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I. 
 

EGY ILLANCSI TANYA NÉPRAJZA 
 
ILLANCS, A HOMOK BIRODALMA 
 
Az Illancs-fogalom értelmezése 
 

A Kalocsai Sárköz délkeleti szélének, a kiskunsági Halas város hajdani nyuga-
ti határrészeinek és a Bácska északi peremvidékének sokféle eredetű népe az 
Illancs helynevet arra a homokbuckás területre alkalmazza, amely a Jánoshalma–
Császártöltés között haladó országúttól a halasi határ Debeák pusztájáig terjed, és 
hajdan Felsőterézhalom néven Jánoshalma északkeleti határrészét, illetve a kisszállá-
si uradalom északi nyúlványát jelentette. Illancs nyugatról Kéles pusztával határos, 
amely a XVIII. század közepe óta érsekuradalmi birtok volt. 1952-ben Kélest és 
Felsőterézhalmot egyesítették. Mindkettőt kiszakították Jánoshalma közigazgatási 
területéből. Létrehozták belőlük Kéleshalom tanyaközséget. Ha tehát a XXI. század 
elején meg akarjuk határozni, hogy mit értünk Illancs alatt, azt mondhatjuk: az 
Illancs szó Kéleshalom község keleti felére vonatkozó helynév. (181. kép.) Ezt a népi 
helynévhasználati módot tükrözi a helyismereti és a néprajzi irodalom Illancs fo-
galma.1 

Mindezt azért érdemes és azért szükséges hangsúlyozni, mert a táj népi szó-
használatára alapozott néprajzi Illancs-fogalom mellett létezik egy attól eltérő, né-
mely földrajzi szerző által előszeretettel használt, kissé önkényes, íróasztal melletti 
találmánynak tűnő, tájnév szerepű földrajzi Illancs-fogalom is. Utóbbi a Baja–
Jánoshalma vonaltól északra eső észak–bácskai tájra vonatkozik, és jobbára a XX. 
század második felében keletkezett térképeken és földrajzi írások szövegében sze-
repel.2 

Ezzel a mesterségesen kreált szerencsétlen földrajzi Illancs-fogalommal a nép-
rajzkutató nem tud mit kezdeni, mert teljesen idegen a táj népének helynévhaszná-
lati gyakorlatától. Nevezheti önkényesen akárhány geográfus Illancsnak Rém, Bo-
rota, Sükösd, Hajós homokbuckás határát, (mintegy az „igazi” Illancs analógiájá-

                                                           
 
1 BÁRTH János 1980. 59–60. – BÁRTH János 1990/a. 111. – SZTRINKÓ István 1978. 143. – TÖRÖK Lász-

ló 1938. 21–22. – KARSAI Ferenc 1987. 
2 Az Illancs nevet tájnévként használták: N. SZABÓ Ilona 1986. – Földrajzi atlasz a középiskolák számára, 

Budapest 1958. Negyedik kiadás. (A térképek tervezése és rajzolása 1951 és 1955 között történt.) 9. 
térképlap. – Képes politikai és gazdasági világatlasz, 46. térképlap, Budapest, 1968. Második kiadás. – Fi-
gyelemre méltó, hogy Török László jánoshalmi tanár az 1938-ban megjelent emberföldrajzi írásnak 
tekinthető könyve tanulsága szerint még kiválóan tudta, hogy hol van Illancs. – TÖRÖK László 1938. 
21–22. – Végtelenül sajnálatos, hogy Kiss Lajos a földrajzi nevek nagy tudósa egy 1959. évi atlasz hatá-
sára az Illancs helynév szócikk elei meghatározásával „bedőlt” a mesterségesen kreált földrajzi Illancs 
– fogalomnak. KISS Lajos 1997. I. 624. 
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ra3) ha megkérdez egy rémi, borotai, dzsidai, szentkatai, szentgyörgyi, antallaposi 
lakost arról, hogy hol van Illancs, a megkérdezett egyértelműen keletre fog mutat-
ni, a Jánoshalma–császártöltési úton túlra, Kéleshalom község keleti felére, mivel 
számára ott van az Illancsként ismert terület. Következésképp, tanulmányomban a 
néprajzi Illancs-fogalmat használom. A népi gyakorlatnak megfelelően az Illancs 
helynévvel a Kéles puszta, Császártöltés, Csala puszta, Debeák puszta közé eső 
hajdani jánoshalmi, később kéleshalmi területet, az egykori Bács-Bodrog vármegye 
Felsőterézhalomnak is nevezett legészakibb csücskét jelölöm.  
 
Felívelő és hanyatló illancsi civilizáció a XX. században 
 

Illancs területe a XX. század elején a kisszállási uradalom részeként német–
olasz hölgyek és urak birtokában volt, akik az 1846 óta Jánoshalmát és Kisszállást 
egyaránt birtokló Stametz-Mayer János bécsi bankár utódainak számítottak.4 A Fel-
sőterézhalom néven emlegetett homokbuckás, rezgőnyárfás, galagonyabokros, ár-
valányhajas legelőt a kisszállási uradalom marha- és juhlegeltetéssel hasznosította. 
Az 1960-as évek végén rögzített népi visszaemlékezések szerint néhány itatókút és 
a későbbi Zsebi-tanya tájékán két uradalmi tanyaépület, illetve a szükséges meny-
nyiségű marhaállás és pásztorenyhely jelentett csak tájátalakításra utaló nyomot. 
Jobbára pásztorok jártak-keltek a több mint 6000 holdas lakatlan terület háborítat-
lan természeti környezetében.5 

Jankovác nagyközség 1879-ben készített felvételi előrajzainak felsőterézhalmi 
térképlapjai6 abban az állapotában ábrázolják az illancsi tájat, amikor még marha-
legelőként szolgálta tulajdonosait: Puthon Leopoldine bárónét és S. Martino Rosa-
lia de Valpurgo grófnét. A hatalmas puszta északkeleti részén, a Felsőkút-nak neve-
zett területen a térképész jelzett egy pusztai épületet, alatta két gémeskúttal. Délen, 
a Dragon nevű területen ugyancsak álltak uradalmi épületek. Utóbbiak talán azo-
nosak voltak a szóbeli hagyomány Zsebi–tanya helyén jelzett régi épületeivel. 

Az 1879. évi térképlapokon figyelemre méltók a szekérutak, amelyek évszá-
zadok óta ugyanazon a nyomvonalon kanyarogtak. Ezeket az ősi utakat jórészt 

                                                           
 
3 N. SZABÓ Ilona 1986. 
4 KARSAI Ferenc 1974. 77., 113. 
5 Némiképp félrevezetőek és ezért mindenképpen magyarázandóak az 1952-ban alakult Kéleshalom 

község területére vonatkozó visszatekintő statisztikák népességi adatai. (Például: 1980. évi NÉPSZ. 
1981. 548–549. p.) Az 1870-ben jelzett 219, az 1880-ban jelzett 239, az 1890-ben jelzett 253, az 1900-ban 
jelzett 260 főnyi népesség óriási többsége nem Illancsban, hanem az érsekuradalmi Kélesen lakott, ahol 
több major is létezett nagy létszámú érseki cselédséggel. Az Illancs benépesülése utáni, tehát az 1910-
es évvel kezdődő népszámlálási adatokkal, különösen a Kéleshalom község létezése óta felvett ada-
tokkal pedig az a baj, hogy tartalmazzák Illancs és Kéles népességét egyaránt. Következésképp Illancs 
népessége csak hozzávetőlegesen, számításokkal állapítható meg. Az Illancs benépesülése utáni első 
népszámlálás idején, 1910-ben Kélesnek 193 lakosa volt. A kélesi népesség 1930-ra 292 főre szaporo-
dott. A XX. század középső évtizedeiben tehát Illancsnak valójában körülbelül 300 fővel kevesebb la-
kosa volt, mint amit a visszatekintő statisztikák Kéleshalom község egész területére jeleznek. 

6 BL. VI. 106. AFTH iratok. Jánoshalma. 150. doboz. 1/4. 



 
 

7 
 
 

eltörölte az 1906. évi parcellázás, mivel párhuzamosan futó dűlőutak új hálózatát 
teremtette meg. 

Az 1879. évi felvételi előrajzok Felsőterézhalom területére vonatkozó lapjain 
az alábbi régi helynevek olvashatók: Mogyorós. (Nagy terület a puszta középső 
részén. Felnyúlt Császártöltés, Csala határáig.), Cseres. (Kéles keleti és Felsőteréz-
halom nyugati széle. A császártöltési határtól lenyúlt a kélesi major tájáig.), Cseres. 
(Az előbbi Cseressel ellentétben a puszta keleti szélén, a halasi határ közelében 
nyúlt el hosszú függőleges sávban.), Felsőkút. (A puszta Vastaghëgy és Csala felé eső 
északnyugati sarka.), Hederes kopolyája. (Vízállás a Halas felé eső oldalon.), Kikirics. 
(A keleti oldal Cserese alatti terület a halasi határ közelében.), Két katonás. (A Mo-
gyorós közelében, attól keletre fekvő terület.), Dragon. (Kisebb terület, a puszta Ha-
las felé eső oldalán, a Cseres alatt.), Sikáros. (A halasi határ közelében fekvő, déli 
terület.), Deszkás. (Mogyoróstól keletre eső, Cseres alatti, déli terület.), Kis Pampula. 
(Kisebb terület a puszta déli felének középső részén.), Baromtó. (Vízállás Sikárostól 
nyugatra a puszta délkeleti részén.), Álomhegy. (Magaslat a Csala felé eső pusztaré-
szen.), Malomhegy. (Magaslat a Csala felé eső pusztarészen.), Antalkút, Kis Antalkút. 
(Kutak környéke a puszta délkeleti oldalán.), Zsiványhegy. (Magaslat a halasi határ 
közelében, Sikárostól északra.) 

Az 1906. évi parcellázás, illetve az 1909. évi kataszteri fölmérés után a földrajzi 
nevek egy része végleg eltűnt, mert az új lakosság nem használta. Más nevek vi-
szont hivatalos dűlőnévvé váltak. Ezáltal kiterjedésükben, területi érvényességük-
ben jelentős változások következtek be. 

A XX. század első évtizedének közepén az olasz tulajdonosoktól megvásárolta 
Felsőterézhalmot a szabadkai Délvidéki Közgazdasági Bank. Felmérette, parcelláz-
tatta a 6000 kataszteri holdnyi homokbuckás pusztát, és 1906-ban nagy propagan-
dával megkezdte kiárusítását olyan vállalkozó jövevényeknek, akik az ígéret föld-
jének tekintették a hatalmas homoktengert.7 

1909-ben, amikor elkészültek a felparcellázott Felsőterézhalom kataszteri fel-
vételi előrajzai, azokat a parcellákat, amelyekre még nem akadt vevő, két bank 
tulajdonaként tüntették fel a térképészek. A Délvidéki Közgazdasági bank Rész-
vénytársaság 7/10, a Bácsmegyei Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság 3/10 
arányban birtokolta az eladó területeket. A következő évtizedben a homokok leg-
többje új gazdára talált. Amelyik homokbuckás, futóhomokos, hasznavehetetlen 
parcella soha nem kelt el, azt az illancsiak a bankjárás kifejezéssel illették.8 

A parcellák megvásárlói ősgyöpek föltörésével, nyárfasügelyek, galagonyabok-
rok, borovicskabokrok irtásával, tanyák építésével elindították a tájátalakítás, a 
civilizáció-teremtés küzdelmes, de felemelő korszakát. Illancs új lakóinak többsége 
a közeli Jánoshalmáról érkezett. Az északi dűlők jórészt császártöltési sváb gazdák 
birtokába kerültek. Sokan költöztek Illancsba a Bácska északi és Tisza melléki hely-
                                                           
 
7 TÖRÖK László 1938. 21. 
8 BL. VI. 106. AFTH iratok. Jánoshalma. 150. doboz. 1/4. 
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ségeiből.9 Elszórtan kerültek az embert, lovat, próbáló illancsi homokra új lakosok 
a Kárpát-medence távolabbi vidékéről is.  

Az illancsi parcellázás utáni első népszámlálás idején, 1910-ben 800 lakos élt 
Jánoshalma Felsőterézhalom nevű határrészén, vagyis Illancsban. 5 év alatt tehát a 
beköltözésekkel gyakorlatilag 0-ról 800-ra emelkedett az illancsi népesség. 20 év 
múlva, 1930-ban Felsőterézhalom területén 1197 fő lakott. Közülük 1105 magyar-
nak, 92 németnek vallotta magát.10 Az 1930. évi létszámot már az Illancsban szüle-
tettek sokasága is növelte. 

A tanyahálózat folyamatosan sűrűsödött. Az első foglaló gazdák 100-200 hol-
das birtokait az 1930-as években és az 1940-es évek elején felosztották az örökösök 
között. A leszármazottak az örökölt 10-15-20 holdas birtokokon tanyákat építettek. 
Így az első települők tanyáinak környékét a második nemzedék tanyái hálózták be. 
Az 1930-as években a tanyák sűrűsödésével párhuzamosan lezajlott a gazdálkodás 
stílusváltása is. Az első foglalók külterjes gazdálkodását olyan gazdálkodás váltot-
ta föl, amelyben központi helyet kapott a homoki szőlő- és gyümölcstermesztés. Ez 
a változás együtt járt a természeti környezet alaposabb átalakításával. A „Kert Ma-
gyarország” ábrándjainak idején „Kert Illancs” született. Az Erdei Ferenc által jog-
gal magasztalt jánoshalmi gyümölcs11 jelentős része Illancs homokján termett, és a 
legendás jánoshalmi piac gyümölcsöt, zöldséget, „tejhasznot” árusítgató parasztjai 
között illancsiak sokasága húzódott meg. Török László, Jánoshalma emberföldraj-
zának megfogalmazója 1938-ban Illancsot a jánoshalmi határ „legnagyobb fejlődést 
ígérő külterületének” tartotta.12  

Az 1930-as években előre haladt az illancsi tanyai nép „társadalmasulása”. 
Szomszédsági kapcsolatok épültek ki, amelyek színeződtek házassági és komasági 
kapcsolatokkal. Az ősfoglaló családokban nem volt ritka a 8-10-12 gyerek. Követ-
kezésképp, a tanyák között egyre szaporodó utakon sok fiatal járt-kelt. Ünnepeken 
„bandázó” legények és leányok nótázása, tanyai bálak citeraszava verte fel a pusz-
tai csendet. Névnapok, disznótorok, „móvában” végzett közös munkák vigasságai 
színezték a megrokkantóan nehéz homokhódító hétköznapok küzdelmeit.  

A puszta két komplex művelődési funkciójú iskolája, a faluhelynek kijelölt te-
rület kocsmája, boltja, kőrje találkozásra vonzotta a szétszórtan élő tanyaiakat. Az 
1938-ban felszentelt templom természetes vallási feladatköre mellett rendszeres, 
heti találkozóhely, illetve önmegmutató hely szerepet is betöltött. 

Fokozatosan kialakult az illancsi tudat, bár a környék falusi és mezővárosi ér-
tékrendje szerint nem jelentett nagy dicsőséget illancsinak lenni.  

Az illancsi tanyásodás és kultúrtáj-építés felívelő korszaka 1949 tájáig tartott, 
tehát összesen fél évszázadot sem ért meg. A XX. század közepén a szovjet mintá-

                                                           
 
 9 BÁRTH János 1990/a. 112. 
10 NÉPSZ. 1912. 535. – NÉPSZ. 1932. 312. 
11 ERDEI Ferenc 1937. 178-180, 193–195. 
12 TÖRÖK László 1938. 21. 
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kat követő, „népi demokráciának” nevezett magyarországi szocializmus paraszt- 
és tanyaellenes agrárpolitikája megállította a felívelést, és elindította a hanyatlást.  

Az illancsi népességi csúcsot az 1949-es népszámlálás adatai tükrözik. Ekkor a 
hamarosan létrehozott Kéleshalom tanyaközség területén 2080 lakos élt.13 Feltéte-
lezve, hogy Kélesre kb. 280 fő jutott, Felsőterézhalom, vagyis Illancs 1949. évi né-
pességét kb. 1800 főre becsülhetjük.  

Az 1950-es évek első felében a hatalmas adók és a teljesíthetetlen beszolgálta-
tási kötelezettségek elől sok gazda és gazdaleszármazott menekült el Illancsból a 
környező „élen járó”, a politika által favorizált, „szocialista”, állami gazdaságos, 
téeszes telepekre, Fehértóra és a Borota tájékán fekvő Kukullába. Mások távoli 
ipartelepeket, bányákat vettek célba. Az elköltözők elhagyták tanyáikat, földjeiket. 
A megüresedett tanyák összedőltek, haszonlesők, fosztogatók áldozataivá váltak. 
A parlagon hagyott földeket, szőlőket ellepte a gaz, a „vadgyapot”, a galagonya-
bokor, a sarjadó akácerdő. A természet megkezdte hajdani birodalmának vissza-
hódítását.  

Az 1960-as évek elején valahol, talán Halason, talán Kecskeméten, talán Bu-
dapesten, valakik, bizonyára jeles „vidékfejlesztő” hivatalnokok vonalakat húztak 
Illancs térképére. Eldöntötték, hogy bizonyos dűlőkbe erdőt ültetnek, bizonyos dű-
lőkbe nagyüzemi szőlőt plántálnak, a maradék dűlők pedig a szakszövetkezetbe 
tömörített illancsiak családi gazdálkodását szolgálják. Az erdősítésre kijelölt északi 
területek szőlőit és gyümölcsöseit hatalmas erőgépek rendre kiforgatták a nagy és 
magasztos cél: a szocialista erdőültetés érdekében. A birtokoktól megfosztott, er-
dővel övezett tanyák lassú vergődés után előbb vagy utóbb az enyészet martaléka-
ivá lettek.  

A nagyüzemi szőlők övezetében is hatalmas dózerek planírozták el a homok-
halmokat, kiforgatva a létező szőlőket és gyümölcsösöket. Itt is sok tanya esett 
áldozatul a nagyüzemteremtés utópiájának. A maradék tanyák a múlt átkos „örök-
ségének” tanújeleként, lakótanya gyanánt árválkodtak a kordonos művelésű új 
szőlőrengetegben. Aztán jó két évtized múlva a nagyüzemi szőlőt magára hagyták 
tulajdonosai, a jánoshalmi Tsz-közi vállalat urai. Az 1990-es években már hatalmas 
parlag jelezte a természet hódításának várható győzelmét.  

A szakszövetkezeti gazdálkodásra kijelölt dűlők tanyái, a másik két terület ta-
nyáihoz hasonló hanyatló sorsot éltek meg a XX. század utolsó harmadában. Az 
erdő- és a szőlő övezetben lezajlott tanyapusztulás és elnéptelenedés kihatott a 
szakszövetkezetes övezetre is. A tanyai gazdálkodás presztízse alászállt, lehetősé-
gei behatárolódtak, perspektívái elhalványultak. Az általános elköltözési tömeg-

                                                           
 
13 Sajnos az 1949. évi népszámlálás demográfiai eredményeket tartalmazó községsoros kötete (NÉPSZ. 

1950) nem közli külterületi lakott helyek szerinti bontásban a külterületi népesség adatait. Ráadásul 
ugyanez mondható el az 1949. évi népszámlálás külterületi lakott helyek főbb adatait közreadó köte-
téről is. (NÉPSZ. 1951) Ezért az 1949. évi adatot 1980. évi visszatekintő statisztikából közlöm. (NÉPSZ. 
1981. 548.) 
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pszichózis magával ragadta a maradék tanyai gazdaságok fiatal, munkabíró népé-
nek egy részét is. 

A tanyapusztulást és az illancsi tanyai civilizáció hanyatló ívét jól tükrözik az 
illancsi népesség 1950 után bekövetkezett fogyásának szomorkás adatai. Ezek a 
számok akkor is sokat mondóak, ha figyelembe vesszük, hogy az 1968 tájától di-
vatba jött „falusi” építkezések révén, kis falu formálódott a félévszázaddal koráb-
ban kijelölt illancsi „belterületen”, a templom tájékán. A falucska jó néhány tanya 
népét magába fogadta, ezáltal jobbította Kéleshalom népességi statisztikáját. 1960-
tól a Kélest és Illancsot egyaránt magába foglaló Kéleshalom község lakónépessé-
gének száma az alábbi módon alakult: 1960-ban 1767 fő, 1970-ben 1434 fő, 1980-ban 
878 fő, 1990-ben 642 fő, 2001-ben 561 fő.14 Azon a területen tehát, ahol a XX. század 
közepén, a szocializmus kezdetén 2080 fő lakott, fél évszázad múlva, a harmadik 
évezred hajnalán csak a hajdani népesség közel egynegyede, 561 fő élt. Fél évszá-
zad felívelés, fél évszázad hanyatlás. Röviden ennyi az illancsi tanyai civilizáció 
száz éves története. 
 
A Rúzsa-tanya történetének alapvonalai 
 

A tanulmányom tárgyául választott tanya Illancsban állt, a kijelölt faluhelytől 
északra, a keleti-nyugati irányt tekintve nagyjából a puszta közepe táján. 1941-ben 
a Jánoshalma–Felsőterézhalom 961, 1971-ben a Kéleshalom, II. körzet 67. házszá-
mot viselte. Az illancsiak a Rúzsa-tanya megnevezéssel illették. A környékén elterü-
lő határrészt a legöregebb illancsiak Fősőkút néven emlegették. Ez a helynév még 
abból az időből származott, amikor Illancsnak nem voltak állandó lakosai, hanem 
földesurai allodiális legelőként hasznosították. Határnévként az 1879. évi kataszteri 
munkálatok is megörökítették. Illancs felparcellázása és benépesülése után fokoza-
tosan szorult ki a napi használatból.  

A tanulmányomban főszerepet játszó tanya az illancsi tanyák „második nem-
zedékéhez” tartozott. A nagy felívelés idején, 1933-ban építette a 29 éves Rózsa 
Balázs és 30 éves felesége, Kalmár Teréz, azon a földön, amelyet a feleség jussolt 
anyjától, a Jánoshalmáról származó Mészáros Reginától. 

Rózsa Balázs a szegedi földekről eredt és Halas észak-nyugati pusztájáról, 
Dëbëákból, a Vastaghëgy tájáról, házassága révén, 1924-ben került Illancsba. Rózsa 
Balázs és Kalmár Teréz a vizsgált tanyában élték le 1933 utáni életüket. Az 1950-es 
években nem menekültek el a teljesíthetetlen adók, a beszolgáltatások, a paraszt-
nyúzó politika megpróbáltatásai elől. Elviselték, hogy az 1960-as években erőgépek 
forgatták ki szőlőjüket, gyümölcsfáikat, 800 négyszögölre csökkentették tanyájuk 
kerített telkét, elveszítették akácerdejüket, és gondozott közeli földjeikbe szemük 

                                                           
 
14 NÉPSZ. 1981. 548. – NÉPSZ. 1991. 540. – NÉPSZ. 2001. 32. 
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láttára fenyveserdőt ültettek az erdőgazdaság munkásai. (A tanya ugyanis 1962 
után a fentebb ismertetett erdőövezetbe került.) 

Rózsa Balázs és Kalmár Teréz három leánya: Terézia, Ilona, Vera jobbára15 
férjhezmenetelükig laktak a vizsgált tanyában. 1949 után csak látogatóba jártak 
oda.  

A tanulmány tárgyául választott tanya az 1980-as évek végén követte a kör-
nyék hajdani tanyáinak sorsát. Elindult a romlás útján. Pusztulását fosztogató, 
romboló erdei tolvajok siettették. A harmadik évezred elején csak bozóttal körbe-
vett falmaradványok, düledező romok emlékeztettek rá.  

Mivel a tanulmányozott tanyát Rózsa Balázs és Kalmár Teréz építette, birto-
kolta, ezáltal a tanya lakóinak hagyományvilágában a szegedi–dorozsmai eredetű 
Rúzsa és a tataházi–jánoshalmi jellegű Kalmár családi hagyomány elemei ötvöződ-
tek. (185. kép.) Ezért röviden bemutatom a Rózsa nemzetséget és a Kalmár famíliát, 
mégpedig úgy, ahogy az Rózsa Balázs és leszármazottainak emlékezetében élt. A 
Rózsa nemzetség bemutatása távolabbra mutató, mivel alapadatait Rózsa Balázs 
mondta el e sorok írójának, több alkalommal, leginkább vidám névnapokon, disz-
nótorokban, néprajzi gyűjtés adatközlőjeként pedig 1971. december 25-én.16  
 
A RÚZSA NEMZETSÉG 
 
Szegedi Rúzsák Halas homokján 
 

Rózsa Balázs nevét a személyi dokumentumokban és a hivatalok által küldött 
levelekben Rózsának írták, de ismerősei mindig Rúzsaként ejtették. Rózsa Balázs is, 
ha magáról és elődeiről beszélt, a Rúzsa nevet használta. Ez a névhasználati kettős-
ség nehezen hidalható át a Rúzsa-tanyáról szóló tanulmányomban. A számításba 
jöhető szempontok mérlegelése után végül is úgy döntöttem, hogy tanulmányom-
ban, minden olyan konkrét személy jelölésére, akinek nevét Rózsának írták az 
anyakönyvekben, a Rózsa névalakot használom. Teszem ezt azért, hogy senkit ne 
sértsek meg személyiségi jogaiban. A dél-alföldi nyelvhasználatnak sokkal inkább 
megfelelő Rúzsa alakot szerepeltetem viszont minden olyan alkalommal, amikor 
általánosságban esik szó a Rúzsákról, a Rúzsa nemzetségről. Ezzel érzékeltetem, 
hogy a tanulmány családtörténeti adatainak többsége élőszóból, mégpedig a folk-
lór világába ívelő történetekből származik. Természetesen konkrét személy eseté-
ben is Rúzsának írom azokat a régi szegedi ősöket, akik Rúzsaként szerepeltek az 
anyakönyvekben. A Rúzsa forma jobban illik a Rúzsa elődökhöz, akik bizonyára 
sokáig nem is sejtették, hogy nevüket bizonyos hivatalokban a köznyelviség bűvö-
letében élő hivatalnokok Rózsává hivatalosították. 

                                                           
 
15 Terézia, férje kényszerű távolléte miatt, 1948-ban és 1949-ben gyermekével átmenetileg asszonyként is 

lakott szülei tanyájában. 
16 Vö.: BÁLINT Sándor 1974. 422–423. 
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Rózsa Balázs elődei a nagyvíz (1879) után költöztek föl a szegedi földekről Ha-
las határába, előbb Balotára, majd Debeákba. Útjuk tipikusnak tekinthető. Sok szá-
zan indultak el akkortájt, hogy a túlnépesedett szegedi földeket elhagyva a kiskun 
puszták homokján találják meg boldogulásukat. A Halas határába került Rúzsák 
szegedi tanyája a Gyálai rétön állt. Környékét Központnak hívták. A családi emléke-
zet szerint a Gyálai rét talaja „Jó főd vót, kétsző termött ëgy évbe, ganézni së köllött”. 
A Gyálai réti Rúzsa-tanyát feltehetőleg nem öntötte el az árvíz, mert a családi ha-
gyományban nem maradt nyoma. Lakói azonban mégis útra keltek. Tettüket évti-
zedek múltán így indokolták az utódok. „A halasi fődön ócsób vót a homok.” „Halason 
fődosztás vót”. Az eladott Gyálai réti birtok árából Halas Balota pusztáján nagyobb 
darab földet vettek a Rúzsák.  
 
A családi történetek hagyományozásának néhány kérdése a Rúzsák példáján 
 

Az 1904-ben született Rózsa Balázs, amikor apai elődeiről beszélt, legtöbbször 
apjáról, az 1860 és 1937 között élt Rózsa Ferencről és korán elhunyt öregapjáról, 
Rúzsa Dánielről szólt. Dédöregapját soha nem emlegette, talán a nevét sem tudta. 
Rúzsa Dániel születésének ideje sem maradt fenn a családi történetekben. Valójá-
ban 1832-ben született. 1880 karácsonyán halt meg. 48 évet élt.17 Mindebből követ-
kezik, hogy az 1850-es, 1860-as években élte virágkorát.  

