokat az országhatárok változtatásával. Ennek hatása bizonyára a kultúrájuk számos területén kimutatható.
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Irodalom
Fényes Elek
1851
Magyarország geographiai szótára. IIV. kötet. Pest
Petrik Béla
1958
A nagytárkányi rk. plébánia közeli és távolabbi vonatkozásai. A nagytárkányi
zárda tulajdonába adományozta Petrik Béla püspöki tanácsos, nyugdíjas radi
plébános. 1958. V.1.

Príspevok k opisu spoloènosti Ve¾kých Trakán
(Zhrnutie)
K predstaveniu spoloènosti Ve¾kých Trakán pristupujeme svojráznou mikrovýskumnou
metódou. K popisu procesov 20. storoèia sme sa dostali v prvom rade analýzou historických prameòov, ktoré sme mali k dispozícii. Obraz nie je úplný, ale aj na základe
doteraz spracovaných údajov je zrejmé, e obyvate¾stvo od stredoveku kontinuitných osídlení si ako skupina mikroregiónu udralo svoje maïarské povedomie, kultúru, jazyk. Sesterskou obcou Ve¾kých Trakán sú Malé Trakany. Toto úzke spojenie dokazujú manelstvá,
uzavreté poèas jedného storoèia. Je tomu tak aj napriek tomu, e pôvodní obyvatelia jednej obce sú majetnejí kalvíni, v druhej ijú v skromnejích pomeroch rímskokatolíci.
Najsilnejím pojivom medzi nimi je teda predovetkým etnická príslunos, a potom
nasleduje náboenská a nakoniec spoloèenské postavenie.
Hospodárska nevyhnutnos, ve¾kos osídlení si vak vyadovali mobilitu. Dediny
Horného Medzibodroia vytvárajú takú skupinu, ktorú môeme povaova za celok. Udriavajú vak styky s inými oblasami Zemplínskej upy, ako aj s oblasou Rétség a Uskou
oblasou. Kým z regiónov na území Maïarska vychádzali maïarskí reformovaní potomkovia, zatia¾ z Podkarpatska sme svedkami plynulého prílivu gréckokatolíckych rusínskych
etnických skupín. Rusíni sú najviac asimilujúcou sa etnickou skupinou. Rímskokatolícki
Maïari si viac-menej dokáu uchova svoju svojráznu kultúru. Vonkajie hospodárske
a politické èinitele na jednej strane mobilizujú obyvate¾ov Ve¾kých Trakán (vysahovalectvo za prácou do Ameriky, otvorenie sa voèi severným a západným upám krajiny), na druhej strane zmenou hraníc sa preruili východné a juné styky. Toto sa zaiste prejavilo
v mnohých oblastiach ich vlastnej kultúry.

Angaben zur Gesellschaftsschilderung von Nagytárkány
(Zusammenfassung)
Um die Gesellschaft in Nagytárkány zu schildern, bedienten wir uns einer eigentümlichen
Methode der Mikroforschung. Vor allem mit der Analyse der uns zugänglichen historischen
Quellen sind wir dazu gelangen, die Prozesse im 20. Jh. vorzustellen. Das Bild ist zwar
unvollständig, doch ergibt sich aus den bisher verarbeiteten Angaben, dass die Einwohn-
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erschaft der Siedlungen in dem Zwischenraum Bodrog seit dem Mittelalter als eine kleinlandschaftliche Gruppierung ihr Ungarentum, ihre Kultur und Sprache bewahrt hatte.
Der unnmittelbare Nachbar von Nagytárkány ist Kistárkány. Über diese enge
Beziehung zeugen die Mischehen, entstanden in den letzten hundert Jahren. Es ist eine
Tatsache, obwohl die Einwohner der einen Siedlung reiche Reformierte sind, die Einwohner der anderen Siedlung sind Römisch-Katholiker, die unter bescheideneren Verhältnissen leben. Hier ist also die gleiche Nationalität die stärkeste zusammenhaltende
Kraft, erst danach kommen Religion und gesellschaftlicher Stand.
Der wirtschaftliche Zwang und die Größe der Siedlungen verlangten aber eine Mobilität. Die Dörfer im Zwischenraum Oberer Bodrog bilden eine solche Gruppe, die als Einheit betrachtet werden kann. Sie pflegen aber Beziehungen auch zu anderen Gebieten in
Zemplén und Rétség, wie auch mit der Ung-Gegend. Die Gebiete in Ungarn lieferten
einen reformierten ungarischen Nachwuchs, von der Karpatengegend kamen immer
mehrere griechisch-katholische Rutenen. Die Rutenen sind die am meist assimilierte
Volksgruppe. Die römisch-katholischen Ungarn konnte ihre eigenartige Kultur mehr oder
weniger gut bewahren. Die äußeren wirtschaftlichen und politischen Tatsachen haben die
Einwohner in Nagytárkány einerseits mobilisiert (Auswanderungen nach Amerika, Offenheit gegenüber den nördlichen und westlichen Bezirken des Landes), andererseits wurden durch die Veränderung der Staatsgrenzen die Kontakte nach Osten und Süden geschlossen. Dies kann vermutlich auf vielen Gebieten ihrer Kultur festgestellt werden.
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A szlovákiai Bodrogköz délkeleti sarkában található Nagytárkány történeti-néprajzi
monográfiáját tartja kezében az olvasó. Monográfiát, még akkor is, ha az itt
sorjázó írások a szó szoros értelmében nem is felelnek meg a monografikus igény
minden elvárásának. Cseppben a tengerként azonban mégis karakterisztikus képet
nyújtanak a település, s ezáltal (bizonyos fokig a korábban megjelent Kisgéres-kötet
tanulságaival is megtámogatva) az egész térség történeti fejlõdésérõl, változó népi
kultúrájáról. A Viga Gyula által vezetett ad hoc kutatócsoportban magyarországi
és hazai kutatók vettek részt:
Bogoly János biológus, Királyhelmec; Bona Bernadet néprajzos muzeológus, Nyíregyháza-Sóstó;
Csíki Tamás történész, egyetemi docens, Budapest – Miskolc; Fehér József múzeumigazgató,
Sátoraljaújhely; Fogas Tóth Balázs néprajzos muzeológus, Sárospatak; Frisnyák Sándor geográfus,
egyetemi tanár, Nyíregyháza; Gyulai Éva történész, tszv. egyetemi docens, Miskolc; L. Juhász Ilona
etnológus, Komárom; Mizser Lajos nyelvész, fõiskolai tanár, Nyíregyháza; Németh Péter
régész-történész, Nyíregyháza; Örsi Julianna néprajzkutató, múzeumigazgató, Túrkeve;
Páll István néprajzkutató, múzeumigazgató, Nyíregyháza-Sóstó; Százvai István alpolgármester,
Nagytárkány; Szilágyi Miklós néprajzkutató, egyetemi docens, Budapest; Takács Péter történész,
egyetemi docens, Debrecen – Nyíregyháza; Tamás Edit történész muzeológus, Sárospatak;
Sz. Tóth Judit néprajzos muzeológus, Szentedre; Viszóczky Ilona néprajzos muzeológus, Miskolc
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