Néprajzkutatók és a népesedéstörténet kutatói többször feltették már a kér-
dést: Mennyi időt fog át a népi emlékezet, meddig hatolhat vissza a parasztfamíli-
ák családi hagyománya.18 Ezért tanulságos annak megfogalmazása, hogy az 1904-
ben született Rózsa Balázs a XX. század 50-es, 60-as éveiben kiváló történeteket 
tudott egy olyan elődjéről, akit soha nem ismert, és aki a XIX. század 50-es, 60-as 
éveiben volt aktív, fiatal családfő. Mindez úgy vált lehetségessé, hogy a közbeeső 
személy, Rózsa Balázs apja, Rózsa Ferenc sokat mesélt gyermekeinek a család ko-
rábbi történetéről. Mivel ugyanezt tette Rózsa Balázs is, főleg az 1950-es, 1960-as 
években, leányai, unokái, sőt dédunokái is jó néhány olyan történetet ismertek a 
XX–XXI. század fordulóján, amely történetek a XIX. század középső évtizedeibe 
vezettek. Azt mondhatjuk tehát, hogy Rózsa Balázs ágán a Rúzsa nemzetség kései 
néhány sarja a XXI. század elején 150 éves családtörténeti hagyományt őriz. Érde-
mes még tekintetbe vennünk azt a körülményt, hogy Rózsa Balázzsal bezárólag a 
Rúzsa család hagyományát olyan személyek éltették és hagyományozták, akiknek 
életéből hiányzott a betűk aktív ismerete. A Rúzsa családi hagyomány tehát való-
ságos szóbeli hagyomány. Adatai, még a ritkán előforduló évszámok és mennyisé-
gi adatok is, szóbeli hagyományozódással őrződtek meg.  

Rózsa Balázs olyan történeteket is mesélt, amelyek a XIX. század közepén élt 
Rúzsa Dániel előtti Rúzsákról szóltak. Akik ezekben a történetekben szerepeltek, 
                                                           
 
17 KÉL. I. Ak. Horgos. Szül. 1832. – BL. Ak. H. Hal. 1880. 209. sz. – U. ez. HAPI. Ak. Hal. 1880. 
18 Vö.: FÉL Edit 2001. 144. 
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szinte lebegtek az időben. Rokonsági fokukat a mesélő sem tudta meghatározni. 
Valamiféle ködbe vesző Rúzsa ősökről beszélt, akik egy-egy történet erejéig elő-
bukkantak a kortalan időből. Rózsa Balázs általában azt tartotta a régi Rúzsákról, 
hogy boszorkányos, néha könnyelmű, betyáros, duhaj, nagyivó emberek voltak. A 
maga keresztény jámborságát, törekvő, kiegyensúlyozott életvitelét anyai felmenői, 
a dorozsmai Tapodiak jótékony hatásának tulajdonította. Vallotta, hogy Rózsa Fe-
renc boszorkányos tulajdonságai Tapodi Franciska szelíd jámborsága révén szelí-
dültek meg benne, Rózsa Balázsban, paraszt ezermesterré, búcsúvezetővé, előéne-
kessé, a hagyományok számontartójává. 

Rózsa Balázs sok történetet tudott egy távoli őséről, aki meghatározhatatlan 
időszakban élt, Dánielnek hívták, és boszorkányként elégették a szegedi Boszor-
kány-szigeten. Az illető árvizet tudott varázsolni, amely rohamos gyorsasággal 
öntötte el a szobát. Amikor a kemence tetejére menekülő, fuldokló ivócimborái 
végső kétségbeesésükben fejest ugrottak a vízbe, illetve a semmibe, jól összetörték 
magukat a szoba földjén. Ugyanő el tudta intézni, hogy néhány perc alatt dinnye-
indák folytak a szoba falán, amelyeken dinnyék is nőttek. Állítólag egyszer búzás-
zsákokkal megrakott lovaskocsival ráhajtott a Tisza habjaira, és a vízimolnárok 
legnagyobb ámulatára nem süllyedt el. Előfordult, hogy malacokat adott el a vá-
sárban, és azok másnapra az új gazdánál szalmaputrásokká, vagyis szalmacsóvákká 
váltak.19 

A magyar történeti irodalom ismer egy Rúzsa Dániel nevű szegedi boszor-
kányt. Hajdan szegedi főbíró volt. Valószínűleg a török kor végén elpusztult Tisza 
menti Martonos faluból származott Szegedre. 1728-ban, 82 éves korában ítélték 
tűzhalálra több társával együtt.20  

Feltételezhető, hogy ugyanaz a Rúzsa Dániel szerepel Rózsa Balázs családi 
hagyományként elmondott történeteiben és a történeti irodalomban. Szükséges 
hangsúlyoznunk, hogy Rózsa Balázs és elődei nem olvashatták a történeteket, mert 
gyakorlatilag nem tudtak olvasni. Ha valószínűsítjük a két Rúzsa Dániel azonossá-
gát, azt is feltételezhetjük, hogy Rózsa Balázs valóban leszármazottja, vagy leg-
alábbis kései rokona volt az elhíresült hajdani szegedi boszorkány-főbírónak.21 A 
Gyálai rétről Balotára költözött Rúzsa-ős, valamint két fiának Dániel keresztneve 
mindenesetre a megégetett szegedi boszorkányt idézi. A Dániel keresztnévhez való 
kitartó ragaszkodás jelenthet egyfajta büszke, rátarti kiállást a szerencsétlen sorsú 
hajdani ős mellett. Rokoni kapcsolatot sejtet Rózsa Balázs apjának és öregapjának, 
Ferencnek és Dánielnek sokszor emlegetett, tudatosan vállalt boszorkányos képes-
sége is.  

Rózsa Balázs történeteiben az időhöz nem köthető Rúzsa elődök között előke-
lő helyet foglalt el Rúzsa Sándor, az országos hírű szegedi betyár. Rózsa Balázs 

                                                           
 
19 Vö.: BÁRTH János 1980. 67. 
20 REIZNER János 1899–1900. I. 338–362. IV. 373–536, különösen: 450. – VASS Előd 1985. 555–566. 
21 Vö.: BÁLINT Sándor 1974. 422. 
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egész életében váltig hangoztatta, hogy rokonságban állt vele. Időnként nagybácsi-
ként emlegette. Némely XX. századi Rúzsák „betyáros”, duhaj, könnyelmű maga-
tartását a betyárságáról elhíresült Rúzsa Sándor rokoni örökségeként értelmezte.  
 
Rúzsa Dániel (1832–1880), a sorsfordító ős  
 

Rózsa Balázs öregapja, Rúzsa Dániel 1832. december 22-én született a szegedi 
határ déli, alsótanyai részén, ahonnan még ugyanazon a napon Horgosra vitték 
kereszteltetni. Apját Rúzsa Mártonnak, anyját Szabó Annának hívták. Keresztelé-
sénél a keresztszülői teendőket Juhász János és Eperjesi Katalin látták el.22  

Rúzsa Dániel felnőtt korában mulatós, iszákos, „vőfínyös embör” hírében állt. 
Sok lakodalomban vőfínyködött. Lakodalmanként egy mázsa búzát keresett. Ezért 
nem csak legényként, hanem embör korában is vállalt vőfínységöt. Lakodalmi sze-
replései alkalmával a kopott fekete kalapját korommal kente be, hogy ne látszódjon 
rajta a kopás.  

Kétszer nősült. Első feleségétől, akinek nevét nem őrizte meg az emlékezet, 
egy Dániel nevű fia maradt, aki kamasz korában követte korán elhalt anyját a más-
világra.23 Második feleségét Király Teréziának, a köznapi beszédben Király Tëcának 
hívták. 1835. június 3-án született Szegeden Király János és Magyari Róza gyerme-
keként. Nagylányként ment feleségül 1855. április 23-án a megözvegyült Rúzsa 
Dánielhez.24 Király Tëca a családi hagyomány szerint 12 gyermeket szült. Közülük 6 
nőtt föl, mégpedig születésük sorrendjében: Rózsa Teréz, Rózsa Ferenc, Rózsa Ve-
ra, Rózsa Pál, Rózsa Dániel, (aki nem azonos, a fentebb emlegetett korán elhalt 
Danival!), Rózsa Julianna. 

Rúzsa Dániel és Király Terézia gyermekeit 1859 és 1872 között, az anyaköny-
vek tanúsága szerint, Rúzsa János és felesége, Csamangó Terézia tartotta keresztvíz 
alá. Rózsa János és Csamangó Terézia István nevű fiát viszont Rúzsa Dániel és Ki-
rály Terézia vitte el kereszteltetni Horgosra 1858-ban. A két tanyai házaspár való-
színűleg kölcsönös komasági kapcsolatban állt egymással. Talán rokonsági szál is 
összekapcsolta a két férfit. Feltételezhető, hogy a két család közel lakott egy-
máshoz, mivel Rúzsa Dániel házszámaként az 1366-os, Rúzsa János házszámaként 
pedig az 1373-as számot tüntették fel a „Lakóhely” rovatban a keresztelő papok. 
Tanulságos, hogy 1856-ban Rúzsa Dániel és Király Terézia első közös gyermekét, 
Rózsa Teréziát még egy Szekeres nevű másik házaspár vitte el kereszteltetni. Ak-

                                                           
 
22 KÉL. I. Ak. Hor. Szül. 1832. 
23 Első feleségét Sója Annának hívták, aki 1834. december 17-én született Szegeden Sója István és Szűcs 

Viktória gyermekeként. 1854. február 26-án ment férjhez Rúzsa Dánielhez. A vőlegény lakóhelyeként 
a Szeged inferior 4149 bejegyzés került az anyakönyvbe. Az utóbbi adat azért fontos, mert 1855-ben 
Rúzsa Dániel második házasságakor és a Szeged-alsóvárosi, alsótanyai 4149-es házszámot írta a pap 
lakóhelyének rovatába. Következésképp, ugyanarról a Rúzsa Dánielről volt szó mindkét házasságkö-
tés esetében. CSL. Ak. Sz-A. Ház. 1854. 109. sz. – uo. 1855. – CSL. Ak. Sz-A. Szül. 1834. 
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kor még Rúzsa Dániel a 2680-as számú szegedi házban lakott. A következő két 
évben bizonyára lakóhelyet változtatott. Új lakóhelyén új komát és új komaasz-
szonyt választott a közelben lakó Rúzsa János és Csamangó Terézia személyében.25 

Az első feleség által szült, korán meghalt, félárva Dani gyerek temetéséről 
fennmaradt egy családi történet, amelyet Rózsa Balázs élete végéig mesélt hozzá-
tartozóinak, vendégeinek disznótorok és más vigasságok idején. A történetet úgy 
adta elő, hogy az hű képet mutasson apja, Rózsa Ferenc ifjúkori csínytevéseiről. A 
sokszor elmondott história szerint a félárva Dánielt Szegeden tették sírba. Temeté-
sére bement az egész család a városba, csak a második asszonytól, Király Tëcától 
származó Ferenc gyerek maradt otthon tanyásnak. Amint a családtagok hazaértek a 
temetésről, látták, hogy a Ferkó gyerek az elhunyt Dániel gatyájában járkál a tanya-
udvaron, és vidáman dalol, fütyül örömében. Pirongatták, csitítgatták, hogy ne 
fütyörésszen, mert ilyenkor nem illik, de ő nem hagyta abba a vidámkodást, 
mondván, „möghāt a Dani, most má önyim a gatya”.  

Rózsa Balázs nagyapja, Rúzsa Dániel nagyot fordított családja sorsán, amikor 
1879 után eladta Gyálai réti földjét, tanyáját, és a halasi határhoz tartozó Balotán 
telepedett le. (185. kép.) Balotai tanyáján kocsmát is nyitott, amelyben egyik leánya, 
Vera mérte a vendégeknek a kortyintani valót. A család balotai földje kevésnek 
bizonyult a megélhetéshez, ezért a legidősebb fiú, Ferenc jobbára napszámba járt.  

A családja sorsát Halas felé fordító Rúzsa Dániel nem sokáig szívta a balotai 
levegőt. 1880. december 24-én meghalt. Ahogy öregedett, egyre több szeszt ivott, és 
egyre gyakrabban eluralkodott rajta idegbaja. Amikor „mögzavarodott” állapotban 
volt, üldözte, zavargálta családtagjait. Egyik alkalommal puskát fogott gyermekei-
re. Lőni azonban nem maradt ideje, mert legnagyobb fia, a 20 éves Ferenc hátulról 
vaslapáttal leütötte. Bevitték az udvarról a házba, és lefektették az ágyára. Rövid 
idő múlva halva találták. A hatóságok Ferencet egy hónapig megfigyelés alatt tar-
tották, de nem ítélték el. Ő volt a családfenntartó, és egyébként is cselekedetével 
megvédelmezte kisebb testvéreit.26  

Az öreg Rúzsáné, Király Tëca, miután gyermekei felnőttek és elköltöztek a ház-
tól, eladósodott. Eladta a balotai tanyát és Halason vett magának kis házat. A XX. 
század első évtizedében még élt. Az 1904 elején született Rózsa Balázs emlegette, 
hogy kisgyermek korában a hajósi búcsú vasárnapján egy-két testvérével kimentek 
a debeáki tanyájukhoz közel eső Méhész kúthoz, hogy köszöntsék a Mézes nevű 
előénekes vezetésével gyalogló halasi körösztöt. A búcsúsok között ott volt Király 
Tëca nagyanyjuk, akinek ebédet vittek. 
 
 
                                                           
 
25 CSL. Ak. Sz-A. Szül. 1863., 1866. 219. sz., 1869. 33. sz., 1872. 150. sz. – KÉL. I. Ak. Hor. Szül. 1856. 494. 

sz., 1858. 366. sz., 1859. 325. sz. 
26 A halál pontos dátumát nem tartotta számon a családi emlékezet. Az, az anyakönyvből olvasható ki, 

ahol feljegyezték, hogy a 48 éves balotai Rúzsa Dániel, „Király Teréz férje” „agyonüttetett”. Kará-
csony másnapján, december 26-án temették el Halason. – BL. Ak. H. Hal. 1880. 209. sz. 
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Rúzsa Dániel és Király Tëca gyermekei 
 
Rózsa Teréz ✴ 1856 
 

1856-ban született a szegedi határ 2680-as számú házában. Apjához és Ferenc 
testvéréhez hasonlóan Horgoson keresztelték.27 Balotán ment férjhez. A Négyes, 
vagyis a halasi, szabadkai, szegedi, kisszállási négyes határ közelében lakott egy 
tanyán. Állítólag 8 hold szőlőt birtokolt. Egy nevelt leánya volt. Gyermeke nem 
született. 1937-ben még élt, mert eljött Halasra Ferenc testvére temetésére. Rózsa 
Balázs akkor látta. Tëra néniként beszélt róla. Utolsó éveiben állítólag Pali nevű 
öccsénél lakott Halason.  
 
Rózsa Ferenc (1859–1937) 
 

1859. október 2-án született a szegedi határ déli részén. A horgosi pap keresz-
telte meg. 1937. november 4-én halt meg Debeákban.28 Halason temették el. Ő te-
kinthető a Rúzsa nemzetség legéletrevalóbb tagjának. Mivel testvéreinek nem szü-
letett fiúgyermeke, az ő utódai vitték tovább a Rózsa nevet. Gyerekei szaporították 
el Halas környékén a Rúzsa nemzetséget.  

Fiatal korában szélmolnár inas is volt a szegedi tanyákon. 1879-ben a szegedi 
nagy árvíz idején a töltéseken állta a sarat. Életre szóló élményévé vált a vízzel való 
küzdelem. Sokszor elmesélte gyermekeinek, hogy miként menekültek a víz áttöré-
sekor csónakkal a part mellől. Tizennyolcan ültek a csónakban. A víz mosta a csó-
nak peremébe kapaszkodó kezük ujjait.  

24 éves korában, 1883. november 7-én Balotán nősült.29 A dorozsmai szárma-
zású Tapodi Franciskát vette feleségül, aki 1867. szeptember 27-én született.30 Ab-
ban, hogy Rózsa Ferenc tisztes gazdaemberré vált, nagy szerep jutott Tapodi Fran-
ciskának. 

Rózsa Ferenc és Tapodi Franciska 10 gyermeket nevelt föl, házasított ki, akik 
szétszóródtak Halas környékén. Gyermekeik születési sorrendje: Ferenc (1885), 
Etelka (1886), Márk (1889), Miklós (1890), Piroska (1894), Kálmán (1899), Zsófia 
(1902), Balázs (1904), Lajos (1906), Vera (1908).31 
                                                           
 
27 KÉL. I. Ak. Hor. Szül. 1856. 494. sz.  
28 KÉL. I. Ak. Hor. Szül. 1859. 325. sz. – RÓKAI. 
29 A családi emlékezet az 1884-es évet őrizte meg a házasságkötés idejeként. Az esküvő tényleges dátu-

máról az anyakönyv tájékoztat: BL. Ak. H. HÁZ. 1883. 44. sz. − Az anyakönyvező a vőlegényt 25 
évesnek, a menyasszonyt 17 évesnek jelezte. A családi emlékezet 24 és 16 éves házasulókról tud. 

30 SZL. Ak. D. Szül. 1867. 287. sz. 
31 Rózsa Ferencnek és Tapodi Franciskának született még három gyermeke, akik nem érték meg a fel-

nőtt kort, illetve, korai haláluk miatt nem köthettek házasságot: Rózsa Franciska Veronika 1887. au-
gusztus 23-án született. A családi emlékek szerint 3 évet élt. Rózsa Julianna 1892. május 19-én szüle-
tett. Csecsemőként meghalt. Rózsa Eszter 1895. április 20-án született. Rózsa Balázs emlékei szerint 16 
éves korában ragadta el a halál. Valójában 1919. március 3-án 23 évesen halt meg „tüdővészben”. – 
BL: Ak. H. Szül. 1887, 1892, 1895. – HAPI. Ak. Hal. 1919. 40. sz. 
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Tapodi Franciska 1941. május 24-én halt meg Debeákban.32 Halason temették 
el. Utódai, mint különleges sajátosságát, gyakran emlegették, hogy kitartóan pipá-
zott. Állítólag orvosi tanácsra barátkozott meg a dohány füstjével és illatával. Uno-
kái ügyes asszony-nak tartották. Gyakran emlegették, hogy „mire a nap főgyütt, kite-
rëgetëtt”. Sokszor látták, hogy „Hajnalban a ganét kihánta a tehén alú, hogy tisztán 
fejjën”. 

Egyik unokája azt tanulta tőle, hogy iglice-koszorúra kell fejni a tehenet, akkor 
nem tudják megrontani a boszorkányok.  

Rózsa Ferenc még rendelkezett boszorkányos képességekkel. Például meg 
tudta kötni a férfierőt. Egy szál gyufa megfordításával el tudta érni, ha akarta, 
hogy a vadász egész nap ne lőjön egy nyulat se. Tudományát azonban magával 
vitte a sírba, mivel nem adta tovább egyik fiának sem. 

Rózsa Ferenc viszonylag alacsony zömök ember volt. Ha nagyon fölmérgesí-
tették, kezével megnyomta a kalapja tetejét, és harsányan elkiáltotta magát: „A kö-
gyelmes ideodáját”. Ez volt a legveszélyesebb káromkodása. Ha elhangzott, gyerme-
kei, unokái igyekeztek nem a közelében tartózkodni.  

Rózsa Ferenccel kapcsolatos az egyik aprószenteki történet, amelyet sokszor 
elmeséltek Rózsa Balázs tanyájában. Eszerint a XX. század elején Debeákban is szo-
kás volt a lányokat Aprószentek napján megsuprikálni. Egyik esztendőben megje-
lent egy legényke a Rúzsa-tanyában, hogy az áhított Piroska leányt megsuprikálja. 
Tudta, hogy Piroska nem szívlelheti, ezért jó nagyokat vágott fonott suprikapál-
cájával a lányra. Az öreg Rózsa Ferenc egy ideig tűrte az ütögetést, de aztán elfo-
gyott a türelme. Elvette a fonott, díszes pálcát és a „boldogabb végével” jól meg-
csapkodta a legénykét. Közben kérdezgette: Hányan vannak az aprószentëk? 364 ez-
ren-szólt a szokásos válasz. De Rózsa Ferencnek újabb kérdése támadt: Hány vót 
köztük nyőstíny? Erre azt kellett volna válaszolni, hogy „Egy së, mer’ Jézus Krisztus 
férfi vót”. A legényke azonban nem tudta a választ. Végül könyörgésre fogta a dol-
got. Így hagyta abba Rózsa Ferenc a verését.  

Rózsa Ferenc öreg korában szeretett gatyában üldögélni a szobai kemence 
kucójában. A halála előtti hónapokban ágyba kényszerült. Ha meglátogatták kis-
gyermek unokái, elvárta, hogy kezükkel kinyújtott tenyerébe csapva így köszönt-
sék: „Áldás békesség, holtunk után üdvösség. 100 forint a zsebbe”. 

Rózsa Ferenc és Tapodi Franciska 1896 táján Balotáról Debeákba, a Vastaghëgy 
környékére költöztek. Ott élték le további életüket. Debeákba költözésük és debeá-
ki „tanyaverésük” históriáját, valamint a Tapodiak bemutatását alább végzem el.  
 
 
 
 

                                                           
 
32 RÓKAI – Ravataláról, búcsúztatásáról fénykép is készült.  
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Rózsa Vera (1863–1917) 
 

1863. március 28-án született Szegeden. 54 éves korában, 1917. szeptember 28-
án halt meg Halason.33 Halason lakott Alsóvárosban, a katolikus templom közelé-
ben. Ezért Rózsa Ferenc legtöbb gyermekét ő tartotta keresztvíz alá.34 Takarítóként 
dolgozott a katolikus önképző egyletben, ahol bort is mért. Az egylet a Szabadkai 
úton működött, nem messze a katolikus templomtól. Élettársát a mindennapi szó-
használatban Bakodi Józsefnek hívták. Rózsa Balázs ismeretei szerint nem esküd-
tek meg, „csak úgy összekőtőztek”. Bakodi Józsefet, aki fiatalabb korában juhászle-
gény volt, születésekor Julisnak keresztelték, hogy ne vigyék el katonának. Hivata-
losan egész életében leánynéven szerepelt. Ezért nem eskették össze élettársával. 
Egyébként mindenki Jóskának hívta. Idősebb korában Vera helyett ő mérte a bort a 
katolikus önképző egyletben. Ügyes ember volt. Többek között tűzgyújtáshoz 
használatos tüsöktaplót is tudott készíteni egy ürömfajta homokon termő, kék virá-
gú, tüskés, bugás szárából és leveléből. Rózsa Verának és Bakodi Józsefnek nem 
született gyermeke.  
 
Rózsa Pál ✴ 1869 
 

1869. január 11-én Szegeden született. Felnőtt korában Halason lakott, Alsóvá-
rosban, a Lázárka nevű városrészben. A Schneider cég fuvarosaként kereste kenye-
rét. Gyermeke nem született. Nagyokat mondó, beszédes ember volt. „Jókat tudott 
hazunni, de jó át nëki” – emlékezett rá Rózsa Balázs. 
 
Rózsa Dániel ✴ 1872 
 

1872. augusztus 17-én Szegeden született. Felnőtt korában sokat részegeskedő 
napszámos ember volt. Halason lakott. Gyermeke nem született. Élettársait, szere-
tőit gyakran váltogatta. Rózsa Balázs a keresztapjaként emlegette. 1904-ben, ami-
kor Rózsa Balázs született, Rózsa Dániel éppen egy Katyka Roza nevű asszonnyal 
élt együtt, akiről Rózsa Balázs mindig úgy gondolta, hogy a keresztanyja.35  
 
 

                                                           
 
33 CSL. Ak. Sz-A. Szül. 1863. – HAPI. Ak. Hal. 1917. 198. sz. 
34 1885-ben ifjabb Rózsa Ferenc keresztelésekor még hajadonként végezte a keresztszülői teendőket. (BL. 

Ak. H. Szül. 1885.) 1886-ban, 1887-ben, 1889-ben, 1892-ben, 1894-ben, 1906-ban Laskovics József olda-
lán tartotta keresztvíz alá Rózsa Ferenc gyermekeit. A keresztapaként bejegyzett Laskovics József va-
lószínűleg azonos volt a Rózsa Balázs emlékeiben szereplő Bakodi Józseffel, aki talán ragadványnév-
ként viselte a Bakodi nevet. Laskovics József tanú volt ifjabb Rózsa Ferenc 1910. május 10-i esküvőjén. 
(HAPI. Ak. Ház. 1910. 36. sz. 

35 1904-ben, amikor Rózsa Dániel Rózsa Balázst keresztelte, keresztanyaként Mig G. Julianna nevét 
jegyezte fel a halasi katolikus pap. (HAPI. Ak. Ker. 1904. 60. sz.) −Rózsa Dániel a korán elhunyt Rózsa 
Eszter keresztelésekor, 1895-ben még legényként keresztapáskodott. (BL. Ak. H. Szül. 1895.) 
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Rózsa Julianna 
 

Rózsa Balázs emlékei szerint Halason a Felsővárosban lakott. Varrónőként te-
vékenykedett. Rúzsa Julcsa néven emlegették. Dobos Imre napszámos vette felesé-
gül.36 Leányukat Dobos Julisnak hívták. 
 
Találkozás a dorozsmai eredetű Tapodiakkal 
 

Rózsa Ferenc 1883. november 7-én Tapodi Franciskával kötött37 házassága ré-
vén a szegedi származású Rúzsa nemzetség meghatározó módon kapcsolatba ke-
rült a dorozsmai eredetű Tapodi nemzetséggel. Rózsa Balázs megfogalmazása sze-
rint „a Tapodi nép iparkodós, szörzős fajta vót, nem ulyan könnyelmű, mint a Rúzsa”.  

Rózsa Balázs anyai öregapját, Tapodi Franciska apját, Tapodi Ferencnek hív-
ták. Eredetileg szélmolnár volt Kiskundorozsmán. Földet, marhát eleget birtokolt. 
Nem szűkölködött. Dorozsma égése (1875, 1876) és a nagyvíz (1879) után azonban 
mégis útra kelt, és áttelepült Halas határába, Balotára. Leánya, Franciska ott talál-
kozott a Gyálai réti jövevénnyel, Rózsa Ferenccel. 

Tapodi Franciska többször elmesélte gyermekeinek azt az apjától hallott tör-
ténetet, hogy a nagyvíz idején a dorozsmaiak bevitték kakasaikat a „högyön” álló 
dorozsmai templomba. Különös emlékként maradt meg az emberekben a temp-
lomból hallatszó kakaskukorékolás hangja. 

Tapodi Ferenc Halas határában is módos embernek számított. Nem csak Balo-
tán volt földje, hanem Felsőkisteleken és Bogárzón is. A bogárzói birtoka 52 holdat 
tett ki. Idősebb korában már nem Balotán, hanem előbb bogárzói majd felsőkiste-
leki tanyájában lakott.  

Tapodi Ferenc 1830 táján született Dorozsmán.38 A családi hagyomány szerint 
18 éves volt, amikor 1848-ban nemzetőrként Szenttamásnál harcolt. 85 évet élt, 
tehát valószínűleg 1915 táján halt meg. Első feleségét, akivel 1853. január 19-én 
kötött házasságot Dorozsmán,39 Varró Magdolnának hívták. Szatymazról szárma-
zott. 1880-ban halt meg. Ő szülte Tapodi Ferenc gyermekeit: Tapodi Franciskát, 
Rózsa Ferenc feleségét, Tapodi Józsefet, aki Balotán maradt és a baptisták táborát 

                                                           
 
36 1902-ben Rózsa Zsófia keresztelője alkalmával Rózsa Julianna Dobos Imre oldalán végezte a kereszt-

anyai teendőket. (HAPI. Ak. Szül. 1902.) 1894. ápr. 27-én halva szült egy fiúgyermeket. 1896. márc. 19-
én 19 éves korában szült egy Imre nevű gyereket, aki egy hónap múlva meghalt. (BL. Ak. H. Szül. 
1894, és 1896.) 

37 BL. Ak. H. Ház. 1883. 44. sz. 
38 Sajnos a SZL.-ban az 1830 körüli dorozsmai anyakönyvek hiányoznak. 
39 SZL. Ak. D. Ház. 1853. 8. sz. − A menyasszony Viktória keresztneve valószínűleg tollhiba, elírás az 

anyakönyben. A következő években, gyermekei születésekor mindig Magdolnának nevezték az asz-
szonyt a dorozsmai anyakönyvek. A Magdolna nevet őrizte meg a családi emlékezet is.  
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gyarapította, valamint Tapodi Vincét, aki Felsőkisteleken élt az öreg Tapodi Ferenc 
felsőkisteleki tanyája szomszédságában.40 

Első feleségének halála után az öregedő Tapodi Ferenc újra megnősült. Egy 
különleges szőke asszonyt vett el: Zsadány Annát, Rózsa Balázs szóhasználatában 
Zsadán Pannát, a boszorkányt. 

Második feleségével Felsőkisteleken lakott Tapodi Ferenc. A szomszéd tanyá-
ban élt egyik fia, Vince, akinek keceli eredetű feleségét Csúzi Márinak hívták. Ró-
zsa Balázs legtöbbször Csúzi ángyi megjelöléssel beszélt róla. A boszorkánykodó 
Zsadán Panna Csúzi Márinak köszönhette halálát.  

Történt, hogy Zsadán Panna megrontotta Csúzi Mári tehenét. A jámbor állat vé-
res tejet adott. A vásárban egy férfi kioktatta a panaszkodó Csúzi Márit, hogy mit 
csináljon. A kétségbe esett Csúzi Mári a kapott tanácsnak megfelelően vett egy új 
festő köténynek való anyagot, amely még soha nem volt kimosva. Otthon beletette 
a disznók vályújába. Ráöntötte a napfelkelte előtt kifejt véres tejet, majd baltával 
kitartóan ütötte. Azon a napon Zsadán Panna megbetegedett. Fájdalmakra panasz-
kodott. „Akkora feje lött, mint ëgy szita”. Éjszaka kiment a házból, és amikor vissza-
jött, azt mondta, esik az eső. Reggel a férje semmi nyomát nem látta éjszakai eső-
zésnek. A boszorkánykodó Zsadán Panna betegsége fokozódott. Hamarosan eltávo-
zott az élők sorából.41  

Tapodi Ferenc nagynövésű, magas férfi volt. Szakállat viselt. Legtöbbször fa-
cipőben, klumpában járt. Dorozsmán „énekös embör”-nek ismerték. Kisegítő kántor-
ként is tevékenykedett. Öreg korában sokat mesélt az ördögökkel vívott harcairól. 

Rózsa Balázs vallotta, hogy ő nem a részegeskedő, duhaj, betyáros, boszorká-
nyos Rúzsákra, hanem anyai nagyapjára, az „iparkodó”, „szörzős”, jámbor keresz-
tény énekös embörre, Tapodi Ferencre „ütött”. Úgy gondolta, neki köszönheti, hogy 
az Illancsiak köztiszteletben álló búcsúvezető előénekese lett.  
 
Rózsa Ferenc „tanyaverése” Debeákban 
 

1883-ben, amikor Tapodi Franciska férjhez ment Rózsa Ferenchez, az apjától, 
Tapodi Ferenctől kapott 22 hold földet Balotán, a Sasheverő nevű helyen, a szabad-
kai Négyes határ közelében. Rózsa Ferenc a birtokon épített egy kis tanyát. Abban 
lakott fiatal feleségével. A tanya körül álló eperfákat később sokszor felemlegették. 

                                                           
 
40 Tapodi József, 1859. március 15-én született Dorozsmán, (SZL. Ak. D. Szül. 1859. 125. sz.) Tapodi Jóska-

ként emlegették. 1883. november 21-én a halasi származású, 18 éves Hegyi Rozált vette feleségül. (BL. 
Ak. H. Ház. 1883. 68. sz.) A halasi születési anyakönyv tanúsága szerint sok gyermekük született. – 
Tapodi Vince 1864. március 24-én született Dorozsmán. (SZL. Ak. D. Szül. 1864. 115. sz.) A keceli szü-
letési Csúzi Máriát vette feleségül. Tapodi Vince és Csúzi Mária, akik 1896-ban 32, illetve 27 évesek 
voltak, szintén bő gyermekáldásban részsültek. Többek között az ő fiúk volt az 1896. július 3-án szüle-
tett Tapodi Mihály, aki 1917-ben hősi halált halt. (BL. Ak. H. Szül. 1896.) Neve szerepel az első világ-
háború áldozatainak halasi emlékoszlopán. 

41 1910. október 4-én, 76 éves korában halt meg. Szajáni származású, felsőkisteleki lakosnak határozta 
meg a temetést végző pap. HAPI. Ak. Hal. 1910. 249.sz. 
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1896-ban Rózsa Ferenc és Tapodi Franciska eladta a 22 holdas balotai birtokot 
a tanyával együtt. A halasi határ legészak-nyugatibb csücskében, Debeákban, a 
Vastaghëgy tájékán vettek helyette egy Bögyös nevű cséplőgép-tulajdonos rekettyei 
gazdától 52 hold feltöretlen, homokos, bokros, erdős parlagföldet. A balotai birtok 
ára nem volt elég a debeáki föld kifizetésére. Kénytelenek voltak bankkölcsönt is 
felvenni. A debeáki birtok ősgyöpét több évig tartó óriási munkával Rózsa Ferenc 
törte föl. Közben irtotta a bokrokat, fákat. Szántóföld parcellákat, veteményes ker-
tet, szőlőföldet teremtett a korábban csak legelőnek, járásnak használt őstájon. Táj-
formáló munkájában szorgalmas felesége és felnövekvő gyermekei segítették. 
(184., 185. kép.) 

A XX. század elején Rózsa Ferenc az egy tagban fekvő 52 holdas debeáki bir-
tok kiegészítésére még vett néhány földdarabot. Ezeken kisebb tanyákat épített a 
Rúzsa család. Ha valamelyik Rúzsa gyerek házasságot kötött és önálló életre vá-
gyott, néhány évig az egyik kis tanyában húzta meg magát, amíg a saját tanyája el 
nem készült. Így Rózsa Ferenc parcellát vásárolt Illancsban a Vastaghëgy túloldalán, 
a Körösztösök homokja tájékán,42 vagyis viszonylag közel a debeáki Rúzsa-tanyához. 
A parcellán épített tanyában lakott fiatal házas korában Rózsa Balázs. Némely csa-
ládi történetben szó esett rókalikasi, tehát Fehértó felé eső földről és kis tanyáról is. 
A család történetéből megfigyelhető, hogy a Debeákkal határos, 1906-ban parcellá-
zott Illancs a XX. század első felében kiváló terjeszkedési, élettér nyerési lehetősé-
get jelentett Rózsa Ferenc és Tapodi Franciska gyermekei számára. 

Amikor 1896-ban Rózsa Ferenc és Tapodi Franciska eladták balotai és megvet-
ték debeáki birtokukat, gyermekeikkel, állataikkal, összes ingóságukkal lovasko-
csin Debeákba költöztek, és egy hirtelen összetákolt gunyhóban húzták meg magu-
kat. Szerencsére nyárias, kora őszi idő volt, és jobbára csak az eső ellen kellett vé-
dekezniük. A gunyhót kukoricaszárból és nádból készítették fa ágasokra és fa tartó-
rudakra. Elsősorban azért volt szükség a gunyhóra, mert néhány hét alatt kis tanyát 
akartak építeni, de Balotáról, a Sasheverő tájáról nem járhattak naponta a halasi 
határ másik szögletébe, a Vastaghëgy tájára építkezni. A gunyhó helyét találomra 
választották ki, mondván, úgyis hamarosan szétszedik. Viszonylag messze is állt 
attól a helytől, ahol a következő hetekben a tanyai telephelyet kialakították. Az 
ideiglenes gunyhó helyét, a család tagjai, leszármazottai a XX. század első felében, 
Gunyhóhögynek nevezték. 

Rózsa Ferenc nagy gonddal választotta ki leendő tanyájának helyét. Új birtoka 
a halasi föld szélén, a csalai határ közelében feküdt. A tanya helyét környezeti té-
nyezők alapján a 37,5 holdas birtok nyugati oldalán jelölte ki viszonylag közel a 
halasi és a csalai föld határvonalához. Így később elmondhatta, hogy Halas legszél-
ső tanyájában lakik. 

                                                           
 
42 Rózsa Ferenc és Tapodi Franciska 1919. évi illancsi birtokvásárlása nyomot hagyott a jánoshalmi 

birtokváltozások jegyzékében. (BL. AFTH iratok. Jánoshalma. 151. doboz. I. 6.) 
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A kiválasztott tanyahely messze esett a környező debeáki tanyáktól. Közeli 
szomszédra nem volt kilátás. Utak nem vezettek azon a tájon. Az első keréknyo-
mokat jobbára Rózsa Ferenc lovaskocsijának kerekei vágták a debeáki birtokon és 
környékén. Igazi „vadonban”, háborítatlan őstájban született meg a debeáki Rúzsa-
tanya.  

Rózsa Ferenc egy észak-déli irányú hosszú, bokros homokhalom völgyében 
jelölte ki tanyájának helyét. A völgy legmélyebb részére épült a kút, hogy készíté-
sekor ne kelljen sokat ásni. Az első hantház és az 1903-ban felépített nagy vályog 
tanyaház partosabb helyre került, hogy az esővíz gyorsan leszaladjon az udvarból. 
A közelben húzódó homokbucka, a högy, azért volt fontos, mert az oldalába putrió-
lakat építhettek.  

A megtelepedő család először a kopolyakút ásását végezte el, hogy legyen ivó-
vize embernek, állatnak egyaránt. Kellett a víz az építkezéshez is. Utána követke-
zett a kétosztatú hantház megépítése. Amikor az őszi esők és a novemberi hidegek 
beköszöntöttek, a család már az új hantházban lakott. A következő esztendőben a 
konyha felől a hantházat megtoldották egy hantfalú istállóval.  

1896 kora őszén Rózsa Ferenc családjának apraja-nagyja ásóval hantot vágott 
a leendő tanyától dűlőhossznyi távolságra egy lapályos gyöpes területen, ahol „jó 
kemény gyöp vót”. Később szántóföldnek használták a helyet, és Hantszödés névvel 
illették. Búzát, takarmányrépát, mindenféle kerti veteményt vetettek bele. A kiter-
melt gyöphantokat lovaskocsival szállították az építkezés helyére, olyan ütemben, 
ahogy falrakás közben fogytak. A hantsorok közé kötőanyagnak majtert, vagyis 
vizezett és többször átkapált, nedves agyagot használtak. A szobából és a konyhá-
ból álló épület ágasos, szelemenes, horogfás tetőszerkezetére gyékényös, fölveretlen 
nádat borítottak. A szoba kb. 4 méter, a konyha kb. 2,5 méter hosszúságú volt. 
Mindkét helyiség szélessége 3 métert tett ki. A szobában állt egy kerek, szélestetejű 
kemence, amelyet a konyhából fűtöttek. A szabadtüzű konyha tüzelőpatkája fölött 
széles, „bő”, nádfalú kémény, tutajkémény magasodott.43  

Rózsa Ferenc debeáki tanyájának hantházát 1926-ban verték szét. Rózsa Ba-
lázs szerint azért mondták ki fölötte az ítéletet, mert az egyik Rúzsa legény, Lajos 
„nagyon parádésan nősült”, és nem akarták, hogy az öreg épület ott csúfkodjon az 
udvarban a lakodalom idején. A használható régi hantokat azonban akkor sem 
dobták el. Kamrát építettek belőlük a vályogfalu nagy tanya végébe, a boroskamra 
mellé. 

A család megkapaszkodásának, anyagi gyarapodásának jeleként 1903-ban vá-
lyogfalú, deszkamennyezetes, felvert nádfedeles, hosszú tanyaházat építettek a 
hantház közelében. 1904. február 2-án Rózsa Balázs már az új nagy házban szüle-
tett. A régi hantházban lakodalmak után a család fiatal házaspárjai húzódtak meg, 

                                                           
 
43 Vö.: JUHÁSZ Antal 1969. 14–16. 
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amíg egy másik tanyán meg nem kezdték önálló életüket. Előfordult, hogy gabonát 
tároltak a hantfalú épületben.  

1937-ben meghalt Rózsa Ferenc. A debeáki Rúzsa birtokot a következő évek-
ben valamelyik Rúzsa gyerek, leginkább Márk használta feléből. A termés felét Ta-
podi Franciskának adta. 1941-ben, amikor Tapodi Franciska meghalt, éppen Balázs 
használta a tanya körüli homokot feléből. 100 zsák gülibaba krumplija termett. Egy 
rokon irigyelte tőle a 100 zsák krumplit. Szóvátette: Balázs mindig nyekerëg a kocsivā. 

Tapodi Franciska halála után az örökösök születési sorrendben felosztották a 
debeáki Rúzsa birtokot. Mind a 10 Rúzsa gyereknek 8 és fél kishold jutott. A hábo-
rúban meghalt Ferenc részét a halasi Schmoltz sógor (Rózsa Lajos feleségének roko-
na) vette meg. A tanya Piroska részébe esett, aki az örökölt földdel együtt eladta 
Márknak. Márk az illancsi tanyáját gyerekeire hagyta, és új feleségével az 1940-es 
években a debeáki Rúzsa-tanyában lakott. Onnan távozott Fehértóra. Az üresen 
maradt tanyát44 a fentebb említett Schmoltz sógor vette meg. Nyaranta használta. 
Birkáit a környéken járatta. 

Tapodi Franciska 1941. évi temetése után a Rúzsa leszármazottak főzéssel, 
evéssel egybekapcsolt osztozkodást tartottak a debeáki tanya udvarán. Az ingósá-
gokat 10 kupacba rakták, és a kupacokat megszámozták. Vadász Mihály, az el-
hunyt Ferenc veje tartotta az ugyancsak megszámozott pálcikákat. A testvérek, 
illetve hozzátartozóik, megbízottaik sorsot húztak a Rúzsa-tanya tárgyi világa, 
illetve a Rózsa Ferenc és Tapodi Franciska életét kísérő mozgatható tárgyak fölött.  

A debeáki Rúzsa-tanya vályogfalu nádtetős főépülete félévszázadig állt. Az 
1950-es évek első felében a magyar néphadsereg gyakorlatozó katonái tették tönk-
re. A világ távoli zugának számító Rúzsa birtok ugyanis akkortájt egyik napról a 
másikra katonai gyakorló terep lett. Rózsa Balázst, amikor egy alkalommal Illancs-
ból elkocsizott úttalan utakon Debeákba, hogy ottani örökölt és vett földjét művel-
je, bárdolatlan, fellengzős katonatisztek kiparancsolták az eke mellől. Elzavarták a 
saját birtokáról, mondván, ha nem akarja, hogy fenékbe lőjjék, tűnjön el onnan. Így 
ért véget a Rózsák debeáki birtoklása. A tanyaházat, egy tíz ágra szakadt nemzet-
ség hajdani elindító otthonát a vidám katonák fokozatosan szétverték. Nádjából, 
mennyezetburkoló deszkáiból bunkereik oldalát bélelték. Alapozó tégláiból egy 
gazdaellenes és tanyaellenes utópia éltetése jegyében ötágú csillagokat raktak ki a 
sátraik és bunkereik között elterülő földön. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
44 Rózsa Ferenc és Tapodi Franciska debeáki tanyája 1924-ben, Rózsa Balázs házasságkötésekor „Kis-

kunhalas 383”, 1937-ben a Szarkás-Debeák 37. házszámot viselte. (RÓKAI)  
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Rózsa Ferenc és Tapodi Franciska felnőtt kort ért gyermekei 
 
Rózsa Ferenc (1885– 。 ×。I. Vh.) 
 

1885. január 3-án született Halas Balota nevű határrészén.45 1910. május 11-én 
feleségül vette a dunapataji születésű Csonka Erzsébetet.46 Meghalt az első világ-
háborúban. Ezért neve fel van írva az első világháború halasi áldozatainak oszlo-
pára. 1914-ben született egy Ferenc névre keresztelt fia, de 17 napos korában meg-
halt.47 Maradt egy Teréz nevű leánya, aki meglehetősen elszakadt a Rúzsa nemzet-
ségtől. 1941-ben férjét Vadász Mihálynak hívták, aki részt vett a Tapodi Franciska 
halálát követő családi osztozkodáson. Rózsa Teréz 1941-ben Mátételke község 95. 
számú tanyájában lakott.  
 
Rózsa Etel (1886–1949) 
 

1886. február 2-án született Balotán.48 1949. december 5-én halt meg Halason. 
Férjét Vlasics Andrásnak (1875-1954) hívták. Halason lakott a Kármán u. 21. számú 
hosszú nádas házban. Amikor Rózsa Ferenc 1937-ben meghalt Debeákban, holt-
testét bevitték Halasra, Etel házába, és onnan temették el. Vlasics Andrásnak és 
Rózsa Etelnek négy gyermeke nőtt föl: Vlasics András (1907-1986), Vlasics Sándor, 
Vlasics József, Vlasics Zsófia. Rózsa Balázs leányai Rózsa Etel gyermekeit nem 
ismerték, csak hallottak arról, hogy volt egy Vlasics Zsófia nevű lánya.49 
 
Rózsa Márk (1889–1970) 
 

1889. április 25-én született Balotán.50 Katonáskodott az első világháborúban. 
Kétszer nősült. Először 1914. április 20-án, amikor a Halas felsőkisteleki határré-
szén lakó, 1891-es születésű Hegyi Juliannát vette feleségül. A násznagyi teendők 
végzésére anyai nagybátyját, Tapodi Vincét kérte föl.51 Hegyi Julianna szülte Rózsa 
Juliannát, Rózsa Ferencet, Rózsa Pált, Rózsa Lajost, Rózsa Kálmánt, Rózsa Istvánt 
és az 1939. október 20-án nagylány korában, 19 évesen hastífuszban elhunyt Rózsa 
Erzsébetet.52 Miután Hegyi Julianna, sok Rúzsa Hegyi ángyija, 1939. november 5-
én53 hastífuszban meghalt, Rózsa Márk elvett egy özvegyasszonyt, az 1905-ös szü-

                                                           
 
45 BL. Ak. H. Szül. 1885. 
46 HAPI. Ak. Ház. 1910. 36. sz. 
47 HAPI. Ak. Hal. 1914. 118. sz. 
48 BL. Ak. H. Szül. 1886. 
49 Vlasics Zsófiát, aki 1916. május 27-én született, Mészáros Károly vette feleségül Halason 1936. október 

31-én. HAPI. Ak. Ház. 1936. 95. sz. 
50 BL. Ak. H. Szül. 1889. 
51 HAPI. Ak. Ház. 1914. 34. sz. 
52 KÉL. I. Ak. Fth. Hal. 1939. 30. sz. 
53 KÉL. I. Ak. Fth. Hal. 1939. 33. sz. 
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letésű Galgóczi Máriát, akinek három lánya volt: Szűcs Mária, Szűcs Erzsébet, 
Szűcs Franciska. A második asszony Rózsa Márk gyerekeit Rózsa Józseffel szaporí-
totta.  

Rózsa Márk fiatal házasember korában, szülei támogatásával, illetve banki hi-
tel segítségével vett 40 hold homokot Illancs északkeleti csücskében, az ún. Csalai 
sarokban, viszonylag nem túl messze a Vastaghëgytől és a debeáki Rúzsa-tanyától. 
Később a birtokhoz vett még 50 hold járást. Először egy homokbucka oldalába mé-
lyített putrit épített az ígéret földjének gondolt 40 holdon. Abban húzódott meg 
családjával. Miután a putri kiégett, egy fennálló sövényfalú hajlékot épített, amiből 
a vertfalú tanyaház elkészülte után istálló lett. A Kinyérváró hëgy közelében álló 
tanyáját öccse, Rózsa Balázs szép tanyának tartotta. 

A nehezen született illancsi tanyát 1941 táján Márk a felnövekedett gyermeke-
ire hagyta. A tanyai lakóház Lajosé, a lakhatóvá tett tanyai istálló Kálmáné lett. 
Tapodi Franciska halála után Márk a második feleségével a debeáki Rúzsa-tanyára 
költözött. Ott próbált gazdálkodni. A nehezedő körülmények miatt 1949-ben el-
hagyta Debeákot. Épített egy kis tanyát Fehértón, a leendő új falu szomszédságá-
ban. Átmenetileg abban tanyázott. Közben 1950 után a szocialista Fehértó település 
egyik „első foglalójaként” házat épített az új faluban. Fehértói házában lakott halá-
láig, 1970-ig. 

Rózsa Balázs mindig jó viszonyban volt Márk bátyjával. Még Fehértón is meg-
látogatta. Márk gyermekei is szimpatizáltak Balázs nagybátyjukkal. Néha felkeres-
ték illancsi tanyájában.  

Rózsa Márk, mivel nyolc gyermeke született, akik közül hét családot is alapí-
tott, a Rúzsa nemzetség hatalmas, terebélyes ágát teremtette meg. (135. kép.) 

Rózsa Julianna 1915. április 17-én halasi földön született. 1941. február 1-jén 
leányként az özvegyen maradt illancsi Kalmár András második felesége lett.54 Há-
rom gyermeket szült: 1942-ben Kalmár Mihályt, 1943-ban Kalmár Kálmánt és 1949-
ben Kalmár Pált. Az 1950-es években elvált férjétől. A Jánoshalma és Fehértó hatá-
rán húzódó Dúdoli parcëlokban telepedett le gyermekeivel együtt. Ott lakott 1994. 
március 27-én bekövetkezett haláláig. Mihály Fehértón mezőgazdasági gépkezelő, 
Kálmán Budapesten ipari munkás, Pál Jánoshalmán géplakatos lett. 

Rózsa Ferenc 1916-ban született. Szalma Veronikát (1919–2000) vette feleségül. 
Illancsból a szocialista idők kezdetén Kukullába, majd Fehértóra távozott, ahol a 
nagyüzemi mezőgazdaság dolgozója lett. Fiai, az 1945-ös születésű Ferenc és az 
1951-es születésű Sándor Tompára kerültek. Idősödő korában Ferenc is utánuk 
költözött. 2000-ben halt meg. Leánya, Vera Csongrádi László feleségeként Üllés 
helység lakója lett. 
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Rózsa Pál 1921-ben született és 1998-ban halt meg. Jánoshalmára nősült. Gosz-
tonyi Jolánt vette feleségül. Fia, az 1949-es születésű Rózsa Benedek Budapestre, 
leánya az 1951-es születésű László Istvánné Rózsa Margit Székesfehérvárra került.  

Rózsa Lajos 1924. augusztus 24-én született. 1943. november 27-én az illancsi 
Kalmár István leányát, Kalmár Terézt (Tërkát) vette feleségül,55 akitől 1961-ben 
elvált, majd Fehér Erzsébettel kötött házasságot. Fiatal házasként Rózsa Márk illan-
csi tanyájában lakott. A szocializmus kezdetén más Rúzsákkal együtt Kukullába 
ment, ahol Tsz-elnök lett. Kukullából a másik ígéret földjére, Fehértóra vezetett az 
útja. Három gyermeke született: Lajos, Erzsébet és Teréz. 1980-ban halt meg. 

Rózsa Kálmán 1926. március 31-én született.56 1944. december 9-én a Rózsa 
Márk tanyájától nem messze lakó Csík Imre leányát, az 1926-os születésű Csík Má-
riát vette feleségül.57 Viszonylag hosszú ideig Illancsban a Rózsa Márk istállójából 
alakított tanyaépületben lakott. A Rúzsák többségénél később hagyta el tanyáját, 
de ő is Fehértón kötött ki, ahol kovácskodott a Tsz-ben. Rengeteget mesélt a kör-
nyezetében tartózkodóknak. Anekdotáival sok embert megnevettetett. Kálmán fia 
felnőtt korában meghalt. János fia Kunfehértón alapított családot. 

Rózsa Kálmán egész életében szerette a lovakat. Adta, vette őket. Közben gyö-
nyörködött bennük. 2008 őszén e sorok írójának azt vallotta, hogy nyolc évtizednél 
hosszabb életében több mint 130 lova volt. Legtöbbnek emlékezett a nevére, színé-
re, viselkedésére, jó és rossz tulajdonságaira. Illancsi lakos korában több lakodalom 
előtt szívességből vállalt ágyvitelt, hogy felszalagozott szép lovait mutogathassa.  

Rózsa István 1928. augusztus 18-án született Illancsban. Rózsa Balázs és Kal-
már Teréz lettek a keresztszülei. Nagyobbacska gyerek volt, amikor anyja Hegyi 
Julianna 1939-ben meghalt. Apja második feleségének, Galgóczi Máriának az új 
házasságba hozott egyik leányát, az 1930-as születésű Szűcs Franciskát vette fele-
ségül. Az 1940-es évek második felében együtt lakott Rózsa Márkkal a debeáki 
Rúzsa-tanyában. Rózsa István a feleségével 1949 után Kukullába, majd Borotára 
távozott. Kukullában ő volt a Rózsa Lajos által irányított Tsz könyvelője. 1954-ben 
költözött Kunfehértóra, ahol szintén Tsz-könyvelőként tevékenykedett. 1995-ben, 
felesége pedig 1999-ben halt meg. Leányai: Franciska és Magdolna Kunfehértón 
mentek férjhez. 

Rózsa István, Rúzsa Pista, mint Rózsa Márk és Hegyi Julianna legfiatalabb fia, 
mindig igyekezett kapcsolatot tartani keresztapjával, az Illancsban maradt Rózsa 
Balázzsal.  

Rózsa József, Rózsa Márk utolsó fia, 1946-ban született Debeákban Rózsa 
Márk és második felesége, Galgóczi Mária egyetlen közös gyermekeként. Rövid 
debeáki gyerekeskedés után Fehértón nevelkedett. Baján telepedett le. Két gyer-
meke született: József és Éva.  

                                                           
 
55 KÉL. I. Ak. Fth. Ház. 1943. 8. sz. 
56 KÉKI. 1963. é.v.n. 
57 KÉL. I. Ak. Fth. Ház. 1944. 9. sz. 
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Rózsa Miklós (1890–1968) 
 

1890. december 12-én született Balotán és 1968-ban halt meg Kunfehértón.58 
Részt vett az első világháborúban. Az 1901-es születésű, császártöltési sváb erede-
tű, de korán illancsivá vált Fekete Juliannát vette feleségül, akit a Rúzsák leginkább 
Fekete ángyi néven emlegettek. Egy korai elszólása miatt Rózsa Balázs családi kör-
ben némi humorral Picike ángyi-ként is beszélt róla. 

Rózsa Miklós fiatal házas korában birtokot szerzett, és két homokbucka között 
egy szélvédett laposban tanyát épített Illancsban, a Csalai sarokban, a Kinyérváró hëgy 
tájékán, Rózsa Márk tanyája közelében. Gyerekei: Sándor és Jolán élénken részt 
vettek az illancsi tanyai ifjúság társas életében. Különösen Jolánt ábrázolja sok cso-
portos fénykép az 1940-es évek első feléből.  

Rózsa Miklóst, valószínűleg világháborús tapasztalatai, élményei következ-
ményeként megérintették a szocialista eszmék. A két világháború között baloldali 
újságokat járatott. A konzervatívabb gondolkodású, hagyománytisztelő, vallásos 
Rózsa Balázs, családi körben, testvéri szeretettel, de némi rosszalló hanghordozás-
sal vörösüngösnek nevezte a jobb idők után sóvárgó bátyját. 

A magyar szocializmus hajnalán Rózsa Miklós Borotára, fia, Sándor Kukul-
lába költözött. Az ottani Tsz-ekben tevékenykedtek, majd a többi Rúzsával tartva 
Fehértón telepedtek le. Az új faluban házat építettek maguknak és a szocialista 
mezőgazdaságban dolgoztak. Az elhagyott Rózsa Miklós-féle illancsi tanyát az if-
jabb Kalmár András szerezte meg.  

Rózsa Sándor, aki Rózsa Miklós és Fekete Julianna gyermekeként 1922. január 
3-án a halasi határban született, 1949. december 7-én kötött házasságot egy alsóbács-
kai származású jánoshalmi leánnyal, az 1927-es születésű Mitter Máriával. 1949 
után kevés kapcsolatot tartott Illancsban maradt rokonaival.  

Rózsa Miklós leánya, Rózsa Jolán 1927. január 1-jén halasi földön született. 
1947-ben Varró László, 1953-ban Györffi János felesége lett. A XX. század közepé-
től 1999. évi haláláig Kunfehértón lakott. Élete végéig tartotta a kapcsolatot Rózsa 
Balázs leszármazottaival, különösen a Kalocsára került Rúzsa Tërussal. 
 
Rózsa Piroska (Rúzsa Piros), ✴ 1894 
 

1894. január 10-én született Balotán.59 Debeákban nőtt föl. 1920. január 7-én 
férjhez ment az 1885-ös születésű, szegedi származású Sárkány Lajos Halas-felső-
szállási kisbirtokoshoz.60 1938-ban és 1941-ben Csányi Pál felesége volt, és Halason 
az Alsóöregszöllők 495. számú házban lakott.61 Mivel névnapja (január 18.) kopogós 

                                                           
 
58 HAPI. Ak. Szül. 1890., valamint Rózsa Miklós és Fekete Julianna síremléke a kunfehértói temetőben. 
59 BL. Ak. H. Szül. 1894. 105. sz. 
60 HAPI. Ak. Ház. 1920. 1. sz. 
61 RÓKAI, Rózsa Ferenc és Tapodi Franciska hagyatéki iratai. 
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téli időre esett, az 1930-as évek végén Rózsa Balázs több esztendőben elkocsizott, 
elszánkózott hozzá köszönteni kisebb leányaival, akiket Csányi Pál − Rózsa Ilona 
visszaemlékezése szerint − mindig nagy örömmel fogadott. A XX. század közepé-
től az idősödő asszony követte különböző állomáshelyeire katonatiszt fiát, Sárkány 
Józsefet. Kiszakadt a Rúzsa nemzetség kötelékéből, látóköréből. Rózsa Balázzsal 
nem tudatta sorsa alakulását.  
 
Rózsa Kálmán (1899–1980) 
 

1899. július 11-én született Debeákban.62 A balotai Kispéter Rozáliát, a Rózsa 
Zsófiával összeházasodott Kispéter Imre testvérét vette feleségül. Csak polgári há-
zasságot kötött. Ez némi zavarokat okozott gyermekei keresztelésekor. 1980-ban 
halt meg. Fiatal házasként, az 1920-as évek második felében Rózsa Ferenc és Tapo-
di Franciska illancsi kis tanyájában lakott a szintén fiatal házas Rózsa Balázzsal 
együtt. Talán asszonyaik nem düllőztek, talán más birtokra, más tanyába vágyott, 
mindenesetre feleségével elhagyta a Körösztösök tájékán álló kis tanyát, és különbö-
ző Debeák környéki pusztákon próbált szerencsét.63 Élete további szakaszai során 
nem tartott kapcsolatot Rózsa Balázzsal és családjával. Rózsa Balázs is csak rokoni 
elbeszélésekből értesült néha-néha Kálmán bátyja sorsának állomásairól.  

Rózsa Kálmánnak és Kispéter Rozáliának négy gyermeke nőtt föl: Kálmán, 
Mihály, Mária, Ilona.64  

Ifjabb Rózsa Kálmán 1926. július 2-án született. Karcsinak becézték. 1947-ben a 
palicsi származású, illancsi Fehér Etelkát vette feleségül. 1951-től feleségével Fehér-
tón lakott. Válása után, 1996-ban Oszucskó Franciskával kötött házasságot. 2002-
ben Kecelen fejezte be életét. Három gyermeke született: Kálmán, Sándor és Etelka.  

Rózsa Mihály 1928. szeptember 1-jén született. Jobbára Halason lakott. Egy 
ideig Tsz-elnök is volt. Két fiút nevelt föl: Rózsa Mihályt és Rózsa Dánielt.  

Rózsa Mária 1930-ban született. Halasra ment férjhez. 1998-ban halt meg. 
Rózsa Ilona 1940. április 27-én született Jánoshalma határában. 1960-ban a ha-

lasi származású Lantos Lajos felsége lett. Évtizedeken át a Dunántúlon lakott. Há-
rom leánya született: Lantos Ilona, Lantos Rózsa és Lantos Ildikó.  
 
 
 
                                                           
 
62 BL. Ak. H. Szül. 1899. 370. sz. 
63 1925 és 1930 között, Erzsébet, Kálmán, Mihály és Mária nevű gyermeke születésekor Illancsban lakott, 

mert a szülők lakóhelyének rovatába a Felsőterézhalom kifejezés került. KÉL. I. Ak. Jh. Szül. 1925. 
174. sz., 1926. 199. sz., KÉL. I. Ak. Fth. 1928. 47. sz., 1930. 50. sz. − A hagyatéki ügyeket intézőhalasi 
közjegyző 1937-ben, Rózsa Ferenc halálakor az „Öregcsertő, Tökös puszta”, 1941-ben, Tapodi Fran-
ciska halálakor a”Jánoshalma, Felsőterézhalom 846” helymeghatározást tüntette föl Rózsa Kálmán 
lakhelyeként. (RÓKAI) 

64 Rózsa Kálmánnak és Kispéter Rozáliának született egy korábbi gyermeke is, Rózsa Erzsébet 1925. 
május 26-án, aki valószínűleg gyermekként meghalt. 
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Rózsa Zsófia (1902–1980) 
 

1902. május 1-jén született Debeákban. 1921. május 21-én Halason Kispéter 
Imre (1896-1978) felesége lett.65 1980-ban halt meg. Férjével a két háború közötti 
években Illancs délkeleti részén építettek tanyát. Hajlékuk 1941-ben és 1947-ben az 
1028-as házszámot viselte. 1950 táján Fehértóra költöztek. Rózsa Márk szomszéd-
ságában, azzal egyidőben és azzal együttműködve építették föl fehértói házukat. 
Három gyermekük született: Balázs, Teréz és Imre.  

Kispéter Balázs, 1926. január 23-án született Illancsban. A kélesi Csúpor Mag-
dolnát vette feleségül. Budapesten katonatiszt lett. Gyermeke nem született. Buda-
pesti lakos korában is igyekezett kapcsolatot tartani Rózsa Balázzsal és leányaival. 
Időnként levelet írt Rózsa Teréziának, akit Kalocsán néhányszor meg is látogatott.  

Kispéter Teréz, Kispétër Tëca 1928. szeptember 27-én született Illancsban. 1949. 
október 15-én az 1924-es születésű Taskovics István felesége lett.66 Férjével Illancs-
ban, Kélesen, végül Jánoshalmán lakott. Három fia született: Taskovics István, 
Taskovics Sándor és Taskovics Tibor. Kispétër Tëca, e sorok írójának Tëca nénije 
különösen kedves asszony volt. Szép kosarakat tudott kötni. Szoros kapcsolatot 
tartott fönn Rózsa Balázs leányaival, különösen Rúzsa Tërussal.  

Kispéter Imre 1930. december 6-án Illancsban született. Felnőtt korában jobbá-
ra Kunfehértón lakott a szüleivel. Sokat betegeskedett. Illancsi rokonai után nem 
érdeklődött. 
 
Rózsa Balázs (1904–1976) 
 

A Rúzsa nemzetségről szóló fejezet fő adatközlőjének tekinthető. Hajdani ta-
nyája áll tanulmányom középpontjában.  

1904. február 3-án, Balázs napján, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének 
másnapján született Debeákban.67 1976. február 16-án halt meg a halasi kórházban. 
Az illancsi temetőben temették el február 19-én, Zsuzsanna napján.  

Debeákban nőtt föl. A szomszédos pusztára, Illancsba járt lányok után. 1924. 
november 25-én elvette feleségül68 a tatházi eredetű illancsi gazda, Kalmár Antal 
leányát, Kalmár Terézt (1903–1987).  

1933-ban tanyát épített felesége örökölt illancsi földjére. Ebben a tanyában la-
kott haláláig. Évtizedeken át az illancsiak búcsúvezető előénekese volt.69 

Három leánya született: Terézia, Ilona, Vera. (54. kép.)  

                                                           
 
65 HAPI. Ak. Szül. 1902. 
66 KÉL. I. Ak. Fth. Ház. 1947. 4. sz. 
67 A születés időpontja Rózsa Balázs emlékezetében Gyertyaszentelő Boldogasszony napjával azonosult. 

Anyakönyvi bejegyzése: HAPI. Ak. H. Szül. 1904. 60. sz.  
68 KÉL. Ak. Jh. Ház. 1924. 112. sz. 
69 Vö.: BÁRTH János 1980. 67–71. 
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Rózsa Terézia, akit egész életében Rúzsa Tërusnak hívtak, 1925. augusztus 28-
án látta meg a napvilágot Illancsban, Kalmár Antal tanyájában. 2002. november 4-
én halt meg a kecskeméti kórházban. 1972-ig jobbára illancsi lakos volt, utána har-
minc évig Kalocsán élt. 1943. november 22-én egy császártöltési származású 
illancsi legényhez, Bárth Jánoshoz ment feleségül.70 Egy fia született: e sorok írója.  

Rózsa Ilona, akit mindig Rúzsa Ilusnak hívtak, 1929. augusztus 9-én született 
Illancsban. 1948-ban Kecelre ment férjhez. Pápai József (1923–1979) felesége lett. 
Gyermeke nem született. Hosszú időn át tagja volt a keceli Asszonykórusnak. 
Népdaléneklései színvonalára való tekintettel 2007-ben megkapta a Népművészet 
Mestere címet.  

Rózsa Vera 1931. szeptember 29-én született Illancsban. 1948-ban egy algyői 
származású illancsi legényhez, az 1925-ös születésű Kovács Vencelhez ment fele-
ségül. Élete javát tanyai gazdasszonyként Illancsban töltötte. 1966-ban férjével vet-
tek egy régi, hosszú, 26 méteres nádas házat Jánoshalmán. 1971-ben sátortetős, 
újmódi házat építettek a telkére. Ám továbbra is illancsi tanyájukban laktak. Csak 
2001-ben költöztek be városi házukba. Rózsa Verának két gyermeke született: 1952-
ben Kovács Vera és 1957-ben Kovács Vencel. Pippan Istvánné Kovács Vera 1999-
ben meghalt. Az ifjabb Kovács Vencel Jánoshalmán alapított családot.  
 
Rózsa Lajos (1906–1987) 
 

1906. szeptember 5-én született Debeákban.71 1927. október 26-án Kecelen há-
zasságot kötött Németh Zsófiával. Feleségét Rózsa Balázs családja leginkább Búgár 
ángyi néven emlegette.  

A Kalocsai Sárköz peremén az Őrjeg mocsár Öregcsertőhöz tartozó lecsapolt 
területén szerzett magának birtokot és épített kis tanyát. Otthonát azonban az 
1941-es nagy árvíz elsodorta. Semmije nem maradt. Átmenetileg a debeáki Rúzsa 
tanyán húzta meg magát családjával. Sok hányódás után a Kecelhez tartozó Pol-
gárdi pusztán egy tanyán gazdálkodott. Utolsó éveiben Kecelen lakott. 1987-ben 
halt meg. Lányai: Mária és Franciska, Kecelen mentek férjhez. Rózsa Balázs Ilus 
lánya ugyanabba a keceli családba házasodott be, mint Rózsa Lajos Maris lánya. 
Férjeik: Pápai József és Pápai Lajos testvérek voltak. Rózsa Balázs, amikor évente 
egyszer-kétszer Kecelre kocsizott Ilus lánya meglátogatására, Polgárdin áthaladva 
rendszerint betért Lajos testvére tanyájába.  
 
Rózsa Vera (1908–1938) 
 
 Rózsa Ferenc és Tapodi Franciska sorrendben utolsó gyermekeként Debeák-
ban született 1908. április 10-én. Illancsi legény, az 1898-as születésű mélykúti szár-
                                                           
 
70 KÉL. I. Ak. Fth. Ház. 1943. 7. sz. 
71 HAPI. Ak. Szül. 1906. 318. sz. 
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mazású Katus Mihály vette feleségül 1926. november 27-én, akivel Illancsban la-
kott. 29 éves korában 1938. március 16-án meghalt.72 Halála előtt 9 hónapig feküdt 
a halasi kórházban. Három gyermeke született: Mihály, Ferenc, András. 

Ifjabb Katus Mihály 1927. szeptember 6-án született. Cseke Teréziát vette fele-
ségül. Illancsban lakott.  

Katus Ferenc (Fercsi) 1929. július 18-án született. Dobos Rozáliát vette felesé-
gül. Illancsban lakott apja tanyájában.  

Katus András ikertestvére volt Katus Ferencnek. Dobos Erzsébetet vette fele-
ségül. Jánoshalmán lakott.73 

Idős Katus Mihály, Rózsa Balázs szóhasználatában Placcant sógor, aki 1983. ja-
nuár 1-ig élt, felesége korai halála után is tartotta a Rúzsákkal a rokonságot. Jó ba-
rátságban volt Rózsa Balázzsal. 
 
A KALMÁR NEMZETSÉG 
 
Bácskai gyökerek 
 

Kalmár Antal és Mészáros Regina családja, amikor 1906-ban letelepedett az 
illancsi homokon, a sokfelől jött „tanyai honfoglaló” famíliák között felső-bácskai 
hagyományú családnak számított. Kalmár Antalt a viszonylag későn népesedett 
Baja környéki kis magyar falu, Tataháza bocsátotta útjára. Mészáros Reginát a 
Bácska legészakibb kismezővárosa, Jankovác nevelte, amelynek vezetői 1904-ben 
városuk nevét is szükségesnek tartották Jánoshalma formában a jankaiak öntudatos 
magyarságához igazítani. A házaspár életútjában szerepe volt még a nagy bácskai 
magyar–bunyevác agrárvárosnak, Szabadkának, ahol Kalmár Antal néhány évig 
munkát vállalt. 
 
Kalmár Antal (1872–1941) az emlékezetben 
 

Kalmár Antal gyerekei, unokái kevés emléket őriztek meg tatházi őseikről. 
Ennek oka talán abban a körülményben keresendő, hogy Kalmár Antal kései gye-
reknek számított. Házasságkötésekor apja már nem élt. Gyerekei így nem ismer-
hették apai nagyszüleiket. Másrészt a viszonylag távoli Illancsba költözésével 
Kalmár Antal kiszakadt tatházi rokonsága köréből.  

Tataházán a Kalmárok fölöttébb kiterjedt nemzetséget alkottak. A tatháziak ra-
gadványnevekkel különböztették meg a Kalmár-ágakat. Számon tartottak Buci 
Kalmárokat és Lila Kalmárokat. Az Illancsba került Kalmár Antal a Buci Kalmárok 
ágából származott. 

                                                           
 
72 HAPI. Ak. Szül. 1908. 176. sz. − KÉL. I. Ak. Fth. Hal. 1938. 6. sz. 
73 Az említett Katusok adatainak forrásai: KÉL. I. Ak. Fth. Bérm. 1940. 60., 90., 91. sz. − KÉKI. 1963. é.v.n. 
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Az illancsi Kalmár-tanya alapítójának születési és házasodási évét, apjának és 
anyjának nevét nem őrizte meg a családi emlékezet. Amikor 1941 végén meghalt, 
hozzátartozói bevésték emlékezetükbe, hogy a nagypapa 70 évet élt. Valójában 
nem élt annyit, de az emlékezet ezt a számot őrizte. 

Az anyakönyvek tanúsága szerint Kalmár Antal 1872. május 13-án született 
Tataházán.74 Abban a bácskai faluban látta meg a napvilágot, amelyet a jankai, illan-
csi szóhasználat Tatháza néven emleget. Apját Kalmár Ferencnek, anyját Kiss An-
nának hívták, akik a 154. számú tatházi házban laktak.  

Kalmár Ferenc Vince 1826. január 22-én született Tataházán Kalmár János és 
Horváth Katalin gyermekeként.75 

Kiss Anna 1830. május 24-én született ugyancsak Tataházán. Szüleit Kiss Ist-
vánnak és Tüsky Annának hívták, akik 51, illetve 30 évesen 1830. január 10-én kö-
töttek házasságot.76 

Kalmár Ferenc 29 évesen, Kiss Anna 24 évesen házasodott össze 1856. április 
28-án Tataházán.77 Kalmár Ferenc Szakács Katalin, Kiss Anna Gömöri György öz-
vegyeként állt másodszor is oltár elé. Esküvőjük után 16 évvel, 45, illetve 40 éves 
korukban született Antal fiúk.  

E sorok írója, aki anyai ágon Kalmár Antal egyik leszármazottja, könyves szo-
bájában évtizedek óta őriz egy felirat nélküli, nyelén faragott szívvel díszített, meg-
barnult, bordás, keményfa mángorlót, amelynek sima hátán, annak rendje-módja 
szerint, évek sokaságán át dohányt aprítottak. A kissé szúette faragott faeszközről 
az 1970-es években Kalmár Teréz azt nyilatkozta, hogy valaha egy Kalmár-ősanya, 
a családi történetek időtlenségében lebegő Len Panna birtokolta. A keresztnév egye-
zése alapján feltételezhető, hogy Kalmár Antal anyját, vagy öreganyját, az anya-
könyvekben szereplő Kiss Annát, vagy Tüsky Annát hívták a tatháziak Len Panná-
nak, és övé lehetett az ereklyeként őrzött régi mángorló. 

Kalmár Antal 1895. február 13-án, 23 éves korában feleségül vette a jankováci 
Mészáros Reginát. A fiatal pár 1896-ban, Kalmár Franciska születésekor a Tataháza 
154. számú házban, vagyis Kalmár Antal szüleinek házában lakott. 1897-ben és 
1899-ben Kalmár István és Kalmár János születésekor Tataháza 100. számú házát 
írták be az anyakönyvbe a szülők lakhelyeként.78 

A családi hagyomány szerint a XX. század legelején Kalmár Antal tejeskocsis-
ként tevékenykedett Szabadkán. Néhány történet megőrizte azoknak a csínytevé-
seinek emlékét, amelyeket, mint tejeskocsis követett el a tejfogyasztó városi „urak” 
rovására. Kalmár Teréz, aki negyedik volt a felnőtt kort ért Kalmár-gyerekek sorá-
ban, 1903. október 24-én Szabadkán született, de apja illetőségi helyén, Tataházán 
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anyakönyvezték.79 Az ebből származó zavarokat többször magyaráznia kellett 
életében. A keresztelő plébános az apa foglalkozásaként az addigi földműves helyett 
a meglepő cseléd kifejezést, a szülők lakóhelyeként a Szabadka tanya helynevet írta 
be az anyakönyvbe. A szabadkai tejeskocsisság bizonyára az 1906. évi Illancsba 
költözésig tartott, mert a Teréz után következő fiúgyermek, Antal 1905. december 
21-én Szabadkán született és Szabadkán is anyakönyvezték.80  

Az 1970-es években egyre halványuló családi emlékek még szóltak arról, hogy 
bizonyos tatháziak egyszer fölkerekedtek, és eljöttek Illancsba, hogy megnézzék tá-
volba szakadt Antal rokonuk családját. A látogatás után az illancsi Kalmárok soká-
ig emlegették őket. Nevükön, rokonsági fokukon jelölték a távolról jötteket és 
idézgették szavaikat. Kalmár Teréz többször szóba hozta Kalmár Antal tatházi nő-
vérét, Viktor nénit,81 akinek illancsi látogatása idején tűnt el a Kalmár-tanya első 
szobájából egy bizonyos nagy könyv, amelyben a világ végéről és más jövendölé-
sekről írtak. Azok a Kalmárok, akik az 1950-es években Borota tájára költöztek, 
vagyis közelebb kerültek Tataházához, meglátogatták a tatházi Kalmár István és 
Kalmár Márton rokonokat, akiktől kukoricát vásároltak. A fölkeresett idős tatházi 
Kalmárok még számon tartották, hogy élnek unokatestvéreik Illancsban.  

E sorok írója 1965 táján budapesti egyetemista korában azt a kitüntető felada-
tot kapta Barabás Jenő egyetemi docenstől, hogy utazzon a bácskai Tataházára, ott 
viszonylag hosszú időre szerezzen magának szállást, és a faluban járva-kelve 
gyűjtse föl a leendő Magyar Néprajzi Atlasz kérdőíveit. A küldetés teljesült. 1965-
ben, 60 esztendővel Illancs felparcellázása után még akadtak olyan tatházi vénem-
berek, akik emlékeztek az Illancsba költözött Kalmár Antalra. Némely asszonyok 
úgy nyilatkoztak, hogy ők rokonai az eltávozottnak. Mások hajdani borivásait em-
legették. Egy idős férfi neheztelve állította, hogy a szóban forgó személy tartozik 
neki öt liter bor árával. Egy folklór jellegű történet szerint, amit 1965-ben még me-
sélgettek Tataházán, Kalmár Antalnak fiatal korában tűz támadt a házában. A falu 
apraja-nagyja összefutott, hogy oltsa a tüzet. A gazda azonban virágos jókedvében 
boros demizsonját szorongatta, hogy megmentse a lángoktól.  

Kalmár Antal szép szál emberként élt, de nem volt olyan magas, mint a leg-
több fia. Gyermekeit az illancsiak a jó kiállású, duhaj, mulatós, bátor, néha vesze-
kedős férfiak közé sorolták.  

A XX. század második felében az illancsi tanyai társadalom kevésbé fiatal tag-
jai úgy emlékeztek Kalmár Antalra, mint aki idős korában is fehér ingben, ujjatlan 
fekete mándliban, hatszeles fehér bő gatyában járt templomba. Ez az öltözködési 
szokása, amely egy korábbi időszak népi ünneplési gyakorlatából őrződött meg, 

                                                           
 
79 KÉL. I. Ak. Th. Szül. 1903. 99. sz. 
80 Erről tanúskodik az 1971. évi 3510. számú szerb–magyar nyelvű szabadkai állami anyakönyvi kivonat 

Busa Imréné Kalmár Erzsébet bajai lakos megőrzésében. 
81 Kalmár Viktória, Kalmár Ferenc és Kiss Anna leánya, vagyis Kalmár Antal nővére 1867. december 23-

án született Tataházán. KÉL. I. Ak. Th. Szül. 1867. 
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maradandó emlékeket hagyott az újabb módikra fogékony tanyai nemzedékekben. 
Felsőruhaként viselt bő fehér gatyáját maga mosta és vasalta. 

Kalmár Teréz családja valamiféle hóbortként emlegette, pedig bizonyára váro-
si, polgári „úri” italozási szokás hatását sejthetjük mögötte, hogy Kalmár Antal a 
forralt borba borsot, erős paprikát szórt és gyufával kékes lángokat varázsolt fölé. 

Kalmár Antal szerette a bort és a pálinkát. Ha igazán jó bort kívánt, észak-
nyugat felé vette útját, és a kélesi Cseres erdő szomszédságában, a Tőtési sarokban 
meglátogatta idős Bárth Jánost, majd fiát Bárth Antalt, akiknek nagy pincéjében 
mindig kedvére való borra lelt. Maga is megpróbálkozott a szőlőültetéssel birtoká-
nak a dűlőút melletti részén, azon a területen, amely 1941 után Misi fiának jutott. A 
pálinkát legtöbbször a kisrátai Hugyi Bence pálinkafőzdéjéből szerezte be. Amikor 
beiszogatott és társaságra vágyott, kiállt a tanyája elé és valakit igyekezett beinvi-
tálni. 1933 után, amikor fia András már viszonylag nem túl messze lakott tőle, vi-
rágos jókedvében neki integetett és közben különleges neveket kreálva nagyokat 
kurjantgatott: Endre, Artúr, Bandi gyere át! 

Kalmár Antal jeles lókupec hírében állt. Szenvedélyesen szeretett lovat venni és 
eladni. Napokra eltűnt kupeckedni. Ilyenkor hosszasan iszogatott a vásári sátrakban. 

Útjairól hazatérve Jánoshalmán a Száva péknél kenyeret vásárolt, amelyet sze-
letenként osztogatott az unokáinak. Mivel az 1930-as években Illancsban a tanyai 
családok jobbára csak rozskenyeret sütöttek, az unokák nagy élvezettel majszolgat-
ták a búzából sült, hófehér jó pékkinyeret.  

Kalmár Antalnak − a visszaemlékezések szerint rossz szëme vót. Ez azt jelentet-
te, hogy néha mëgverte szëmmē, vagyis megbetegítette nézésével azt a kisállatot, 
amit megmutattak neki. Talán maga is érezte, hogy mikor ártalmas a nézése, mert 
időnként azt mondta a kismalacaival, libáival büszkélkedő állattulajdonosnak: 
Most nem nízëm mëg űket. Ha mégis rávetette tekintetét a megmutatott állatokra, 
gyorsan odaszólt a gazdasszonynak: Lányom, húgyos söprűvē söprűzd mëg űket! 
Ilyenkor a gazdasszony a ház mögött rávizelt egy söprűre, amellyel megcsapkodta 
a szemmel vert állatokat, hogy ne legyenek betegek. 

A sokat látott és tapasztalt „öreg Kalmár” bölcselkedő kiszólásaival időnként 
meghökkentette környezetét. 1940-ben, amikor menye Sziráczki Katalin, Kalmár 
András fiatal felesége meghalt, megjelent fia tanyájában a virrasztón. Megállt a 
szoba ajtajában, levette kalapját és így szólt: Dícsértessék a Jézus Krisztus! Ördög búj-
jon a halál kerek segge lukába, mé nem ëngem vitt ē, mé a mënyemet! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

35 
 
 

Mészáros Regina (1877–1958) emlékezete 
 

Mészáros Regina, ragadványnevén Pulyka Rigyina, Kalmár Antal felesége, kö-
zépparaszti család sarjaként Jankovácon született 1877. augusztus 19-én.82 81 éves 
korában halt meg 1958-ban. Anyja a Sábián Borbála nevet viselte. Apját Mészáros 
Andrásnak hívták és fukar ember hírében állt. Módos gazdának számított. Regina 
lánya ezért birtokolhatott a vett illancsi homokon kívül a jánoshalmi Paskomban és 
Vadasban szőlőt, Füzesben pedig szántóföldet.  

Mészáros András nemcsak legény korában, hanem „embër korában” is járt 
vőfínykënni. Lakodalmanként egy mázsa búzát kért vőfínyi tevékenységéért. 

Mészáros Regináék hatan voltak testvérek. Közülük Mészáros Gergelyt és Mé-
száros Verát ismerték leginkább az Illancsban szétszóródott Regina-leszármazot-
tak. Pulyka Vera az egyik Dobos nemzetség ősanyja lett. Pulyka Gergő gyermekeit: 
Gergőt, Borist, Margitot, Márit, Vërát, Katát, Pistát ismerték és számon tartották 
Pulyka Regina gyermekei.   

Mészáros Regina, élete utolsó szakaszában, amikor már családja minden tagja 
röviden Szülé-nek hívta és édësszülém-nek, ëdëszlém-nek szólította, elmondhatta, 
hogy 32 unokája van. Közülük egyet, Kalmár András lányát keresztelték Reginá-
nak. Ennek fölöttébb örült a Szüle, és egy fakeretes fali tükröt adományozott Regi-
na nevű unokájának.  

Mészáros Regina, anyjához, Sábián Borbálához hasonlóan, vörös hajú lány 
volt. Fiatalon83 ment férjhez. Előtte jobbára libapásztorkodott. Következésképp, 
nem tanult bele a határbeli és a háztartásbeli munkákba. Állítólag menyecske ko-
rában a férje, Kalmár Antal tanítgatta főzni, mosni, meszelni, takarítani.  

Mészáros Regináról az unokák szélsőséges véleményeket fogalmaztak meg. 
Egyesek szerint lusta asszony volt. Példaként felhozták, hogy a szoknyáját is az ura 
vasalta ki, ha azt akarta, hogy vele menjen lakodalomba. A lusta minősítés valószí-
nűleg összefüggött „falusias”, „mezővárosias” szemléletével. Úgy látszik, nem 
tudta és nem akarta átvenni a tanyai asszonyok önpusztító, erőt, egészséget nem 
kímélő igyekezetét, örökös munkára koncentráló, fáradhatatlan mentalitását, ha-
nem megpróbált a „falusiak”, „mezővárosiak” komótosságával élni. Némely le-
származottja szerint fukar asszony volt. Ez a jellemvonás túlzott takarékosságra utal. 
Bárhogy volt is, tény hogy gyermekei között még élete delén felosztotta földjeit, 
ezáltal elindította őket az önálló gazdálkodás útján. E sorok írójának pedig, aki 
dédunokájának számított, az 1950-es években minden látogatása alkalmával egy-
egy 1948 táján vert nehéz, ezüst ötforintost adományozott. A huszonegynéhány da-
                                                           
 
82 KÉL. I. Ak. Jh. Szül. 1877. 313. sz. – Születése évére az unokák már nem emlékeztek, csak azt tartották 

számon, hogy 1958-ban 81 éves korában halt meg. Szülei nevét az anyakönyveken kívül, homályosan 
bár, de a népi emlékezet is őrizte a XXI. század elején. 

83 A családi hagyomány kitartóan hirdeti, hogy 16 éves korában ment férjhez. Ezzel szemben az anya-
könyv azt tanúsítja, hogy az 1887. augusztus 19-én született Mészáros Regina 1895. február 13-án, te-
hát 17 és fél éves korában állt oltár elé Kalmár Antal földművessel. – KÉL. I. Ak. Jh. Ház. 1895. 14. sz. 
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rabos szépséges ötforintos gyűjtemény 1959-ben került újra kereskedők kezébe, 
amikor a dédunoka aktatáskát vásárolt rajta, hogy átléphesse a kalocsai gimnázi-
um és vele együtt az értelmiségi lét kapuját.  
 
Kalmár Antal és Mészáros Regina illancsi tanyája, birtoka 
 

Kalmár Antal és felesége Mészáros Regina a XX. század első évtizedében, leg-
inkább 1906-ban, Illancs parcellázásakor és nem sokkal utána más „első foglalók-
hoz” hasonlóan jó nagyot kanyarintottak maguknak az olcsó és hitelbe vásárolható 
illancsi homokból. Nem maradt családi emlék arról, hogy milyen örökséget adtak 
el a homokvásárlás alapösszegének előteremtése érdekében. Figyelemre méltó, 
hogy bár 1906-ban már egy évtizednyi házasság állt mögöttük, az illancsi homokot 
külön vásárolták. Életük végéig számon tartották, hogy birtokuk melyik része me-
lyikük örökségéből vétetett. Kalmár Antalnak, kisholdakban számolva 68 hold, a 
Szülének 120 hold került a nevére. A Kalmár–Mészáros birtok két tagból állt. Egyik, 
amely Kalmár Antal 68 holdját és a Szüle homokjának 40 holdját foglalta magába, a 
Kalmár-tanya közelében feküdt. A másik tag, amely 80 holdat tett ki és teljes terje-
delmében Szüle-féle homok volt, Rózsa Balázs 1933 utáni tanyája környékén terült el. 
A Hatölesút tájáig nyúlt el.  

Kalmár Antal már 1906-ban megvásárolta illancsi birtokát. Erről tanúskodik 
többek között a Jankovácz nagyközség felvételi előrajza 1879. évi kötetéhez készített 
1909. évi kiegészítő kötet, amely a Felsőterézhalom felparcellázása során bekövet-
kezett változásokat tükrözte. Az 1909. évi felvételi előrajzok lapjain a Katus-birto-
kok és a Sziráczki-birtokok északi szomszédságában látható Kalmár Antal birtoka 
és 8-as számmal jelzett tanyája.84 (186. kép.) Kalmár Antal 1906. évi illancsi birtok-
szerzését mutatja a jánoshalmi birtokváltozások 1894–1909. évi hatalmas kötete is.85 
Sajnos, ugyanezekben a történeti forrásokban nincs nyoma Mészáros Regina 
illancsi földjeinek. 1909-ben a felvételi előrajzok készítői a Szüle-féle birtokok helyén 
még a „Délvidéki Közgazdasági Bank Részvénytársaság” 7/10-es és a „Bácsmegyei 
Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság” 3/10-es tulajdonosi jogát rögzítették. 
Mindebből következik, hogy Mészáros Regina a maga 120 kisholdas illancsi birto-
kát 1909-ben vagy közvetlenül utána vásárolta. Különös, de birtokszerzésének 
regisztrálása kimaradt a jánoshalmi birtokváltozásokat felsorakoztató kötetekből 
is. Ilyen adminisztrációs hiányok leginkább a rengeteg változást hozó és a hivata-
loknak tengernyi munkát adó 1909–1910 körüli időszakban fordultak elő.  

A Kalmár Antal-féle birtokrészen egy makkfa néven emlegetett hatalmas tölgy-
fa közelében épült föl 1906-ban a Kalmár-tanya. A lakóépület falusi minták alapján, 
kőműves közreműködésével készült el. Falát földből verték. Tetejét cseréppel fed-
ték. Első nagyszobából, szabadkéményes konyhából, kisebb hátsó szobából és 
                                                           
 
84 BL. VI. 106. AFTH iratok, Jánoshalma. 150. doboz. 1/4. 10. lap. 
85 BL. VI. 106. AFTH iratok, Jánoshalma. 152. doboz. II. 4. 112. p. 
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kamrából állt. Előtte keskeny tornác húzódott, amelyet az épület nyeregteteje fe-
dett. A konyha mindvégig megőrizte szabadkéményes jellegét. 1941, vagyis Kal-
már Antal halála után nem volt aki modernizálja. A Kalmár-tanya épületegyüttesét 
Mészáros Regina 1958. évi halála után bontották le az örökösök.  

Kalmár Antal és Mészáros Regina 1906 után az illancsi Kalmár-tanyában la-
kott. Utolsó három fiuk ott született. Gyermekeik ott növekedtek felnőtt korra, és 
onnan indultak el önálló útjukra. Közben volt egy „városi” házuk is Jánoshalmán, 
amelyben akkor tartózkodtak, ha a „városban” akadt dolguk. A házat Mészáros 
Regina apja, Mészáros András építtette. Palatetős, hosszú, tornácos gazdaház volt 
a mai Attila utcában. Regina és Gergő örökölte. Gergő részét Kalmár Antal megvá-
sárolta, így a felesége családjának háza közös tulajdonukká vált. Mészáros Regina 
1950 táján a házat eladta. Árát jórészt szétosztotta gyermekei között. A maradék 
pénzből vett egy kétosztatú kis zsellérházat Jánoshalma nyugati szélén a szélma-
lom közelében, a Doktortelepen.  

Az 1930-as évek elején Mészáros Regina átmenetileg feladta a tanyai életet. 
Beköltözött „városi” házába. A sok veszekedés elkerülése érdekében magára hagy-
ta öreg Kalmár Antalt az illancsi tanyában. Gyermekeik addigra már megnősültek 
és férjhez mentek. Kalmár Antal élete utolsó évtizedében magányosan élt. Ha főtt 
ételre éhezett, főzött magának, vagy meglátogatta valamelyik gyermekét. 

Mészáros Regina a „városba” költözést 1932–1933 táján összekötötte önálló 
gazdálkodása megszüntetésével és illancsi birtoka felosztásával. 120 holdjából 
mind a 8 gyermekének adott 15-15 holdat. A földért a házas gyermekek évente ter-
ményjáradékot adtak anyjuknak. A meghatározott terményeket beszállították a 
városi ház telkére. A hagyomány szerint Mészáros Regina minden örökösétől az 
átadott homokok termésének egynegyedét várta. Időnként vitái támadtak gyermeke-
ivel a kukoricaszár be nem szolgáltatása miatt. Az 1942. április 17-én kelt, írásba 
foglalt családi egyezség szerint azért, mert Mészáros Regina lemondott a férje bir-
tokaira érvényesíthető haszonélvezeti jogáról, a felosztott Kalmár homok örököseitől 
minden ottani termés egyharmadára számíthatott.86 

A birtok felosztásakor a Kalmár-tanyától nyugatra eső 40 holdból Mihály 15 
holddal, István 5 holddal, András 15 holddal, Franciska 5 holddal részesedett. A 
keleti fekvésű 80 holdas birtokrészből Franciska 10 holdat, Teréz 15 holdat, Antal 
10+5 holdat, János 15 holdat, Ferenc 15 holdat, István 10 holdat kapott.87  

A 15 holdas birtokokon az 1930-as évek első felében új tanyák épültek. András 
a Kalmár-tanyától nyugatra, Franciska, Teréz, Antal és István a korábbi keleti bir-
tokrészen hozta létre tanyáját. János tanyája létezett már a birtokfelosztás előtt is. A 
családi hagyomány szerint egy zsidóé volt. Tőle vette meg a hozzátartozó birtokkal 
Mészáros Regina, vagy még az apja, Mészáros András. Több Kalmár fiú abban az 

                                                           
 
86 RÓKAI. 1942. évi egyezség, amelyet Kalmár Ferenc kivételével Kalmár Antal minden gyereke aláírt. 
87 A birtokfelosztást némi ellentmondásokkal tükrözi a jánoshalmi birtokváltozások 1929–1935. évi köte-

tének 1933. évi bejegyzése. − BL. VI. 106. AFTH iratok. Jánoshalma 153. doboz. II. 18. 1933. 
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öreg tanyában kezdte önálló életét. Például ott lakott Kalmár János, úgy, hogy a 
kamrában átmenetileg Kalmár István húzódott meg a feleségével. Onnan indult 
Baranyába. Rövid ideig lakott ott Kalmár Antal is. Végül a birtokfelosztáskor a régi 
épület János jussa lett, így neki nem kellett új tanyát építenie.  

A Kalmár-gyerekek többsége az 1930-as években és az 1940-es évek elején élte 
a maga középparaszti tanyai életének felívelő szakaszát. Az új gazdák gyarapod-
tak. Nagy volt a szërzős kedvük. Ferenc eladta a kapott birtokot, és géplakatosként 
a városban próbált szerencsét. Házassága révén a városhoz kötődött Mihály is, bár 
Illancstól élete végéig sem tudott elszakadni. Az átlagostól eltért az eredeti kis 
tanyáját elhagyó, Illancs északi részén 40 holdas birtokot vásároló, bonyolult pár-
kapcsolatokban bővelkedő Franciska sorsa.  

A tanyai birtokokon gazdálkodó Kalmár-utódok az 1930-as években rendsze-
resen látogatták a városi házban élő Szülét. Amikor piacra mentek Mészáros Regi-
na házának telkére álltak be lovaskocsijukkal. Különösen fontosnak tartották a 
Szüle meglátogatását a jánoshalmi búcsú ünnepén, Szent Anna napján, (júl. 26.) 
amikor Mészáros Regina nagy családi vendéglátást rendezett fiainak, menyeinek, 
lányainak, vejeinek, unokáinak.  

1941. december 30-án a saját tanyájában, súlyos betegség után, gyerekei köré-
ben meghalt Kalmár Antal. 1942. január 1-jén temették el az illancsi temetőben.88 
Nem sokkal a temetés után gyermekei délről észak felé haladva, születési sorrend-
ben felosztották egymás között a Kalmár homok 68 holdját. Mind a nyolc gyermek-
nek 8,5 hold jutott. A dűlőút melletti szőlő Mihály részébe, a terület északkeleti 
csücskében lévő kicsi erdő Mihály és Ferenc részébe esett. Antalnak is jutott egy 
rezgőnyárfa. (83., 189. kép.) 

Kalmár Antal halála és a teljes birtokfelosztás után Mészáros Regina újra ki-
költözött az elárvult Kalmár-tanyába. Úgy gondolta, ezáltal közelebb kerül tanyán 
élő gyermekeihez, unokáihoz. Jól számított. Hozzátartozói rendszeresen látogat-
ták, ételkóstolókat vittek neki. 1958-ig tanyájában lakott. Utolsó heteiben, beteges-
kedése idején előbb Kalmár János felesége, Katus Mária, utóbb Rózsa Balázs tanyá-
jában Kalmár Teréz ápolta. 1958. október 17-én halt meg.89 A Rózsa-tanyában vir-
rasztották és az illancsi temetőben temették el. A Kalmár-tanya kevéssel élte túl 
gazdasszonyát.  

A Kalmár utódok tanyai gazdaságai 1948 után nehéz helyzetbe kerültek. A 
parasztellenes politika kuláksorsot, adók tömkelegét, beszolgáltatást terhelt rájuk. 
A nagy kollektivizálási hullám 1961–1962-ben a Kalmár leszármazottakat megfosz-
totta örökölt birtokaiktól. Bár voltak kitartóak, a terheket megrokkanásig viselők, a 
Kalmárok egy része a szocializmus hajnalán, vagy az 1950-es években elmenekült 
Illancsból, és idegenben, a szocialistának mondott ipar és a nagyüzeminek hitt 
mezőgazdaság munkásaként próbált szerencsét.  
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Kalmár Antal és Mészáros Regina gyermekei 
 
Kalmár Franciska (Franci) (1896–1953) 
 

Tataházán született 1896. január 10-én. Illancsban halt meg 58 éves korában, 
1953. december 18-án.90 Sok gondja-baja volt a férfiakkal, akikből a kor paraszti 
szokásaival ellentétben jócskán kijutott neki. Egy nem túl kíméletes megfogalma-
zás szerint: „Telegráfgamónak elért vóna azoknak a férfiaknak az összerakott szërszámja, 
akikkel összefekütt.” Mindenestre, egy férfit sem tűrt meg sok ideig maga mellett. 
Egyszer egy illancsi asszonynak így fogalmazta meg ezzel a kérdéskörrel kapcsola-
tos nézetét: „Amikó az embër má’ hortyog mellettem, másik köll”. Állítólag azt is ő 
mondta, hogy az új embërt tavasszal kell szerezni és ősszel el kell zavarni. Így nyá-
ron dolgozik a gazdaságban, télen pedig nem kell etetni.  

1912. november 27-én férjhez ment a jánoshalmi Török Istvánhoz, Török Jó-
zsef és Gusztonyi Ilona 1888. július 31-én született fiához.91 Tőle szülte rövid életű 
leányát, Török Máriát. Török István állítólag nem bánt „kesztyűs kézzel” feleségé-
vel, ezért Kalmár Franci kilépett a szent házasság kötelékéből. 

Második férjét, aki illancsi volt, Kovács Istvánnak hívták. Tőle származott fia, 
Kovács Lajos. Mivel Kovács István felfokozott érdeklődést mutatott a gyermeklány 
Török Mária iránt, Kalmár Franci elhagyta. Két gyermekével átmenetileg abban a 
régi tanyában húzódott meg, ahol Kalmár János lakott. 

Kalmár Franci valószínűleg első válása után Németországban is dolgozott ven-
dégmunkásként. A családi hagyomány szerint ott vett egy faliórát, amelyet illancsi 
rokonai sokszor megcsodáltak. 

Mészáros Regina birtokának felosztásakor Kalmár Francinak Kalmár Teréz par-
cellája nyugati oldalán jutott egy 10 holdas és Kalmár András közelében egy 5 hol-
das tábla. A 10 holdas földön birtokolt egy kis tanyácskát és néhány évig ott lakott. 
Amikor a 10 holdas birtokot eladta az egyik császártöltési Walter családnak, a kis 
építmény magára maradt és lassan összedőlt. Az 1940-es évek végén és az 1950-es, 
1960-as években Rózsa Balázs bekerített tanyai telephelyének délnyugati kapujánál 
néhány gyöpes halom emlékezetett Kalmár Franci hajdani tanyácskájára.  

Kalmár Franci az eladott birtok árából vett egy nagyobbat Rózsa Balázs tanyá-
jától Keletre. Tanyát is épített rá. Néhány évi ott-tanyázás után a Kalmár homoktól, 
illetve a Rózsa-tanyától északra eső dűlőben, erdős, homokbuckás környezetben 
vett 40 hold homokot, amelyre újra tanyát épített. Ott lakott haláláig. Illancsi tartóz-
kodása alatt, Bajára költözése előtt, abban tanyázott fia Kovács Lajos is. 

Török Mária, Kalmár Franci és Török István szerencsétlen sorsú leánya, akit a 
rokonság csak Manci néven emlegetett, 1914. augusztus 13-án született. 1933. feb-
ruár 27-én férjhez ment Czimber István jánoshalmi legényhez. Rózsa Balázs volt a 
                                                           
 
90 KÉL. I. Ak. Th. Szül. 1896. 3. sz. − KÉL. I. Ak. Kh. Hal. 1953. 11. sz. 
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násznagya. 1939. december 26-án, 25 éves korában cukorbetegség következtében 
meghalt.92  

Kovács Lajos (Lajkó), Kalmár Franci és Kovács István fia 1925. július 27-én szü-
letett Illancsban. 1955-ben házasságot kötött Csillag István elvált nejével, Tukacs 
Ilonával. Két lánya (Franciska, Anna) és egy fia (Lajos) született. 1969-ben felesége 
elvált tőle. Utolsó éveiben egy Baja környéki tanyán lakott. Ott is halt meg 1986-
ban. Jól tamburázott. Ezermesternek számított. Minden olyan órát, rádiót megjaví-
tott, amelyet a hivatásos szerelők javíthatatlannak nyilvánítottak. Érdekelték a 
hangszerek és a puskák. Sokat betegeskedett. Káros szenvedélyei miatt 1965-től 
1968-ig börtönben is ült.  
 
Kalmár István (1897–1976) 
 

1897. augusztus 1-jén született Tataházán.93 Mivel az első fiúgyermek volt a 
családban, Mészáros Regina kedvencének számított.  

Végig katonáskodta az első világháborút. Szakaszvezetőként szerelt le.  
Oroszországban katonáskodva megtanult néhány orosz szót. A sváb szőlős-

gazdáknál budárkodva német szavak ragadtak meg emlékezetében. Állítólag cigá-
nyul is meg tudott szólalni. Amikor a pohár fenekére nézett, fitogtatta nyelvtudá-
sát, amellyel kellő módon elámította környezetét. 

Valószínűleg háborús történetei és baloldali érzelmei miatt sokan a Partizán 
ragadványnéven emlegették. 

1922. január 23-án megházasodott.94 Kovács Antal és Barna Roza lányát, Ko-
vács (Barna) Rozáliát vette feleségül, aki 1904. április 24-én született és 1967. de-
cember 20-án halt meg. Feleségéről a családi hagyomány fontosnak tartotta meg-
őrizni, hogy az illancsi tanyai nép esztétikai ítélete szerint, szép asszony volt. 

Kalmár István a nősülése után közel két évig Jánoshalmán lakott szülei Attila 
utcai házában. 1924 tavaszán kiköltözött Illancsba szüleinek abba a kis tanyájába, 
amelyet később Kalmár János örökölt. Bérelt földterületeken próbált gazdálkodni, 
illetve részibű vállalta bizonyos földek művelését. Nehezen tudott megélni, ezért 
elhatározta, hogy Baranyában próbál szerencsét, ahonnan jó híreket hallott. 1929 
tavaszán feleségével és gyermekeivel elköltözött a Dunántúlra, a Magyarmecske 
melletti Gilvánfára. 1932-ig lakott ott. Akkor visszaköltözött Illancsba, és hosszú 
éveken át császártöltési sváb gazdák illancsi birtokain vállalt budárságot, kapásságot. 
Ez a munka együtt járt azzal, hogy az érintett gazdák kisebb-nagyobb tanyáiban 
lakott. 1932-1934 között Lei (Tischler) Ádám és Bárth Terézia (Rézi) tanyájában tar-
tózkodott, majd 1937-ig Walter Éva, utána pedig 1939-ig Walter József tanyája, 
szölleje következett. 1939 és 1941 között Walter Mátyás tanyáján lakott és dolgo-
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zott. Ez a tanya Illancs határvonalán kívül állt. Császártöltés és egyben Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vármegye területébe esett. 

1941 tavaszától őszéig, a többi Kalmár testvérhez képest némi késéssel, meg-
építette saját tanyáját a „Kalmár szállásterület” legkeletibb szélén, a Hatölesút 
szomszédságában, a Mészáros Regina szétosztott birtokából kapott tíz holdas par-
cellán. Tanyája építésénél Rózsa Balázs sokat segítkëzëtt. Ő „hordta meg a tanya 
földjét” lovaskocsijával.  

1941 őszétől 1949 kora tavaszáig illancsi új tanyájában lakott, és művelte a 
Mészáros Reginától és a Kalmár Antaltól megörökölt homokokat.  

A XX. század közepén a tanyai gazdákra rakott hatalmas terhektől aggódva 
viszonylag korán elhagyta illancsi tanyáját, birtokát. Szerencsésebb sorsú helysé-
gekben, a szocialistának mondott mezőgazdaságban próbált szerencsét.  

1949. február 25-én költözött el Illancsból a Borotához tartozó Kukullába. 1950 
őszéig lakott ott, amikor a borotai Alsószentkatát választotta lakóhelyéül.  

1957-ben telket vásárolt Jánoshalmán, és házat épített rá, amelybe 1958 szep-
temberében be is költözött. Jánoshalmi házában lakott halála napjáig, 1976. május 
12-ig. 

Kalmár István és Kovács Rozália gyermekei születésük sorrendjében: István, 
Teréz, Veronika, Rozália, László, Julianna, Antal, Gábor, Mária, Anna. (145. kép.) 

Kalmár István 1922. december 22-én született Jánoshalmán, nagyszülei Attila 
utcai házában. 1943 őszén bevonult katonának. A 26. hadtest, I. zászlóaljának első 
századában szolgált. 1944. május 16-án az orosz fronton, a galíciai Markowka hely-
ség területén, aknarobbanás következtében hősi halált halt. 

Kalmár Teréz (Tërka) 1924. október 8-án született Illancsban. 1943. november 
27-én férjhez ment Rózsa Márk fiához, Rózsa Lajoshoz.95 Férje oldalán Kukulla 
irányában hagyta el Illancsot, majd Fehértón telepedett le. 1961-ben elvált Rózsa 
Lajostól és Bajára költözött. Ott lakott 1994. évi haláláig. 

Kalmár Veronika (Vëron) 1926. január 5-én született Illancsban. 1945. május 5-
én férjhez ment Zsebi István (1925-2002) erdészhez.96 Jánoshalmán él.  

Kalmár Rozália (Roza) 1928. január 25-én született Illancsban. 1945 őszén Szász 
István (1925–1988) felesége lett. Baján és Jánoshalmán lakott. 2008. május 29-én halt 
meg.  

Kalmár László 1931. február 1-jén született a Baranya megyei, Magyarmecske 
melletti Gilvánfán. Illancsban nőtt föl. 1950. október 7-én Kisszálláson feleségül 
vette a jánoshalmi születésű Szász Zsuzsannát. Komlóra került bányásznak. A 
Baranya megyei Romonya helységben élt. 2005. április 2-án halt meg. Romonyán 
temették el.  
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Kalmár Julianna 1933. február 13-án született Illancsban. 1951. február 20-án 
élettársi kapcsolatot létesített a felsőszentiváni bunyevác Páncsics Józseffel (1922–
1984), akitől elvált. A dunántúli Szentlőrinc helységben él.  

Kalmár Antal 1935. szeptember 12-én született Illancsban. Komlóra került bá-
nyásznak. 1958. március 15-én Komlón házasságot kötött az 1940-es születésű Lelo-
vics Klárával. 1993. november 4-én halt meg. Komlón temették el.  

Kalmár Ferenc Gábor 1938. március 23-án született Illancsban. 1958. március 
18-án Borotán kötött házasságot a borotai, 1939-es születésű Kindl Máriával. Kom-
lóra került bányásznak. 1988. október 16-án halt meg. Komlón temették el.  

Kalmár Mária (Márika, Majka) 1940. november 21-én született Császártöltés 
Illancs felé eső szélén, Walter Mátyás tanyájában. Illancsban és Borotán nőtt föl. 
1959. október 19-én kötött házasságot Jánoshalmán a borotai születésű Juhász Fe-
renccel (1939–1971). Özvegyen élt Jánoshalmán 2009-ben bekövetkezett haláláig. 

Kalmár Anna (Ancsa) 1945. július 15-én született Illancsban Kalmár István sa-
ját tanyájában. 1966. március 3-án férjhez ment az 1939. évi születésű borotai Len-
gyel Ferenchez. Férjével Jánoshalmán lakik.  
 
Kalmár János (1899–1962) 
 

1899. december 15-én született Tataházán.97 1962. május 6-án Illancsban halt 
meg. 

Harcolt az első világháború olasz frontján. Egyik kézfeje megsérült. A Piave 
gátjáról virágot küldött kedvesének, leendő feleségének.  

1920. szeptember 18-án a mélykúti származású kiterjedt illancsi Katus família 
egyik sarját, Katus Máriát vette feleségül.98 Katus Mária egész életében közeli kap-
csolatba állt Kalmár Terézzel. Rózsa Balázs és Kalmár Teréz családja Mári ángyi 
vagy Tirpák ángyi néven emlegette. 1901. augusztus 19-én született és 1986. február 
14-én halt meg. (149. kép.) 

Kalmár János valamivel alacsonyabb, tömzsibb, halkszavúbb volt mint a többi 
Kalmár. A környezete nagyon „rendes” embernek tartotta. Jól tudott „nyomozni”, 
például tolvajok, elveszett állatok után. Szeretett gyümölcsfákat ültetni, gondozni. 

Kalmár János, testvéreivel ellentétben nem maga építette tanyáját, hanem örö-
költe. A különlegesen réginek tartott épület Mészáros Regina egyik birtokrészén 
állt, és a családi osztozkodás során neki jutott. Mielőtt a tanya az övé lett, több test-
vére is, pl. István, Antal, Franci átmenetileg meghúzódott benne.  

Kalmár János, feleségével ellentétben, aki gyakori látogató volt a Rúzsa-ta-
nyán, nem szeretett vendégeskedni. Szívesen tartózkodott otthon és a birtokán. 
Rózsa Balázst alig látogatta. Teréz húgával keveset beszélt.  

Gyermekei: János, Margit, Mária és Károly elhagyták Illancsot. 
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A fiatalabbik Kalmár János 1921. június 22-én született Illancsban99 és 1994. 
augusztus 14-én fejezte be életét. Rózsa Balázs családja Kisjános-nak hívta, hogy 
ezáltal megkülönböztesse az idősebb Jánostól. Különösen magas ember volt. Hosz-
szú legényélet után Somogyi Verona személyében egy mélykúti özvegyasszonyt 
vett feleségül, és a mélykúti Öregmajor területén telepedett le. Onnan járt haza hoz-
zátartozóit és rokonait látogatni Illancsba. Mezőgazdasági tevékenységet folytatott. 

Kalmár Margit 1923. szeptember 18-án született Illancsban. Kovács Mihály 
(Kovács Miska) kocsmároshoz ment feleségül 1941. február 4-én.100 Három év múlva 
elvált tőle, és visszaköltözött a szüleihez. Másodszor Grizák Péter mélykúti bor-
bély vette el. Évtizedeken át éltek együtt a mélykúti Öregmajorban. 2000-ben halt 
meg. 

Kalmár Mária (Maris) 1930. szeptember 15-én született. 1951. november 26-án 
a budapesti Papp István nyomdai villanyszelőhöz ment feleségül. Évtizedeken át 
laktak együtt a budapesti József Attila lakótelepen. Levélben és személyes látoga-
tásaikkal rendszeresen tartották a kapcsolatot illancsi rokonaikkal.  

Kalmár Károly (Karcsi) 1935. július 4-én született Illancsban. Pesten ipari isko-
lában kazánfalazó és gyárkémény-építő szakmát tanult. A szocialista iparfejlesztő 
beruházások munkásaként tevékenykedett. Sokat járt-kelt, hányódott az ország-
ban. A Zala megyei Tófej faluban megházasodott. Novák Máriát vette feleségül. 
Illancsi rokonaitól elszakadt. 1979. szeptember 18-án halt meg. 
 
Kalmár Teréz (Tërka), (1903–1987) 
 

Tataházán anyakönyvezték 1903. október 24-én.101 Valójában három nappal 
előbb Szabadkán született, mivel apja akkortájt tejeskocsisként tevékenykedett a 
„bunyevác metropolisban”. Kalmár Antal lakóhelyeként az anyakönyvbe a „Sza-
badka tanya” kifejezést írták be. Az újszülött Terézt hazavitték Tataházára megke-
reszteltetni és születése napjául a keresztelése napját íratták be.  

1924. november 25-én Jánoshalmán Rózsa Balázs felesége lett.102 Anyai örök-
ségén épült föl 1933-ban a tanulmányomban vizsgált Rúzsa-tanya. (78., 79. kép.) 

Három lánya született: Terézia, Ilona, Vera, akiknek sorsát a Rózsa Balázsról 
írott fejezetben ismertettem. 

Aktív életében végig Illancsban lakott. 1976-ban özvegységre jutott. 1982 far-
sangjának keddjén tanyájának kamrájában combnyaktörést szenvedett. A követke-
ző vasárnap találtak rá. A balesetet és az öt napos hideg földön fekvést a tanyai 
asszonyok szívósságával túlélte. 5 évig feküdt betegen. Utolsó éveiben Ilona leánya 
gondozta Kecelen. 1987. április 21-én halt meg a halasi kórházban.  
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Kalmár Antal (1905–1987) 
 

Idősebb Kalmár Antal szabadkai tejeskocsissága idején, 1905. december 21-én 
született Szabadkán. Ott is anyakönyvezték.103 

Kalmár Antal Hambalkó Erzsébetet tekintette feleségének, annak ellenére, 
hogy papírforma szerint soha nem házasodtak össze. Gyermekeik sokáig a Ham-
balkó családnevet viselték, mígnem Miklós fia születésekor Kalmár Antal a „nevé-
re vette” őket. 

1927 táján, Hambalkó Erzsébet teherbe esett Kalmár Antaltól, és ezért a Ham-
balkó család elzavarta. Nem tehetett mást, elment a Kalmár-tanyára, ahol befogad-
ták. A meg nem esküdött fiatal pár 1928-ban a Kalmár-tanyán lakott és feléből 
használta a Kalmár birtok egy részét. A családi hagyomány megőrizte, hogy a két 
fiatal két pár lóval egyidőben két ekével szántott, hogy jobban haladjon a munka. 
Hambalkó Erzsébet első fia, Antal, 1928-ban a Kalmár-tanyán született.  

A következő esztendőben Kalmár Antal útra kelt. A túladunai Mánfára költö-
zött felesbérlőnek. 1929-ben ott született Ferenc, 1931-ben pedig Sándor, az együtt 
élő pár második és harmadik fia. 

A Mánfára való költözést valószínűleg elősegítette az a körülmény, hogy a 
Hambalkó család akkortájt már a baranyai Kovácshidán lakott. 

Kalmár Antal rokonai, így a Rózsa-tanya lakói körében is, a Mánfára költözés 
ténye, a „Kalmár Antal ēmënt Baranyába” formában rögzült. A soha nem látott, csak 
a „Bëjárta Trónyát, Baranyát” szólásból ismert Baranya, Kalmár Antal meséi nyomán 
az ígéret földjeként, egy lehetséges paraszti életmodell színtereként jelent meg az 
illancsiak képzeletében.  

Mészáros Regina minden alkalmat megragadott, hogy rábeszélje Antal fiát a 
hazatérésre. Törekvése sikerrel járt. Az 1930-as évek közepe felé, bizonyára Mészá-
ros Regina birtokfelosztása után, Kalmár Antal és Hambalkó Erzsébet a három 
gyerekkel elhagyta Baranyát és hazatért Illancsba. Erzsébet leányuk 1935-ben már 
az illancsi homokon született.  

A hazatérés nem zajlott le emlékezetes esemény nélkül. Lovaskocsijukat 
komppal szállították át a Dunán. A lovak megbokrosodtak. Nagy erőfeszítéssel le-
hetett megfékezni őket. Kalmár Antal családja kis híján a Dunába veszett. 

Kalmár Antal 1935-ben tanyát épített a Mészáros Reginától örökölt 15 holdnyi 
földön, Rózsa Balázs tanyájától délkeleti irányban. Ott-tartózkodása alatt Rózsa 
Balázs és Kalmár Teréz legközelebbi szomszédjának számított. Illancsi tanyájában 
született 1942-ben Miklós fia és 1948-ban Teréz leánya.  

Az 1940-es évek második felében feljelentés és meghurcoltatás hatására felerő-
södött lappangó idegbaja. Gyakran képzelődött, hangokat hallott. Néha napokig 

                                                           
 
103 1971-ben kiállított szerb–magyar nyelvű állami anyakönyvi kivonat. Busa Imréné Kalmár Erzsébet 
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bolyongott. Attila király elásott kardját kereste. Előfordult, hogy fiaival ásatott, 
mert úgy vélte, megtalálják a kardot.  

1951-ben élettársa birtokaira való tekintettel kulákká nyilvánították. Egyben 
beléptették a dragonyi határrészen szerveződött első illancsi Tsz-be. Bözsi lánya lett 
a Tsz könyvelője.  

1952. május 25-én Orbán napján szokatlanul nagy fagy volt. Alig termett va-
lami. Az új Tsz nem osztott semmit a tagjainak. Ezért Kalmár Antal elhagyta tanyá-
ját, és 1953. január 14-én családjával együtt Borotára költözött, ahol már István 
bátyja várta. Tanyájában átmenetileg Ferenc fia maradt.  

Borotán Kalmár Antal a Tsz-ben dolgozott. A falutól hat kilométerre fekvő 
Szepi-tanyán lakott.  

1959-ben Jánoshalmára költözött Mészáros Regina doktortelepi kis házába, 
amelyet testvéreitől megvett, majd kibővített. 1987-ben a doktortelepi házban halt 
meg.  

Kalmár Antal gyermekei azokat az életutakat járták be, amelyek a XX. század 
második felében azokra vártak, akik a felbomlott falusi közösségekből és a pusztu-
lásra ítélt tanyákról indultak el.  

Ifjabb Kalmár Antal, aki 1928. május 8-án született, 1947. október 20-án Antóni 
Erzsébetet vette feleségül.104 Szülei baranyai kapcsolatait kihasználva a dunántúli 
Kovácshidán lakott, majd Bajára költözött. Ott halt meg 1990-ben. Egy illancsi ve-
szekedés során bicskával megszúrta az édesapját. 

Kalmár Ferenc, aki 1929-ben született, a vakmajori Szőke Erzsébetet (Szőke Bös-
két) vette feleségül. 1953 után egy ideig apja tanyájában, illetve az átmenetileg Bo-
rotára távozott Kalmár András tanyájában, majd az illancsi Agócs-tanyán lakott. 
Illancsból a bajai Mártonszállásra költözött 2006-ban. Baján halt meg. Illancsi lakos 
korában komoly összeütközésbe került nagynénjével, Kalmár Terézzel.  

Kalmár Sándor 1931. március 18-án született. 1951. november 6-án az illancsi 
Zsebi Máriát (Zsebi Marist) vette feleségül, akitől elvált. Egy veszekedés során sú-
lyos sérülést szenvedett. A halála előtti években apjával élt a jánoshalmi Doktorte-
lepen. 1990-ben halt meg. 

Kalmár Erzsébet (Bözsi), aki 1935. március 28-án született, Illancsból követte 
apját Borotára a Tsz-be. 1958-ban férjhez ment a szentkatai Busa Imréhez (1935-
2004). Öt és fél évig a Baja melletti Mátéházán éltek, majd házat építettek Baján a 
Bellosics Bálint utcában. Szoros kapcsolatot tartottak Rózsa Balázs utódaival, külö-
nösen a Kecelen élő Rózsa Ilonával. 

Kalmár Miklós 1942-ben született. Nem maradt a mezőgazdaságban. Felnőtt 
korában jobbára Budapesten lakott. Buszsofőrként dolgozott. Utolsó éveiben 
Nagykátán élt. Feleségétől, Nagy Ilonától elvált. 2003-ban halt meg.  
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Kalmár Terézia (Tërka) 1948-ban született. Rozsenszki István felesége lett Já-
noshalmán. Négy leánya született. 
 
Kalmár András (1908–1972) 
 

1908. július 11-én született. A jánoshalmi plébánián anyakönyvezték.105 Mivel 
az új illancsi tanyák még nem rendelkeztek tartós és állandó házszámmal, a szülők 
lakóhelyeként a keresztelő pap a Jánoshalma 541. számú házat, Mészáros András 
házát tüntette föl. 

Mészáros Regina, apja keresztnevére való tekintettel, nagyon ragaszkodott az 
András névhez. Korábban, 1901. november 5-én már szült egy Andrásnak keresz-
telt fiút,106 de az hamarosan meghalt. Ezért 8 évvel később újra az András nevet 
adta gyermekének.  

Kalmár Andrásból szép szál ember lett. Két feleség után 50 éves kora táján is 
jelentős sikerei voltak az illancsi asszonyok körében.  

A szomszéd dűlőben lakó Sziráczki Márton és Katus Katalin leányát, az 1912-
es születésű Sziráczki Katalint vette feleségül.107 Első gyermekük, Regina 1930-ban 
és második gyermekük, András 1933-ban a Sziráczki-tanyán született, ahol a fiatal 
pár néhány évig lakott. Mészáros Regina birtokfelosztása után, 1933-ban Kalmár 
András tanyát épített magának, az öreg Kalmár-tanyától nyugatra. Rövid megsza-
kítással ott élt 1972-ben bekövetkezett haláláig. 

Sziráczki Katalin anyja, Katus Katalin, más Katusokhoz és Katus hozzátarto-
zókhoz hasonlóan boszorkányos asszony hírében állt. Katus István felesége, Vëvër-
ka Vëra, a Katusok és némely Kalmárok Vëra ángyija állítólag egyszer este „liba ké-
pében” megijesztette a hazafelé baktató Kalmár Andrást és Kalmár Antalt. Hol 
előttük, hol utánuk csapkodott, gágogott, futkosott, szálldosott a térdig érő rozs-
ban. Alig bírtak megszabadulni tőle. A két férfi egész életében meggyőződéssel 
mesélte, hogy az alkalmatlankodó liba „képében” Vëra ángyi, a boszorkány kísér-
tette őket. 

Sziráczki Katalin 28 éves korában, 1940 nyarán egy foghúzás gyötrelmei után, 
agyhártyagyulladást kapott és meghalt.  

1941-ben Kalmár András újra megnősült. Az illancsi Csalai sarokban lakó Rózsa 
Márk leányát, az 1915-ös születésű Rózsa Juliannát vette feleségül. Ezzel létrejött a 
Rózsa és a Kalmár família kapcsolatának újabb láncszeme. 

Rózsa Julianna (Rúzsa Julis) három gyermeket szült Kalmár Andrásnak: Mi-
hályt (Misit), Kálmánt, és Pált (Palit). 
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Az 1950-es évek elején Kalmár András is hódolt a „kordivatnak”. Más Kalmá-
rokhoz hasonlóan elhagyta tanyáját, és Borotára költözött, ahol a Tsz-ben dolgo-
zott. Borotán javíthatatlanul megromlott a házassága. Felesége elvált tőle. Ezért 
hazaköltözött illancsi tanyájába, ahol hátra lévő éveit magányosan, illetve alkalmi 
nőismerőseivel töltötte. Rózsa Julianna a három fiúgyerekkel a Jánoshalma és Kun-
fehértó határán húzódó Dúdoli parcelokba költözött egy kis tanyába. Ott élte további 
életét. 1994-ben halt meg. 

Kalmár András jó kapcsolatot tartott Teréz nővérével és annak férjével, Rózsa 
Balázzsal. A vérségi szálak mellett komasági háló is összekapcsolta Kalmár And-
rást és utódait Kalmár Terézzel és utódaival. 

Kalmár Regina, Kalmár András és Sziráczki Katalin első gyermeke 1930. má-
jus 11-én született. 1947. február 17-én házasságot kötött a császártöltési eredetű 
Arnold család sarjával, az illancsi Arnold Jánossal (1923-1986).108 Az esküvőn Ró-
zsa Balázs, mint keresztapa töltötte be a menyasszony násznagya funkciót. A vőle-
gény násznagyságát ifjabb Kalmár János látta el. A két fiatalabb Rúzsa-lány, Ilona 
és Vera koszorúslányként tevékenykedett. Az Ilona körül sürgölődő Kovács Péter 
töltötte be az öregvőfíny, a Verának udvarló Kovács Vencel a kisvőfíny szerepet. A 
férjezett Rúzsa Tërus azért került rá az esküvői képre, mert öltöztető asszonyként 
kísérte el a menyasszonyt Jánoshalmára, a polgári esküvőre és a fényképezésre. A 
fején lévő fekete fejkendő bizonyára nagy bánatát fejezte ki, amelyet férje 1945 eleji 
Oroszországba hurcolása miatt érzett. (70. kép.) 

Kamár Regina és Arnold János az illancsi Arnold-tanyán laktak. 1973-ban ab-
bahagyták a küzdelmes gazdálkodást. Elköltöztek a Tatabánya környéki Környe-
bányára, ahol Arnold János bányaportásként dolgozott. Halála után, 1986-ban 
Illancsban temették el. Kalmár Regina özvegyasszonyként 2000-ben tért vissza 
Illancsba. 

Ifjabb Kalmár András 1933. június 15-én született. 1950. november 29-én 
illancsi lányt vett feleségül, az 1932-es születésű Csík Erzsébetet. Rózsa Miklós haj-
dani tanyájában lakott a Csalai sarok-ban, majd az illancsi faluban vett házat.  

Kalmár Mihály 1942. május 9-én született. Sándor Margitot vette feleségül. 
Kunfehértón élte felnőtt életét. Mezőgazdasági gépeket kezelt. 2006-ban halt meg. 

Kalmár Kálmán 1943. augusztus 26-án született. Fiatalon Budapestre került. 
Az 1946-os születésű Gáspár Erzsébetet vette feleségül. Gyárban dolgozott. 

Kalmár Pál 1949. június 16-án született. Horváth Katalint vette feleségül. Há-
zasságkötése révén Jánoshalmára került. 
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Kalmár Ferenc (1914–1980) 
 

1914. december 14-én született. 1939. november 22-én kötött házasságot Szar-
vas Erzsébettel (1920-2003).109 1980-ban halt meg. 

Pályaválasztása révén kilépett a Kalmár-testvérek hasonló életútú sorából. Já-
noshalmán géplakatosságot tanult, és egész életében gépészként, géplakatosként 
tevékenykedett. Az örökségként kapott illancsi földeket eladta. Az értük járó pén-
zen cséplőgépet vásárolt, és „gépes gazdaként” nyaranta cséplőbandájával bér-
cséplést vállalt. A szocializmus hajnalán, annak rendje-módja szerint szeretett csép-
lőgépét államosították és elkobozták.  

Kalmár Ferenc és felesége igyekezett fenntartani a jó viszonyt a tanyai roko-
nokkal. Legtöbbször jánoshalmi házukban öltöztek át a Kalmár nemzetség tanyai 
menyasszonyai, amikor polgári esketés és fényképezkedés céljából vőlegényeikkel, 
násznagyaikkal, koszorúslányaikkal Jánoshalmára kocsiztak. Fenyvesi Erzsébetet a 
tanyai rokonok, némi gúnyos éllel a Jancsika Böske becenévvel illették. Az élcelődés 
nyilvánvalóan a kispolgári eszményeket kergető „városi” asszonynak szólt. 

Kalmár Ferencnek egy fia született, Kalmár Péter, aki 1945. december 7-én lát-
ta meg a napvilágot. 1968. november 3-án Békéscsabán házasságot kötött az 1948-
as születésű, jánoshalmi eredetű Ispánovics Mária Magdolnával. Felnőtt korában 
jobbára Kecskeméten dolgozott. Az illancsi rokonokkal nem tartott kapcsolatot. 
1983. február 21-én halt meg. 
 
Kalmár Mihály (1917–1969) 
 

1917. szeptember 1-jén született Kalmár Antal és Mészáros Regina legfiatalabb 
gyermekeként. 1941. október 4-én kötött házasságot.110 A jánoshalmi Kárász Máriát 
(1922-1995) vette feleségül.  

Kalmár Mihály ácsmesterséget tanult. Jánoshalmán lakott, de kerékpárjával 
sokat bolyongott Illancsban. Illancsi rokonai, ismerősei körében érezte jól magát. 
Jeles orrvadász volt. Tőrrel, vagyis dróthurokkal fogta a nyulat. Sok időt töltött 
kocsmákban. Jó és rossz híreket továbbított tanyáról tanyára. Szeretett nótázni. 
Permetmérgezésben halt meg 1969-ben. 

Leánya, Kalmár Mária Magdolna 1942. június 27-én született. A kiskunhalasi 
kórházban dolgozott adminisztrátorként. Az illancsi rokonokkal nem tartott kap-
csolatot. Az ezredforduló táján meghalt.  
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RÚZSÁK ÉS KALMÁROK TALÁLKOZÁSA 
 
Hagyományok találkozása 
 

Rózsa Balázs nem a halasi határban: Debeák, Rekettye, Felsőkistelek, Fehértó, 
Balota homokbuckái között keresett magának asszonyt, hanem a Vastaghëgy túlol-
dalán, a Bács-Bodrog megyei Illancsban. Nyugat felé vette az irányt, miként két 
bátyja: Márk és Miklós is. Debeák nyugati széléről, a Vastaghëgy szomszédságából 
az 1906-ban parcellázott Illancs kiváló élettérnek, jó terjeszkedési lehetőségnek lát-
szott. A hatalmas pusztán az 1920-as években óriási lendülettel haladt a kultúrtáj-
teremtés folyamata, amelybe bekapcsolódni nehéz, de vonzó feladatnak tűnt. A 
Szegedről-Dorozsmáról indult Rúzsa és Tapodi utódok Balotán át eljutottak Debe-
ákba, Halas északnyugati csücskébe, ahol megkapaszkodtak, erőt gyűjtöttek, majd 
egy következő nemzedék képében átlépték a történelmi Kiskunság határát, hogy a 
Bácska legészakibb csücskében, a Jánoshalmához tartozó Illancsban teremtsenek 
maguknak birtokot, tanyát, megélhetést. A homokhódító, kultúrtáj-teremtő úttörők 
merész előretörése volt ez a költözködés, amelynek győztes betetőzését, méltó ha-
szonélvezetét a XX. század közepének politikai fordulatai akadályozták meg. (184., 
185. kép.) 

A hódító kedvű, újabb és újabb élettereket szerző Rúzsák szegedi hagyományt 
vittek magukkal olyan vidékekre, amelyek földrajzilag és kulturálisan messze es-
tek Szegedtől.111 

Amikor 1924-ben a szegedi–dorozsmai eredetű debeáki Rózsa Balázs Illancs-
ban feleségül vette a tataházi eredetű Kalmár Antal és a jankováci (jánoshalmi) 
születésű Mészáros Regina Kalmár Tërka néven emlegetett leányát, a „szegedies, 
dorozsmaias” hagyományban felnevelkedett fiatalember egy bácskai gyökérzetű 
„bácskaias, szabadkaias, jankaias” hagyományvilágú famíliával került kapcsolatba. 
Az új család tagjai, különösen gyermekei igyekeztek ötvözni a „szegedies” és a 
„bácskaias” hagyomány elemeit. Például néhány vonást őriztek a „szegedies” 
„őző” beszédből, annak ellenére, hogy az illancsi környezetben inkább a „bácskai-
as”, „jankaias” „ízés” jellemezte szavaikat. Rózsa Balázs és felesége némely esetben 
számon tartotta, hogy ez vagy az a szokáselem melyikük hozadéka. Még unokáik-
nak is elmesélték, hogy Mészáros Regina jankai szokás szerint nyersen tette a vért a 
hurkába. Ezzel szemben Rózsa Balázs dorozsmai eredetű anyja, Tapodi Franciska a 
hurkába rakás előtt megabálta a vért. Kalmár Teréznek megtetszett ez a módszer és 
ő is abáltan keverte a vért a hurka töltelékébe. Ez nagyon nem tetszett Mészáros 
Reginának és többször duzzogott érte. Kalmár Antal a leánya védelmére kelt, 
mondván, nem olyan asszony Tapodi Franciska, akitől rosszat lehet tanulni.  
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Tanya nélkül, más tanyáján 
 

A debeáki Rúzsa famíliában az volt a szokás, hogy a megnősült fiúgyerek, ifjú 
feleségével együtt legalább egy-két évig a családban maradt, majd a család valame-
lyik kis tanyájában, Rókalikasban vagy Illancs északkeleti szélén húzódott meg, amíg 
saját birtokot szerezhetett és saját tanyát építhetett. A nagycsaládi kötelékben ma-
radó fiatal pár a család többi tagjával együtt dolgozott, együtt étkezett, de éjszaká-
ra az udvaron álló régi hantházba vonult el aludni. 

1924. november 25-én, amikor Rózsa Balázs megházasodott, a debeáki feltéte-
lek éppen nem voltak túl alkalmasak a családban maradásra. Másrészt Kalmár 
Antal bíztatta a fiatalokat, hogy lakjanak Illancsban a Kalmár-tanyán, mivel mun-
kaerejükre ott éppen nagy szükség mutatkozott. Így Rózsa Balázs átmenetileg vő-
nek ment Kalmár Antal és Mészáros Regina tanyájára. A fiatal pár a Kalmár-tanya 
hátsó szobájában aludt, egyébként együtt élt, együtt étkezett az idősebb házaspár-
ral és a még házasulatlan legényfiúkkal. Rózsa Balázs Kalmár Antal gazdaságában 
dolgozott. Kalmár Teréz is ezt cselekedte, amíg terhessége a határbeli munkát lehe-
tővé tette. Első gyermekük, Tërus, a lakodalmuk után kilenc hónappal született a 
Kalmár-tanyában 1925. augusztus 28-án.  

Rózsa Balázs körülbelül egy évig lakott feleségével Kalmár Antal tanyáján. 
Amint lehetősége kínálkozott az önállósodásra, elhagyta a Kalmár-tanyát, és 
Illancs északkeleti szögletébe költözött, arra a birtokra, amelyet Rózsa Ferenc 1919-
ben vett,112 és amelyen hamarosan egy kis tanyát épített önállósodni vágyó háza-
sult fiai számára. A tanyácska nem esett messze a debeáki Rúzsa-tanyától, és vi-
szonylag közel volt Rózsa Márk és Rózsa Miklós illancsi tanyájához is. A Keresztes 
családnevű szomszédok miatt a Rúzsák legtöbbször a tanya a Körösztösökné’ megje-
löléssel beszéltek róla. 

Amikor Rózsa Balázs a Körösztösök közelébe költözött, Rózsa Ferenc és Tapodi 
Franciska kis illancsi tanyájában két Rúzsa fiú lakott: Rózsa Kálmán a feleségével, 
Kispétër Rozával és Rózsa Balázs a maga asszonyával: Kalmár Tërkával. A két asz-
szony nem különösképpen kedvelte egymást. Az egyik nagy ricsajozó összecsapá-
suk után Rózsa Kálmán elköltözött. Rózsa Balázs és családja néhány évre a tanya 
kizárólagos lakója lett. A család hamarosan szaporodott. 1929-ben ebben a tanyá-
ban született Rózsa Ilona, 1931-ben pedig Rózsa Vera. Rózsa Balázs és felesége a 
XX. század középső harmadában, amikor már a saját tanyájukban laktak, így em-
lékeztek vissza a Körösztösök melletti kis tanyában töltött évekre: „Amikó még amott 
laktunk”. Ez a némi sóhajjal kísért megfogalmazás nehéz időket idézett, de egyben 
a fiatal évek szépségére is utalt.  

Rózsa Balázs a Körösztösök melletti kis tanyában lakva művelte a tanyához tar-
tozó birtokot. A terményből részt adott a szüleinek Debeákba. Emellett részesmű-
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velésre vállalt területeket a környéken, és állatállományát folyamatosan igyekezett 
növelni. 

Rózsa Balázs, a tanyai férfiak egy részével ellentétben, nem volt megrögzött 
orvvadász, de ha lehetősége nyílt rá, megfogta, megnyúzta és feleségével megfő-
zette a nyulat. Megfigyelte a vadnyulak téli mozgását, és fiatal korában sokszor 
helyezett el dróthurkokat, tőröket a nyúlcsapások fölött. Egyik alkalommal elfogyott 
a drótja. Agácafagyükérből eszkábált egy tőrt. Szép nagy nyulat fogott vele a Farkas 
János homokján, a Kinyérváró hëgy mellett. 

1926 őszén Rózsa Balázs és Kalmár Teréz 3 kataszteri hold 1350 -ölnyi, va-
gyis 6 kishold 150 -ölnyi kisebb homokos birtokot vásárolt Illancs nyugati ré-
szén.113 A területet Funtus néven emlegették, miként a közelében birtokló többi 
gazdák is a maguk homokjait. Tanyát nem építettek rá, mert jobb alkalomra vártak. 
Kalmár Teréz remélhető öröksége megfelelőbb lehetőségnek kínálkozott.  
 
A RÚZSA-TANYA FÉL ÉVSZÁZADA (1933–1982) 
 
A tanyahely kiválasztása 
  

1933-ban Mészáros Regina, Kalmár Antal városba költözött felesége, felosztot-
ta 8 gyermeke között a birtokában lévő 120 kisholdnyi homokot. Minden gyereké-
nek jutott 15 hold. András és Mihály teljes egészében, István és Franci egyharmad 
részben a Kalmár-tanyától nyugatra elterülő 40 holdból kérte ki a részét. Teréz, 
Antal, Ferenc és János teljes járandósága, valamint István és Franci részének két-
harmada a Hatölesút felé eső 80 holdból került ki. A kimért parcellákon az 1930-as 
években új tanyák születtek. A városi életet választó Ferenc és Mihály kivételével 
az illancsi Kalmárok második nemzedéke tanyát épített örökölt birtokán. A birtok-
felosztást követő években sorra épültek meg Franci, Tërka, András, Antal és István 
tanyái. János tovább éltetett egy meglévő öreg tanyát. (189. kép.) 

Rózsa Balázs a felesége örökölt 15 kisholdas parcelláját alkalmasnak találta a 
tanyaépítésre. A nyugat-keleti irányt tekintve nagyjából Illancs közepén feküdt a 
birtok. Egy óránál rövidebb gyaloglással elérhető volt róla a kijelölt faluhely, a 
Funtusnak nevezett vásárolt föld, valamint Kalmár Antal birtoka, amelyből örök-
séget lehetett remélni. Keleti irányban nehéz terepen ugyan, de elfogadható idő 
alatt lovaskocsival és gyalog is el lehetett jutni Debeákba, a Rúzsa-tanya környéké-
re, ahol Rózsa Balázs örökölt földre számíthatott. A Kalmár rokonok és az Illancsba 
költözött Rúzsa rokonok bejárható távolságban laktak.  

Rózsa Balázs a tanyaalapító, mielőtt belekezdett az építkezésbe, alaposan ta-
nulmányozta a 15 holdas birtokot. Megállapította, hogy a tanyát a hosszú parcella 
dűlőút felöli végére, az örökölt föld északnyugati sarkába kell építeni. Oda benyú-
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lik egy nyugatabbra terjengő hatalmas homokbucka keleti nyúlványa. A terméket-
len partos emelkedő kiváló terep lesz egy kis erdőnek. Másrészt oldalába pincét, 
putriólakat lehet építeni. A tanyai telep kijelölt helyétől délre és keletre egyenletes 
és viszonylag termékeny a talaj, következésképp ott kell elterülniük a szántóknak. 
A földdarab keleti széle egy árnyalattal magasabb a föld középső részénél, tehát ott 
lesz a szőlő, amely majd lezárja a birtoktestet a parcella teljes hosszában. A birtok 
déli végéhez, vagyis a fardüllőhöz közel, húzódik egy jó félholdnyi lapos, ahol barna 
a talaj. A helyet, bár viszonylag messze esik a leendő tanyától, kerti vetemények 
számára teremtette az Isten. 

A birtok északi végén elhaladó, mérnökileg kimért, néhány helyen ugyan buc-
ka által némileg elkanyarított, de nagy távon nézve mégiscsak egyenes dűlőút a ké-
lesi erdő szélén haladó Jánoshalma–császártöltési kövezetlen országutat és az 
észak–déli irányú, Csala felé vezető Hatölesutat kötötte össze. Különös nagy forga-
lomra nem lehetett számítani rajta, de Rózsa Balázs megtanulta tanyai őseitől, hogy 
gazdatanyát nem szabad közvetlenül az út mellé építeni. Lehetőleg ne szórják po-
rukat a házra az elhaladó lovaskocsik, ne érjék el az épületeket könnyen az úton 
haladó tolvajok, ne követhessék háborítatlanul vizslató szemek az udvaron történő 
eseményeket. Persze azzal is tisztában volt a „tanyaverő”, hogy az épületeket nem 
jó túl messzire sem tenni az úttól. Sok termőföldet venne el a hosszú és nem min-
dig könnyen járható tanyabejáró. Ráadásul a fölöttébb megnyújtott tanyabejáró 
növeli az út hosszát és a menetidőt. Pedig Rózsa Balázs tudta, hogy a dűllőn mind-
két irányban sokat fog közlekedni. Nyugat felé indul el, ha a Kalmár-tanyára, illet-
ve felesége várható második örökségére, a Kalmár homokra igyekszik. Ha Jánoshal-
mára megy piacra, akkor is legtöbbször nyugat felé kell vennie az irányt. Viszont 
kelet felé indul el, ha Debeákba tart öröklendő debeáki birtoka művelésére, szülei 
látogatására. Illancs északkeleti csücskében, a Csalai sarokban laknak testvérei, aki-
ket kelet felé haladva tud meglátogatni. Úgy vélte, a hosszú tanyabejáró akkor sem 
szerencsés, ha például lovakkal cséplőgépet vontatnak a tanya szűrűjére. 

Rózsa Balázs azt tartotta, hogy egy gazdatanyához nem méltó, ha a kukorica-
föld, a gabonaföld vagy a szőlő beér a konyhaajtóig, mint a zsellérféle, jószágtalan 
szegény emberek egy-két holdas parcellázott birtokocskáin. Szegedi őseitől és a 
halasi tanyákon is azt tanulta, hogy a földet, állatot birtokló gazdának legyen cél-
irányosan nagy tanyatelke, amelynek gyöpén járhat-kelhet a ház körül tartott, vagy 
az éppen hazahajtott jószág, ahol jut hely élőfáknak, bokroknak, farakásoknak, 
rőzserakásoknak, szárkúpoknak, szénaboglyáknak, a szűrű gabonaasztagjainak, szal-
makazlainak. Nem tévesztette szem elől azt a régi tanácsot, hogy az épületekkel 
körbevett tanyaudvar legyen akkora, hogy azon egy lovaskocsi kényelmesen meg 
tudjon fordulni.  

Rózsa Balázs jónak ítélte volna, ha egy kis sömlékës lapos is húzódik a tanya kö-
zelében, hogy legyen turkáló helye a szabadjára engedett disznóknak, és érezhes-
sék a víz közelségét a szárnyaikkal csapkodó, gágogva járkáló kácsák, libák. Ámde 
ilyen sömlékës lapos nem akadt a birtokon, illetve a kerti veteményeknek kiszemelt 
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lapos fölöttébb távol esett a dűlőúttól. Ezért tanya környéki legelő gyanánt meg 
kellett elégedni a fás-bokros buckanyúlvány hëgyódallal, a birtok legterméketlenebb 
csücskével.  

Rózsa Balázs gondolatban kijelölte a tanyai lakóépület helyét a düllőtől körül-
belül 50 méterre. Természetes volt számára, hogy a tanyaház háttal álljon észak-
nak. Szerencsére ez az irány egybeesett a dűlőút irányával, következésképp, az 
épület a dűlőútnak is háttal állhatott. A kiválasztott épülethely és az út között ga-
lagonyabokros háborítatlan őstáj-szerű terület húzódott. A tanyaalapító örült, hogy 
ezen a földdarabon kedvükre kaparászhatnak a csirkék, és szabadon bolyonghat-
nak a jószágok. Eldöntötte, hogy apjával ellentétben, mintegy a terjedő szegedi új 
módi114 szerint, bekeríti az egész tanyai telephelyet. A hatalmas karókerítés egyik 
oldala a düllő mellett húzódik majd, némiképp távol tartva a tanyától az úton járó-
kat. Másik oldala a szomszéd felé, vagy a szomszéd felől nyújt védelmet. Harma-
dik és negyedik oldala a saját szántóit védi a saját állataitól. (191. kép.) 
 
A tanyakép formálódása (Építés és környezet-átalakítás) 
 

Arra a kérdésre, hogy mikor épült Rózsa Balázs illancsi tanyája, könnyedén 
megadjuk a választ. 1933-ban. Alapvetően helyesen feleltünk, de a valódi igazság-
tól messze jártunk. A lakóépület első része valóban 1933-ban épült, de a következő 
években még alakítottak és toldottak rajta. Ugyancsak az 1933-at követő években 
jöttek létre a tanya melléképületei. Volt olyan épület, a soha be nem fejezett udvari 
nyári konyha, amelyet 1973-ban épített a tanya gazdája, mintegy 40 évvel a tanya-
építés megkezdése után. Így volt ez a környezet formálásával is. Változott a tanyai 
telephely bizonyos részeinek hasznosítási módja. Áthelyeződtek kerítések, kapuk. 
Azt mondhatjuk tehát, hogy a tanyakép formálása több évtizedes folyamatként 
végigkísérte tulajdonosának aktív életét.  

Tanyát kétféleképpen lehetett építeni az 1930-as évek első felében: 1. mester 
irányításával, szakiparosok foglalkoztatásával, mezővárosi, falusi mintákat követ-
ve, 2. paraszti ezermesterkedéssel, saját kézzel, „tanyasias”, „homokhátságias”, 
„parasztos” formákat teremtve. Az első módszerre a viszonylag terjedelmes birto-
kokat hitelben megvásárló illancsi „első foglalók” tanyaépítésekor akadt néhány 
példa. Első helyen említhető a Császártöltésről származó Bárth János és Arnold 
Éva 1906-ban épített nagy tanyája a Tőtési sarokban. Téglaalapra vert magas fala, 
kűhomloka, fűrészelt fákból ácsolt tetőszerkezete, kűlábas oszlopos tornáca, stukató-
ros mennyezete, valamennyi, asztalos készítette, nagyméretű ablaka, ajtaja a XIX. 
század végi − XX. század eleji mezővárosi, falusi kőműves-művekre, módos kö-
zépparaszti lakóépületekre emlékeztetett. A második módszerrel sokféle emberi 
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hajlék épült. A sor a földbe mélyített putriházaktól a házilag vagy paraszti specia-
listával kivitelezett, csapott gangos hosszú gazdatanyákig terjed.  

Az első módszer alkalmazásához jelentős mennyiségű pénzre volt szükség. A 
kőműves, az ács, az asztalos munkája sok pénzbe került. Bizonyos anyagokért, pél-
dául a fűrészelt fákért, deszkákért, téglákért, cserepekért ugyancsak pénzt kellett 
fizetni. Rózsa Balázs pénzt alig tudott előteremteni, de volt ezermesteri önbizalma, 
segítségmunkák alkalmával szerzett tapasztalati építőtudása, végtelen nagy kitar-
tása és rengeteg energiája, munkaereje. Ezért természetes, hogy a tanyaépítés má-
sodik módszerét választotta. 

Rózsa Balázs gazdatanyához méltatlannak tartotta a kisebb, ideiglenesebb, 
szegényesebb épületekhez való hantfalat, fonott falat és az állításos nádfalat, a tutaj-
falat. Nem volt jó véleménye a vályogról sem. Téglafalról nem is álmodhatott. 
Egyébként is úgy gondolta, hogy a jól elkészített verëttfal egy száraz vidéken álló 
tanya falaként alkalmasabb, mint a méregdrága téglafal, mivel a jó vastag döngölt 
földfal nyáron hűvöst, télen meleget tart. Könnyen eldöntötte tehát, hogy a tanyája 
verëttfalú épület lesz.  

A verëttfalhoz azonban rengeteg jó minőségű földre volt szükség, ami a kisze-
melt homokos tanyahely környékén, Kalmár Teréz birtokán nem fordult elő. Ezért 
a tanyaépítés legnehezebb előkészítő tevékenységét a falakhoz szükséges föld 
mëghordása jelentette. 

Mészáros Regina hajdani birtokának keleti szélén, Kalmár Ferenc örökölt 15 
holdján, Rózsa Balázs tanyájának helyétől néhány száz méterre volt egy nagy 
fődesgödör, amelynek folyamatos nagyobbításával, a 2-3 méteres sárga homoktaka-
ró alól falveréshez való fekete fődet lehetett kitermelni. Illancs benépesülése óta 
hordták onnan a földet a tanyaépítők. Rózsa Balázs tanyáján kívül többek között 
Kalmár Antal és Kalmár István tanyájának fekete főggye is onnan került ki. Kalmár 
Ferenc nem ellenezte a földhordást. Miután a birtokot Kalmár Antal vette meg, az 
új tulajdonos az 1940-es években időnként „morgolódott”, ha földkitermelést látott. 
Attól félt, hogy mire a saját fiai fölnőnek, elfogy a fekete föld. 

A jó fal döngöléséhez azonban nemcsak fekete földre, hanem sárga agyagra is 
szükség volt. A kétféle anyagot keverni kellett. A keveréstől lett sárga-fekete csíkos 
a verëttfal. 

Kalmár Teréz birtokától északra az ún. Török homokon évtizedeken át létezett 
egy agyaggödör, amelyből jó minőségű sárga agyagot lehetett kitermelni. Nemcsak 
az építkezésekhez hordták az illancsiak, hanem a nyaranta végzendő tapasztáshoz, 
mázoláshoz is. Mivel a sárga agyagréteg egy alig hasznavehető, bokros legelőterület 
alatt húzódott, a homok tulajdonosa megengedte az agyagkitermelést. 

Rózsa Balázs tehát a tanyája építéséhez szükséges fekete fődet és agyagot Kalmár 
Ferenc homokjáról és a Török homokról hordta. A homokos utak miatt a kocsira sok föl-
det nem rakhatott, mert akkor megszakadtak volna a lovai. Ezért napokon, heteken 
át több tucatszor fordult, mire a szükséges föld és agyag rendelkezésére állt. 
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A födém vázát alkotó kerek, természetes felületű gerendák, valamint a tető-
szerkezet szintén fűrészöletlen, gömbölyű horogfái, kakasüllői jobbára kikerültek a 
leendő tanya környékéről és a debeáki Rózsa birtokról. A fákat azonban ki kellett 
vágni, kérgüktől meg kellett tisztítani. Ezt a munkát is Rózsa Balázs maga végezte. 
Némelyik fát már évekkel korábban megszerezte, éveken át őrizte, számítván arra, 
hogy előbb-utóbb építeni fog.115 

A tanyához mindenképpen kellett tetőcserép, léc és néhány szál gyalulatlan 
deszka. Ezek pénzbe kerültek, a pénz pedig akkortájt a tanyák világában nagy 
hiánycikknek számított. Ezért Rózsa Balázs elment egy jánoshalmi Kassowitz nevű 
építőanyag-kereskedő zsidóhoz, akinek elmondta, hogy hitelbe szeretne cserepet, 
lécet és deszkát vásárolni. A zsidó alaposan megnézte, majd készségesen rendelke-
zésére bocsátotta a kért árukat, mondván: ha betakarította a termést, hozza meg az 
értük járó pénzt. Ősszel aztán, amikor Rózsa Balázs beállított a kereskedőhöz és 
lefizette a szükséges pénzt, megkérdezte a zsidót: miért adta oda az árut fizetés 
nélkül, miért bízott meg benne. A zsidó némi gondolkodás után azt válaszolta: 
„Olyan böcsületes gazdaember képe volt”. Hosszan és barátságosan elbeszélgettek. 
Tulajdonképpen jóba lettek. Máskor is kötöttek kisebb üzleteket.  

Az építkezéshez víz kellett. Ezért Rózsa Balázs némi rokoni segítséggel kutat 
ásott a kiválasztott tanyahelyen. Téglával bélelte. Ágast, gémet, ostornyelet állított 
mellé. 

Szerencsére Rózsa Balázs a tanyája építésekor Illancsban lakott, így hazulról 
szervezhette és végezhette az építést, ha az akkori „haza” nem is esett közel a le-
endő „hazához”. 

Amikor a szükséges anyagok rendelkezésre álltak, Rózsa Balázs a tanya leen-
dő tulajdonosa, aki egyébként akkortájt még analfabéta volt, hiszen Debeákban 
nem járhatott iskolába, cölöpökkel pontosan kijelölte a lakóépület helyét. Alapot 
ásott, majd rokonaival, jó komáival főverte a leendő szoba és a konyha falait. Falve-
réskor oszlopokkal, kötelekkel összefogott, időnként felfelé emelt deszkák közé 
újra és újra földet hányt, amelyet rúd végére helyezett farönkökkel keményre dön-
gölt. A fal egyenességét és megfelelő keménységét Rózsa Balázs folyamatosan el-
lenőrizte. Egész életében büszke volt tanyája falainak stabilitására, jó minőségére. 
Úgy ítélte meg, hogy építkezésének ez a része különösen jól sikerült. A tetőszerke-
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velt, őrzött, számon tartott. A tanyaépítés kezdetén, a debeáki Rúzsa-tanyán látott példa alapján,  a 
kút mellé ültetett egy jegenyefát, amit ő egyébként pálmafa néven emlegetett, és amely fölöttébb ma-
gasra nőtt. Sokszor elmondta, hogy a jeles jegenyét azért tartja, hogy gerenda lehessen belőle, ha va-
lamelyik utóda házat kíván építeni. – Mindez önkéntelenül eszébe jutott e sorok írójának, amikor 
2002 őszén Japánban tanyákat tanulmányozott. Ott a rizsföldek között álló távolkeleti tanyákon 
gyakran hallotta, hogy a tanyai lakóházak legfontosabb fa építőelemeit 80-100 évenként ki szokták 
cserélni. Ezért a tanyák udvarán, évtizedeken át növesztenek, gondoznak bizonyos értékes fákat, 
hogy amikor lejár az éppen folyó 80-100 esztendő, legyen a családnak olyan építőanyaga, amivel a 
szükséges épületelemeket kicserélhetik. 
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zet ácsolása, a cseréptető fölrakása is jobbára Rózsa Balázsra várt. A fák, lécek, 
cserepek feladogatásához rokonai közül hívott segítséget.  

1933 őszére tető alá került az épület első két harmada: a szoba és a konyha. 
Ámde, nem volt a tanyának istállója. Az állatok nem maradhattak a szabad ég 
alatt. Ezért a háromgyermekes család 1933–1934 telén a konyhában húzta meg 
magát. Az állatokat pedig Rózsa Balázs bekötötte a leendő szobába. A szoba udvari 
falába, a későbbi oldalablak helyén ajtót vágott. Azon közlekedtek a lovak és a 
szarvasmarhák.  

1934-ben megépült az istálló. A szobának szánt helyiséget végre szobává lehe-
tett alakítani. A lakóház verett falú kamrával nagyobbodott. A konyha, mivel abla-
ka észak felé nézett, vásárolt dupla ablakot kapott. A szobai ablakok úgy lettek 
duplák, hogy két-két szimpla kétszárnyú ablak került a falba. Az ajtókat, különö-
sen a szobaajtót, Rózsa Balázs gyalulatlan deszkából maga szegezte össze. Az abla-
kokat és a szobaajtót Kalmár Teréz kékre, a konyhaajtót és a kamraajtót barnára 
festette. A következő esztendőben megépült a faragatlan falábakra állított csapott 
gang, amelynek kamra felöli végén Rózsa Balázs vályogfallal kiskonyhát rekesztett.  

A ház és az istálló megépítése során Rózsa Balázs jelentős építési tapasztalatra 
tett szert. Rokonai, ismerősei elismeréssel szóltak munkájáról, „művéről”. Híre járt, 
hogy kiválóan ért a tanyai építőmunkához. Nemcsak rokonok, hanem más tanyai 
gazdák is hívták, kérték, hogy segítsen nekik tanyájuk építésében, bővítésében. A 
felkéréseknek rendszerint eleget tett.  

Rózsa Balázs sok munkája révén lassan megszülettek a Rúzsa-tanya udvará-
nak gazdasági épületei is: a hosszú, féltetős, többosztatú, vályogból falazott barom-
fiól, a féltető alatt álló udvari kemence, a vályogból falazott disznóól, faoszlopok-
ból, karókból állított akóval és az ól fölött magasodó karófalú, cseréptetős góréval. 
A falazott disznóól egy homokbuckába mélyített korábbi putriólat váltott föl. 

Az építkezéshez használt vályogot, illancsiasan: válygot, Rózsa Balázs maga 
készítette a tanyája udvarán. Hozott földet lovaskocsival a fentebb említett föld-
nyerő gödrökből, amelyet víz és törek hozzáadásával masszává, sárrá alakított. Vá-
lyogvető fakerettel a sárból nyers „téglákat” formált, amelyeket hosszan szárított a 
napon. 

A ház és az istálló megépítése után a legnagyobb erőpróbát a homokbucka ol-
dalába süllyesztett, téglából boltozott pince megépítése jelentette az 1940-es évek 
elején. Rózsa Balázs hatalmas gödröt ásott a homokos talajba. Jánoshalmán vi-
szonylag sok téglát vásárolt, amelyet lovaskocsijával többet fordulva szállított haza 
Illancsba. A gödör oldalai előtt téglából megrakta a pince felmenő falait. A bolto-
zathoz való téglákat felhasználás előtt teknőben, vízben áztatta. A téglák áztatásá-
ban, adogatásában lányai segítettek. Rózsa Balázs mielőtt a pinceépítésre vállalko-
zott volna, soha nem épített boltozatot, de jó megfigyelőként egy-két alkalommal 
elleste a szükséges fortélyokat. Különösen Somoskövi Lajos építő specialistától 
tanult sokat, aki az első kudarc után figyelmeztette: a bolthajtás elkészült szakasza 
fölé azonnal homokot kell húzni, mert anélkül összeomlik. Végül is saját pince-
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műve fölöttébb jól sikerült. Büszke volt rá egész életében, hiszen kevés illancsi 
tanya dicsekedhetett téglaboltozatú pincével. Legtöbb helyen fonott, vagy karófalu 
putriól helyettesítette az igazi pincét. Rózsa Balázs pincéje már újkorában sikeresen 
vizsgázott. 1944. december 13-án, Luca napján a Rúzsa-tanya környékét elérte a 
front, az illancsi homokra megérkeztek az oroszok. Rózsa Balázs családja, beleértve 
„mindenórás” menyecske lányát is, a szomszéd tanyák népével együtt a legendás 
hírű új pincében húzta meg magát a lövöldözés ideje alatt. 

Az 1960-as években a pince bejárata elé egy oszlopokon álló, vesszőfonásos 
oldalú, cseréppel fedett szín került. Rózsa Balázs átmenetileg kocsiszínnek és gaz-
dasági eszközök rakodóhelyének használta. Úgy gondolta, hogy egyszer majd 
betapasztja az oldalát, és egy külső kamrafélét, fedett préselő helyet formál belőle. 
Ez az átalakítás azonban végleg elmaradt.  

1972 őszén, amikor Rózsa Balázs legidősebb leánya, Terézia és férje eladta a 
Rab-düllőben álló hajdani Takács-tanyát, a vevőnek nem kellett az istálló. Rózsa 
Balázs a tetőcserépért és a faanyagért megváltotta az épületet. A bontási anyaghoz 
vályogot vetett, majd mindezek fölhasználásával 1973-ban tanyája udvarán, a kút 
mellett, a lakóházzal szemben felépített egy nyári konyhát. A nyeregtetős házikó 
fala örökre tapasztatlan maradt. Építése soha nem fejeződött be, mivel Rózsa Ba-
lázs 1976 elején meghalt.  

A nyári konyha építésével „egy építési hullámban” született meg a ház első 
végével szemben a hat faoszlopon álló, nyitott oldalú, szártetős kocsiszín. Használa-
tára azonban már kevés idő maradt.  

Rózsa Balázs úgy helyezte el tanyája épületeit, hogy azok egy képzeletbeli 
nagy téglalap körül sorakozzanak. Az épületek által közrefogott teret udvar néven 
emlegette a család. Rózsa Balázs azt a tanyát tartotta jó elrendezésűnek, amelynek 
konyhaajtajából rá lehetett látni a telephely összes fontos épületére. Tanyaépítő, 
„tanyaverő” tevékenysége során ezt az elvet tartotta szem előtt.  

A tanya épületeinek megszületése együtt járt a tanyai telephely képének át-
alakulásával. Az 1930-as évek közepére, Rózsa Balázs kitartó munkája eredménye-
ként elkészült a körülbelül két holdas területet körbevevő karókerítés, három nagy- 
és egy kiskapuval. A kerítésen belül, a terület nyugati buckás, galagonyabokros ol-
dalába 1943 táján Rózsa Balázs agácafa csemeték sokaságát ültette el, hogy egy kis 
akácerdő fáivá nőjenek. Úgy gondolta, öreg korában az ültetett erdő fáiból kitelik a 
tüzelője. Igénybe véve leányai munkaerejét is, faültetés előtt mélyen mëgforgatta a 
területet, ugyanúgy, mint szőlőültetés alá szokás. Rózsa Balázs a lakóház elé és 
mögé három-három eperfát ültetett, mivel hitte, hogy az eperfa lombja és termése 
nélkül a tanya nem tanya igazán. A lakóépület mögött meghagyta a bokrokat, sőt 
növekedésüket serkentette is. Néhány galagonyabokorból itt is és az istállótól délre 
is, ritkítással, illetve a növekedésre kiválasztott hajtás törzsének tisztításával, igye-
kezett viszonylag vastag törzsű, magas fát nevelni. A telephely keleti oldalán, kü-
lönösen a kamra végénél, ahol jobb volt a talaj, szép gyöp formálódott. Ezt a tanya-
beliek óvták az elvadulástól, nagy gazak, bokrok belekeveredésétől.  
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Rózsa Balázs a 15 holdas birtok keleti szélén, a birtok teljes hosszában 10 sor 
szőlőt ültetett sok gyümölcsfával. A szőlőt fokozatosan, pásztánként ültette északról 
dél felé haladva. Az első pászta tőkéit a birtok északkeleti sarkában, még az 1930-as 
évek végén elültette. A szőlő déli, fardűllő felé eső végének ültetésekor, az 1940-es 
évek végén már vejei segítettek a föld forgatásában.  

A tanyai telephely legnagyobb változása 1962-ben következett be, amikor a 
Tsz-szervezés fentebb már említett illancsi változata keretében hatalmi tényezők 
elvették a Rúzsa-tanyához tartozó birtokot, és egy korabeli, végtelenül buta tör-
vénynek megfelelően a tanyával csak 800 négyszögölnyi terület maradhatott. Ró-
zsa Balázs gazdahagyományt követő szép nagy tanyai telephelyének több mint fele 
a birtokkal együtt elveszett. Többek között idegen rendelkezés alá került, néhány 
fa kivételével, az ültetett akácerdő, valamint a tanya és a dűlőút közötti bokros, 
sarjadt erdő. Az elvett birtokon az erdészet kiforgatta a jól termő szőlőt. Helyére és 
a szántókba fenyőcsemetéket ültetett. Néhány év múlva Rózsa Balázs tanyáját 
rozsföldek és kukoricaföldek helyett magas, sűrű fenyveserdő vette körül. A ta-
nyához tartozó 800 négyszögöl szigetszerű foltként színezte a növekvő fenyves 
tengerét.  

A megkisebbedett tanyatelket másként kellett hasznosítani, mint a korábbit. 
Nélkülözni lehetett az istállótól délre eső szűrűt. Azt a kevés gabonát, ami a távoli 
csereföldeken termett, asztagba lehetett rakni a régi telephely északkeleti, elvett 
részén is. Ugyanott elállt a korábbinál jóval kisebb szalmakazal is. A kamra végé-
nél, a ganédomb közelében el lehetett helyezni a szárkúpokat. A régi szűrű helyén az 
istálló és a kút vonaláig Rózsa Balázs szőlőt ültetett. Így próbálta pótolni az elvett 
régi szőlőföldet. Néhány tőke szőlő került az új tanyatelek északnyugati csücskébe 
is, az ültetett akácerdő maradéka mellé. (191., 192. kép.) 

1962 előtt a két holdas tanyatelket egységes karókerítés vette körül, amelyen 
belül semmiféle kerítéssel előidézett tagolás nem létezett. Nyilvánvaló volt, hogy 
az épületek között húzódik a szűken értelmezett udvar, az istálló mögött terül el a 
szűrű, a lakóháztól északra fekszik a bokros legelő, a pince mögött lombosodik az 
akácerdő. A tanyatelek leszűkülése után, a szőlővel beültetett területet védeni kel-
lett az állatoktól. Ezért az udvar és az „erdő” felől karókerítés készült mindkét 
szőlőültetvény mellé. Az a föld, ahol korábban a tyúkok legtöbbször kaparásztak, a 
ház mögötti bokros terület, az új tanyatelek új kerítésén kívülre került. Terelgetni 
kellett tehát a tyúkokat a maradék akácfák felé. Egyébként is terjedt a baromfi ház 
elől való kitiltásának divatja. Mindezen okok miatt hevenyészett drótkerítés ké-
szült a tyúkól és a kút tájéka közé, valamint a tyúkól mögött az északnyugati kis 
szőlőig. Ez a kerítés a pince előtti udvarszakaszra és a telekszéli akácfák aljára kor-
látozta a tyúkok, csirkék mozgását.  

Nagyjából a tanyatelken belüli kerítések megvalósításával egy időben hozott 
létre Kalmár Teréz keskeny virágoskertet a gang előtt, amelyet Rózsa Balázs az 
1970-es évek elején téglaoszlopos karó- és drótkerítéssel választott el az udvar töb-
bi részétől. Középen egy saráglyán lehetett bejutni a gangra és az épületbe. Mielőtt 
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ez a kertecske és kerítése elkészült volna, a gang udvar felőli szélén húzódott karó-
kerítés. Egy családi történet szerint ezt ugrotta át 1948 elején az egyik megviccelt 
vőjelölt.  
 
Az épületek arculata és használata 
 

A XX. század közepén Rózsa Balázs tanyaháza háromosztatú épület benyo-
mását keltette, annak ellenére, hogy a toldott csapott gang végében rekesztett kis-
konyha a kétsorosság irányába indította el a ház fejlődését.116 A három fő helyiség 
közül kettő: a konyha és a kamra a nyitott tornácról nyílt, a szobát pedig a kony-
hán keresztül lehetett megközelíteni. (190. kép.) 

A szoba konyha felőli sarkában állt egy különösen szép formájú kerek kemince, 
vagy kemönce, amelyet a konyhából lehetett fűteni. Karcsúságát az adta, hogy soha 
nem vette körül padka. Ha valaki melegedni akart a falánál, mellé tette a kisszéket, 
amelyre ráült, és hátát a kemence falához támasztotta. A kemencét nagy gondos-
sággal Rózsa Balázs építette. Az elkészített kemencefenékre csonka kúp formában 
sűrűn agácakarókat állított, amelyeket kívülről betapasztott. Az első tűzgyújtás ide-
jén a karóvázat kiégette. A rájuk borított sátorszerű sárfal évtizedekig szilárdan 
állt. A szép formájú tüzelőberendezés stabilitására, tartósságára jellemző, hogy a 
tanya pusztulása idején, amikor a tetőt már ledöntötték, sőt amikor már a mennye-
zet is részben leomlott, az ablakok helyén pedig szabadon szállt a szél, az öreg 
kemence még kitartott. Hóval, esővel is dacolt, mígnem valaki, csupán csak szóra-
kozásból egy nehéz tárggyal be nem lyukasztotta az oldalát. (21., 23., 44., 48. kép.) 

Azokban az időkben, amikor a szobát konyha gyanánt is használták, Rózsa 
Balázs egy nagy, fehérre meszelt bërakott sporhëtot épített a kemence mellé téglából 
és vályogból. Tetején fekete öntöttvas platni feküdet. Azon főztek. Más időszakban, 
amikor a konyhát használták konyha gyanánt, a konyhai kemenceszáj fekete vasaj-
taja közelébe épült hasonló bërakott tűzhely. Előfordult, hogy egy időben párhuza-
mosan is létezett a két azonos funkciójú tüzelőberendezés.  

Bár a szobát mindig szobának, a konyhát mindig konyhának nevezték, félév-
század alatt funkciójuk, használati módjuk többször cserélődött, keveredett. Ezeket 
a változásokat nehezen tudja követni az utódok emlékezete. Az apró részletekben 
való elmerülés nélkül, nagy vonalakban megállapítható, hogy az 1940-es évek má-
sodik felében, amikor legtöbben laktak a házban, a szoba telente konyhai arculatot 
is öltött. A szobában aludt a két nagylány, a férje elhurcolása miatt hazatért me-
nyecskelány és gyermeke. A konyhában aludt az idős házaspár. A szoba berakott 
tűzhelyén és a kemencében folyt a főzés. A két ágy között a házvég ablakai előtt 
álló asztalnál étkeztek a ház lakói. Nappal és este a család minden tagja a szobában 
tanyázott. Ott varrtak, kötöttek az asszonyok, lányok. Ott kötötte kosarait Rózsa 

                                                           
 
116 A ház egysorosságának és kétsorosságának fogalmára: BARABÁS Jenő – GILYÉN Nándor 1979. 63–64. 
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Balázs. Ha vendég jött a házhoz, ott ültették le. Nyáron némileg változott a kép. A 
főzés kikerült a konyhába. A kenyér és a kalács az udvari kemencében sült, hogy a 
kánikulában a kemence fűtésével ne melegítsék föl a házat. A konyha vagy a gang 
vált az étkezések színterévé is. A szoba jobbára alvóhely maradt.  

Az 1950-es és az 1960-as években jelentősen lecsökkent a tanya lakóinak szá-
ma. A nagylányok 1948-ban férjhez mentek. A menyecskelány férje 1949. novem-
ber 7-én hazatért Oroszországból. A fiatal család önálló életet kezdett átmenetileg 
Jánoshalmán, majd Illancsban. A tanyában csak Rózsa Balázs és Kalmár Teréz ma-
radt. A szoba fokozatosan „tisztaszoba” jelleget öltött. Az idősödő házaspár házbe-
li élete jobbára a konyhára korlátozódott. A gazda és a gazdasszony télen-nyáron a 
konyhában aludt, főzött, étkezett. A nyár egy rövid szakaszára a főzés és az étke-
zés kikerülhetett a tornácra. Ebben az időben, amikor a konyha vált a legfontosabb 
lakótérré, a szoba reprezentációs szerepet töltött be. Ott tartották a ritkábban hasz-
nált ruhákat. Ott halmozták föl a mindennapi használatba nem került ágyneműt. 
Ott fogadták a ritkább vendéget. Ott tartották a családi ünnepeket: a névnapokat, a 
disznótorokat.  

Amikor Kalmár Teréz 1924-ben férjhez ment, a kor jánoshalmi szokása szerint 
szüleitől olyan bútor-együttest kapott, amely két nyoszolyából, egy asztalból, egy 
karospadból, négy székből és egy sifonér néven emlegetett szekrényből állt. Vala-
mennyi bútort a világosbarna szín jellemezte. Az újmódi sifonér az előző nemzedék 
sublótját és a még előbbi nemzedékek ládáját helyettesítette. A karospad a XIX. szá-
zad végi elődök kétrészes, festett, virágozott sarokpadját váltotta föl. A hozományba 
kapott bútor a tanya felépülése után az új szobába került, még pedig a bútor jelle-
gének és a két háború közötti idők divatjának megfelelően párhuzamos elrendezéssel. 
(22. kép.)117 A szoba első részében az oldalfalak mellett egy-egy ágy húzódott. Előt-
tük két-két szék állt. Köztük kapott helyet a kihúzható asztal. Mögötte, az ablakok 
előtt a karospad zárta a teret, fölötte a megdöntött fakeretes tükörrel. Az udvari 
ablaktól hátra felé, a kemencével ellentétes sarokban állt a szekrény, a sifonér. Mel-
lette, a bejárati ajtót magába foglaló falon ketyegett a fekete, színes számlapú, ová-
lis alakú, láncos falióra. A XX. század közepén, örökség révén a szekrények száma 
kettőre növekedett. 

Rózsa Balázs barkácsolása és különböző hagyatékok révén a konyhába is ke-
rült két ágy, szintén párhuzamos elrendezéssel. Közöttük állt a nagyméretű kony-
haasztal székekkel. A tűzhely, illetve a kemenceszáj közelében, a konyhai ablak tá-
jékán kapott helyet a kétajtós, felül fiókos barna színű kaszli, amelyben edényeket 
tartottak.  

A szoba és a konyha döngölt agyagpadozatát bizonyos időközönként, leg-
többször nagy ünnepek előtt, mázolni kellett, hogy ne látszódjanak rajta a „feltörés” 
egyenetlenségei, mélyedései. A mázolást a gazdasszony, Kalmár Teréz legtöbbször 
                                                           
 
117 A XX. századi párhuzamos elrendezés és a korábbi sarkos elrendezés fogalmára: K. CSILLÉRY Klára 1972. 
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maga végezte, de az 1940-es évek második felében előfordult, hogy e fontos mun-
kát lányaira is rábízta. A „mázoló” az agyagból, vízből és marha- vagy lóganéból 
kevert híg mázolólevet görnyedve, guggolva ronggyal kente a földre. A sima „má-
zolt” felületre friss sárga homokot szórt, amelyet a takarítások idején a söprögetést 
végző személyek lassacskán kisöpörtek. A ház földjét időnként locsolni kellett, 
hogy ne poroljon. Kalmár Teréz a locsolást legtöbbször úgy végezte, hogy a víz-
nyomok egymásba fonódó karikákat és más szembetűnő alakzatokat adjanak ki a 
földön.  

A szoba és a konyha falait a gazdasszony évente egyszer, leginkább tavasszal, 
vagy az illancsi búcsú (augusztus 20.) előtt fehérre meszelte. Ilyenkor új fehér me-
szelést kapott a mestërgërënda és a fiókgërëndák által tagolt tapasztott mennyezetfelü-
let is. A ház ajtó- és ablaktokjai, ajtajai és ablakkeretei leginkább kék színben pom-
páztak.  

A szoba és a konyha falait az ágyak környékén nagyméretű keretezett szent-
képek díszítették. A szobába is és a konyhai ágyak fölé is jutott barna fakereszt. A 
szoba udvar felőli falán lógott a Rózsa Balázst, Kalmár Terézt és lányaikat ábrázoló 
keretezett családi kép. (54. kép.) A szentképek közelében fehérnek készült, de évek 
során megszürkült, megsárgult, színes szalagfonatokkal és Mária-képekkel díszí-
tett, hosszú, 40-50 centiméteres szentelt gyertyák lógtak a falon. Ezeket Rózsa Ba-
lázs búcsújáró helyeken vásárolta. Hét egymást követő esztendőben Gyertyaszen-
telő Boldogasszony ünnepén (február 2.) megszenteltette őket a templomban. Úgy 
tartotta, úgy hitte, hogy a hétszer megszenteltetett gyertya világítani fog a világ 
végén, a három napos sütétség idején.  

A szoba falán lógott, a szoba falát díszítette Rózsa Balázs saját készítésű cito-
rája. Dísznek számítottak a szekrénytető peremén sorakozó piros pöttyös fehér 
bögrék.  

A kamrába kétszárnyú barna ajtón lehetett belépni. Nagyobb tárgyak és ter-
mények tömeges szállítása alkalmával az ajtó mindkét szárnyát kinyitották. 
Egyébként csak a jobboldali szárny nyitásával-csukásával jártak ki-be. A helyiség 
megbecsült, fontos, nagy értéknek tekintett berendezési tárgya volt a mázsa, amely-
lyel elsősorban terményeket mértek, de a ház lakói is ráálltak, ha kíváncsiak voltak 
a saját súlyukra. A kamrában kapott helyet az ugyancsak értéknek tartott és fölöt-
tébb megbecsült nagy kerekű kukoricadaráló. A falak mellett különböző méretű 
teknők, például dagasztóteknő, mosóteknő, teknőlábak, bográcsok, zsírosvöndölök, 
kádak, dézsák, például túrúsdézsa, kapák, horolók, ásók, lapátok, faragójancsi, ká-
posztagyalu, fűrészek, balták, fejszék, terményekkel teli vagy üres kosarak, szakaj-
tók sorakoztak. A falakra olyan edényeket akasztott a gazdasszony, amelyeket 
ritkán használt, és amelyek méretük miatt a konyhából kiszorultak. Ilyen edénynek 
számítottak a hatalmas zománcos tálak, a vajlingok, a kemencébe való nagy fekete 
tepszik. Falbavert szegeken függtek a nagy kerek rosták is. Különleges színfoltot 
jelentett a kamra fehér falán a fűzfavesszőből kötött, barna, kerek élesztőszárító, 
amelyet őszi időben gyümölcsaszalásra használtak. A helyiség mennyezetéről le-
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lógott néhány fekvő rúd, amelyre üres zsákokat dobtak, ősszel pedig felkötözött 
szőlőfürtöket akasztottak.  

A fal mellett állt egy deszka stelázsi, amelynek polcain szilvalekváros cserép-
köcsögök, ritkán használt edények, duncosüvegëk sorakoztak. Köztük kapott helyet 
a lisztes szakajtó is az elmaradhatatlan kis szitával. 

Legtöbbször a kamra fala mellett kosárban ültek a kotlósok, hogy az alájuk 
rakott tojásokból kikeltsék a csirkéket. Születésük után a sárga kiscsirkék is néhány 
napig a kamrában tanyáztak.  

A kamraajtó közelében, a konyha felőli fal mellett, körülbelül két méter hosz-
szan, két fiókgërënda között a karókból rakott és betapasztott mennyezetet nyitva 
hagyták. A téglalap alakú nyílás belső végéhez támasztották a Rózsa Balázs által 
akácfából faragott elmozdítható létrát, amelyen fel lehetett jutni a padlásra. 

A ház építésekor a fiókgerendák közeit akácfa karókkal sűrűn kirakták, majd 
a karófelületet vastagon sározták. A sározás felső felületét gondosan elsimították. 
Így a padláson biztonságos és jól tisztántartható járófelület keletkezett, amelyet 
rendszeresen javítottak, takarítottak. A Rúzsa-tanya padlása nagy szerepet töltött 
be a terménytárolás terén. Csépléskor a szemes gabonát, leginkább rozsot, zsákok-
ban felhordták a padlásra, és ott a nemrégiben felmázolt, száraz, tiszta földön gon-
dosan elterítették. Úgy tárolták hónapokon keresztül. Kukoricafosztáskor a szebb 
csövekből párokat kötöttek, amelyeket felraktak a padlás kakasüllőire. Ezekből a 
csövekből morzsoltak le tavasszal vetőmagnak és tollfosztás előtt főtt kukoricának. 
A kakasülők némelyikén R B feliratú kenderzsákok lógtak. Az R B = Rózsa Balázs 
tulajdonjegyet Kalmár Teréz festette rájuk dióhajból készített barna lével. Kakas-
ülőn pihent a kenderfonalból szőtt ponyva is, amelyből Rózsa Balázs a hajósi búcsú 
előtti napokban sátort állított a kocsijára. A sátorváz hajlított bordái ugyancsak a 
padláson kaptak helyet évközben.  

Kakasülőkön várták sorsukat a szarszappanynak nevezett, különféle zsiradé-
kokból házilag főtt, kockára darabolt szappanok.  

A szoba és a konyha között emelkedő kémény a padlástérben kiszélesedett, 
ahol egy nyitható ajtón át fel lehetett akasztani benne a füstölendő húsokat. A füs-
tölés befejezése után a szalonnák, sonkák, oldalasok, kolbászok két kakasülő között 
rudakon lógtak. Megvágáskor vitték le őket az egyik kamrabeli rúdra. 

A padlás földjén rossz zsákra, csomagolópapírra, használatból kivont ruhada-
rabra terítve tárolták az aszalt szilvát, aszalt almát, babot, tökmagot, napraforgót. 
A padláson álltak a malomból hazakerült liszteszsákok.  

A kiskonyha, nevével ellentétben, nem töltött be igazi nyári konyhai szerep-
kört. Talán kis mérete akadályozta meg ebben. Helyette a konyha és a kamra ki-
egészítő tereként hasznosult. Katlanán főzték a disznók moslékjához való krump-
lit. Földjére helyezett dézsában keverték és tárolták a moslékot. Disznóvágás idején 
falai között sütötték a zsírt, abálták a hurkát. Olyan műveletek kerültek tehát a 
kiskonyhába, amelyek fölöslegesen terhelték és kellemetlen szagokkal árasztották 
volna el a szobát és a konyhát. Bizonyos időszakokban spájz-szerű, vagyis éléskam-
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ra-jellegű feladatokat vett át a kamrától a gangvégi kis helyiség. Disznóvágás után 
legtöbbször ott tartották a sózódó húst. A kiskonyhában kaptak helyet a több napra 
főzött ételek és az ételmaradékok; a nagy fazék töltött káposzta, a nagy kaszró pap-
rikás, a nagy tál hideg húsleves, a mëgalutt kocsonnya. Legtöbbször a kiskonyha terü-
letén történt a tejaltatás, a savócsurgatás, a túrókészítés.  

Az 1960-as években Kalmár Teréz rávette férjét, Rózsa Balázst, hogy állítson 
föl egy rakott sporhëtot a gang nyugati végén, mivel különálló nyári konyha nem 
állt a tanyaudvaron. Nyaranta ezen a „majdnem szabadtéri” tűzhelyen főzött a 
gazdasszony, és a közelében álló kecskelábú asztalon evett a tanyai házaspár. Ezt a 
gangbeli főzési és étkezési helyet váltotta volna föl a fentebb már említett kút kör-
nyéki nyári konyha, amelyet 1973-ban épített Rózsa Balázs, de befejezésére soha 
nem került sor.  

Kalmár Teréz az egész lakóépületet évente egyszer fehér meszettel körbeme-
szelte. A fal földközeli részét, a falajját körülbelül 30 centiméter magas csík formá-
jában feketével húzta el. (10. kép.) 

A lakóépület enyhén kontyolt tetőzetének trapéz alakú végfala, a ház homloka 
elől és hátul különböző technikával készült és ezért különböző színt is mutatott. A 
jellegtelenebb hátsó homlok állogatott deszkákból formálódott, következésképp, 
szürke deszkaszínt öltött. (17., 18. kép.) A díszesebb első homlokot Rózsa Balázs 
állogatott karókból építette. A karófalat kívül-belül vastagon betapasztotta. A kül-
ső falfelületre, közvetlenül a tető széle alá, sárból nagyméretű, háromszög alakú 
caknikat formált, amelyeket Kalmár Teréz a falajjával megegyező színre, feketére 
festett. A fekete caknik plasztikusan kiemelkedtek az ablakajja és a homlok virító 
fehér színéből. A Rúzsa-tanya fekete caknis homloka118 egyedülállónak számított 
Illancsban. Rózsa Balázs többször elmondta, hogy fiatal korában az 1912-ben par-
cellázott és jobbára bácskai Tisza-menti lakosokkal megnépesített Polgárdi pusztán 
(Pógárdin) látott olyan tanyát, amelynek homlokát caknikkal ékesítették. Nagyon 
megtetszett neki ez a fajta díszítés és a saját tanyája építésekor megvalósította. 
Egész életében büszke volt tanyája különös és mutatós díszére. (11., 12., 16. kép.) 

A verettfalú, piros cserepes tetejű istálló egylégterű épületként állt az udvar 
keleti végén. Oldalán csapott gang húzódott végig, amelynek szélét faoszlopok tar-
tották.  

A gang mindkét vége vályogfallal zárult. Ezeket a falacskákat úgy rakta Rózsa 
Balázs, hogy felső végükön egy-egy polc keletkezzék szegek, apró szerszámok, 
vasdarabok számára. A ház tetejével ellentétben, az istállótető nem kapott kontyo-
lást. A tetőtér háromszög alakú végfalai, homlokjai állogatott deszkákból készültek, 
amelyek évek alatt természetes szürke színt öltöttek. A hátsó déli homlokon nyílt a 
padlásajtó, amelyet mozgatható szabadtéri akácfalétrán lehetett megközelíteni. Az 
épületnek nem volt mestergerendája. Fiókgërëndáinak közeit agácakarókkal rakták ki. 
                                                           
 
118 Rózsa Balázs tanyájának caknis díszítésű, enyhén kontyolt homlokzatát e sorok írója sok évvel ez-

előtt felhasználta az alföldi tanyai házhomlokzat illusztrálására: BÁRTH János 1982. 5. 
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A tömör karófelületet felülről sározták, betapasztották. Alulról a karómennyezet 
tapasztatlan maradt.  

Az istálló falait kívülről Kalmár Teréz évente fehér meszettel újrameszelte. A 
falajját legtöbbször feketével húzta el.  

Az istálló tornácról nyíló ajtaja egy alsó és egy felső részből állt, amelyeket kü-
lön lehetett nyitni, csukni. A fölső ajtófelet, az éjszakákat és a téli hideg időket le-
számítva, jobbára kinyitva tartották. Az alsó ajtófelet, a saráglyát rendszerint csuk-
va tartották, hogy a tyúkok és az aprójószágok ne zavarják a lovak és a szarvas-
marhák nyugalmát. Rózsa Balázs istállója jellegzetes kétvégjászlas istálló volt. Ez azt 
jelenti, hogy a téglalap alakú istállóbeli tér két végfalánál húzódott egy-egy jászol. 
Jobb oldalra kötötték a lovakat, bal oldalra pedig a szarvasmarhákat. Ideális eset-
ben két ló és két tehén került a jászlak elé. Ha azonban több állat volt a háznál, a 
tehenek közé bekötötték az egy éves üszőborjút is. (24., 25. kép.) 

Az istálló gangján kapott helyet a két nagy hajtókerékkel ellátott szecskavágó, 
valamint a takarmánytárolásra használt deszkaláda, a ferslóg. Az istállótér jórészt 
meszeletlen belső falfelületébe, a placc mögött és az ajtó közelében nagy faszegeket 
vert a gazda. Ezekre akasztotta föl a hámokat, az ustort és néhány istállóbeli szer-
számot, például állattisztító eszközt. A ganézó vella a falnak támasztva állt. A ganézó 
talicska legtöbbször a gangra került.  

A homokbucka oldalába épített téglafalú és téglaboltozatú pincébe kétszárnyú 
barna ajtón lehetett bejutni. A homokkal borított helyiségben helyezte el Rózsa Ba-
lázs a boroshordókat, a szőlőfeldolgozáskor használt kádakat, a savanyított ká-
poszta dézsáját, valamint a sokmázsányi krumplitermést. Időnként lórépa is került 
a krumpli mellé.  

A pince elé állított cseréptetős, fonott falú szín alatt kapott helyet az 1970-es 
évek közepéig a lovaskocsi, a használatból kivont szánkó, az eke, az eketaliga, az 
ekekapa, a két vasfogas.  

A vályogból rakott disznóólakban és az eléjük állított karófalú akókban tartotta 
a család a különböző korú és különböző szerepű sertéseket. A disznóólak fölé 
emelt cseréptetős góréba került őszönként, kukoricafosztás után a csöves kukorica.  

A vályogfalú, féltetős, cseréppel fedett, hosszú, többosztatú tyúkólban tartotta 
a gazdasszony a tyúkokat, a különböző korú csirkéket, a libákat, kacsákat.   

A cseréptetővel védett, kéménnyel is ellátott, fehérre meszelt nyári kemence 
ugyanolyan karóállításos technikával készült, mint a szobai. Kenyeret, kalácsot 
sütöttek benne a nyári melegek idején. Ezáltal megóvták a ház szobáját a fölösleges 
fölmelegedéstől. A kemence mellett, a cserép féltető alatt 1970 táján már legtöbb-
ször egy fém katlan is állt, bogrács számára, amelyben disznóvágáskor zsírt sütöt-
tek, ősszel pedig szilvalekvárt főztek. (26., 28. kép.) 
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A tanya a XX. század történelemi viharaiban 
 
Aranykornak hitt évek 
 

Rózsa Balázs tanyája az 1940-es évek elején élte fénykorát. Épületei újnak szá-
mítottak. A legrégebbi, a lakóház is csak 1943-ban érte el a 10 éves kort. A tanya 
gazdája és gazdasszonya az emberi élet delén járt. 1941–1942 táján a Kalmár örök-
ség és a Rózsa örökség révén a család birtoka jelentősen megnövekedett. Debeáki 
birtokvásárlás is növelte a megélhetés alapjának tekintett földvagyont. A leányok 
növekedtek. Az 1940-es évek első felében már a legkisebbnek is jutott szerep a 
családi munkamegosztásban. Rózsa Balázs tanyai gazdasága folyamatosan gyara-
podott. A rengeteg önpusztító munka eredményeként bekövetkezett gazdulás meg-
állíthatatlannak tűnt. A tanya lakói nem sejtették, hogy néhány évvel később, a XX. 
század közepén olyan történelmi idők következnek, amelyek derékba törik Rózsa 
Balázs és Kalmár Teréz tanyaalapító, családi gazdaság-teremtő ambícióit, és velük 
együtt bizonytalanná, sőt lehetetlenné teszik az illancsi tanyai társadalomszerve-
ződés további előrehaladását.  

A XXI. századból visszatekintve könnyen kétségbe vonhatnánk 1940 tájának 
tanyai fölívelését, mondván, akkor háború volt, nyomasztó, félelmetes világ. Igen 
ám, de a háború valahol messze zajlott, semmiképpen nem Illancsban. A tanyák 
népének akkortájt nem volt rádiója. Újságot is ritkán láttak a tanyaiak. A hírek 
körülbelül úgy terjedtek, mint évszázadokon át az epikus hagyomány. Jól értesült 
férfiak mesélték a templom előtt, tollfosztókban és a tanyai bálakban, hogy Horthy 
Miklós bevonult a Felvidékre. Híre járt, hogy első világháborús illancsi öregkato-
nákat újra besoroztak, hogy vegyék birtokba Erdélyt. A kocsmában önfeledten fúj-
ták a fiatalok a nótát: Visszatért szép Délvidékünk, visszaadta Isten nékünk. Egyesek 
tudni vélték, hogy Szabadka újra magyarországi város lett. A legények közül töb-
ben biciklire ültek és elkerekeztek a soha nem látott nagyvárosba, hogy szétnézze-
nek. Jöttek szomorú hírek is. Ilyen hír volt a Kalmár István fronton katonáskodó 
Pista fiának haláláról szóló tudósítás. Amikor Rózsa Balázs Jánoshalmán járt, meg-
döbbenve hallotta, hogy a zsidó boltosokat, kereskedőket, akiknél vásárolni szo-
kott, és akiket mindig megbecsüléssel emlegetett, családtagjaikkal együtt marha-
vagonokban ismeretlen helyekre hurcoltak. Rózsa Balázs és felesége, leányai saj-
nálták a fronton elesetteket és a meghurcoltakat, de a szomorú hírek egy távoli vi-
lág üzeneteiként csapódtak le az illancsi homoktenger közepén álló Rúzsa-
tanyában. A XX. század második felében Rózsa Balázs többször úgy fogalmazott 
hallgatóinak, hogy a második világháború 1944 decemberében zajlott. Ez a szemlé-
let teljesen érthető, hiszen a Rózsa Balázsnak oly fontos és jószerével a világot je-
lentő illancsi Rúzsa-tanya fölött 1944. december 13-án, Luca napján szálldostak az 
oroszok golyói. A Rúzsa-tanya lakóinak valóban ez a nap és a következő hetek, 
hónapok megpróbáltatásai jelentették a háborút. 
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Háború, zabrálás, rabságba hurcolás 
 

1944. december 12-én nyilvánvalóvá vált, hogy másnap, Luca napján, a halasi 
földek felől előre törő oroszok elérik az illancsi Rúzsa-tanya környékét. Ezért né-
hány szomszéd kérte, hogy Rózsa Balázs nem régen elkészült téglaboltozatú pincé-
jében húzhassa meg magát a beláthatatlan időtartamú lövöldözés ideje alatt. Kal-
már Teréz elszalasztotta Vera lányát a távoli Bárth-tanyára, hogy mindenórás me-
nyecske lánya, Tërus, jöjjön haza a férjével együtt, és a Rúzsa tanya pincéjében várja 
meg a front elvonulását. Talán arra is gondolt az aggódó Kalmár Teréz, hogy ha 
megindul a lánya szülése, a pincében meghúzódó tapasztaltabb asszonyok majd 
segítenek a csecsemő világrájöttében.  

1944. december 13-án 24-en ültek a krumplirakásokon Rózsa Balázs új pincé-
jében, és várták a front elvonulását. Közülük egy férfi, Kalmár János harcolt az első 
világháborúban. Neki volt egyedül háborús tapasztalata. Figyelmeztette a pincé-
ben meghúzódottakat, hogy miként viselkedjenek, ha megérkeznek az orosz kato-
nák. Egyesek néha kinyitották a pinceajtót. Megpróbáltak kinézni, hogy áll-e még a 
tanya, illetve látnak-e aggasztó jeleket, például füstöt a saját tanyájuk irányából? 
Egy fiatal orosz katona nyitotta ki a pince ajtaját. Egyenként kiterelte a bennlévő-
ket. Társai vigyáztak rájuk az udvar közepén, az eperfák tájékán. Az elsőnek érke-
ző orosz kiválasztotta Rózsa Balázst, mint gazdát, és végigjárta vele a tanya min-
den épületét. A ház szobájában még az ágyak alá is benézett. Német katonát kere-
sett, de szerencsére nem talált. Így az első orosz csapat tovább állt nyugat felé. A 
tanya néhány puskalövés nyomát leszámítva nem szenvedett sérelmet. Épségben 
maradtak a tanya lakói és a pincében meghúzódott vendégek is.  

A következő hetekben, hónapokban a front, illetve a reguláris orosz sereg el-
vonulása után nehéz napok köszöntöttek a tanyák népére. Valamiféle orosz utóvéd 
csoportok, a Vörös Hadsereg söpredékének számító, szláv nyelvet beszélő, bizony-
talan hovatartozású fegyveres elemek, mindenre kaphatnék helyi informátorokkal, 
segítőkkel járták a tanyákat, fosztogattak, zabráltak, erőszakoskodtak, dőzsöltek. 
Asszonyokat gyaláztak meg. Állatokat hajtottak el. Ruhákat, értéktárgyakat vittek 
el a házaktól. Rákényszerítették a gazdasszonyokat, hogy kedvükért tyúkokat vág-
janak le és főzzenek nekik. Az ételekhez bort, pálinkát követeltek. A családok 
kénytelenek voltak elviselni részeg tobzódásukat. Aki megpróbált a követelés telje-
sítése alól kibújni, arra gondolkodás nélkül lőttek.  

A zabrálás néven emlegetett rablás, erőszakoskodás rengeteg kárt, bajt, szen-
vedést okozott az illancsi tanyavilágban. 

Bárth Antal pincéjében például egy elvonuló részeg csoport, azon keseregve, 
hogy nem ihat tovább, géppisztolysorozatot engedett a hordókba. 80 akó kiváló 
bor folyt el. A tanya lakói hetekig tocsogtak a boros iszapban, ha lemerészkedtek a 
pincébe. 
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Az egyik zabráló csoport női ruhákat vitt el Rózsa Balázs tanyájának szobájá-
ból. Egy másik csoport, amely éjszaka érkezett, elvitte az istállóból Rózsa Balázs 
egyik lovát, a Csillagot. 

Éjszakánként női jajgatások, sikongatások, sivalkodások tarkították a tanyai 
csendet. Ezek jelezték a tanyák népének, hogy merre járnak az orosz és álorosz 
zabrálók. Rózsa Balázs igyekezett megmenteni leányait a kóborló erőszakoskodók-
tól. Az istálló padlásán, amelynek ajtaja hátulról nyílt, vastagon szénát, szalmát 
terített el. Veszély esetén és éjszakánként felmentek a lányok, néha más Kalmár 
lányokkal együtt, az istálló padlására, Rózsa Balázs pedig elvette a helyéről a létrát. 
A lányok csendben feküdtek a szénán, amíg a részeg zabrálók elvonultak. 

Rózsa Balázs 1944 végén kis vermeket ásott a tanya melletti homokbucka ol-
dalába. A vermeknek gazakkal, ágakkal álcázott nyílása volt. Ezekbe az üregekbe 
rejtette el Kalmár Teréz a család csirkéit, amíg a zabrálók rendszeresen járták a 
tanyákat. 

Az 1944. évi Luca napi pincebeli bújócska után, Rózsa Terézia és férje, Bárth 
János visszament a Bárth-tanyára, amely fölött ugyancsak átvonult a front. Gyer-
mekük, e sorok írója, két nappal később, 1944. december 15-én született meg. Az 
unoka érkezése a háborús szorongás ellenére is örömet okozott a Bárth-tanyában 
és a Rózsa-tanyában egyaránt. A hozzátartozók főzték a tyúkhúsleveseket, és vit-
ték a pomodákat a gyerekágyas asszonynak. A derűre azonban hamarosan megér-
kezett a ború. 1945. január 6-án, vízkereszt napján a Bárth-tanya mellett álló Win-
ter-tanyában a legénykedő Winter Menyhért szervezésében nagy tanyai bálra ké-
szültek. Odasereglett Illancs északi dűlőinek ifjúsága. Rózsa Balázs is elkísérte a 
két nagylányát. A bál jó alkalom volt Bárth Antal borának kóstolgatására és a há-
rom hetes unoka meglátogatására. A távoli Csalai sarokból érkezett Koch harmoni-
kás már hangolta hangszerét, amikor megérkezett a Bárth-tanyába az orosz meg-
szálló erők képviseletében Kálóczi József illancsi tanító és Kovács Miska illancsi 
kocsmáros. Ők, ki tudja miért, vállalták a hálátlan szerepet. Közölték a tanyai bálra 
készülődő vidám fiatalsággal, hogy másnap reggel a felolvasott nevű személyek 
kétheti élelemmel jelentkezzenek Jánoshalmán, a községházán, ahonnan a Bácská-
ba viszik őket körülbelül kétheti hadicélú építőmunkára. Nyomaték kedvéért hoz-
zátették a hatalom küldöncei, hogy aki nem jelenik meg a munkán, vagy szökni 
próbál, annak a családja szenved megtorlást. A névsor hosszúra nyúlt. A bálozók 
többségét érintette. Ezért a bál elmaradt. A vízkereszti vígasságra készülők komo-
ran gyalogoltak haza a téli éjszakában tanyájukra. Különös módon, egyikük sem 
gondolta, hogy a két hetesnek jósolt építőmunka, a XX. század végi irodalomban 
sokat emlegetett „málenkij robot”, sok évig tartó, néha fiatal kori halállal, életre 
szóló rokkantsággal, tengernyi szenvedéssel járó szovjet kényszermunka formáját 
ölti. Nagyfokú politikai-történelmi járatlansággal, igazi paraszti-tanyai naivitással 
magyarázható, hogy a keleti önkényuralmú birodalmak rabszolgafogdosó hagyo-
mányának eme XX. századi hajtását kevesen ismerték föl időben. Más kérdés, hogy 
ha az érintettek felismerték volna valódi helyzetüket, a munkaerő-gyűjtés igazi 
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célját: a rabszolgafogdosást, akkor sem tehettek volna semmit egy hatalmas keleti 
hódító hadsereg urainak akaratával szemben. Paraszti-tanyai tájékozatlanságuk, 
naiv bizakodásuk tulajdonképpen kitartóan őrizte őket a lelki összeomlástól. Aki 
közülük kibírta az éhezést, az embertelen bánásmódot, a megerőltető bányamun-
kát, és végtelenül lesoványodott teste nem került fagyos orosz földbe, az végig 
bizakodott, hogy elmúlik fölüle a próbatétel, az Isten hazasegíti, és újra talpa alatt 
érezheti Illancs sárguló homokját.  

Az illancsi tanyai fiatalság egy részének Szovjetunióba hurcolása áttételesen 
érintette a Rúzsa-tanyát is. A tanya egyik neveltje, az 1943. november 22-én férjhez 
ment Rúzsa Tërus öt évre elvesztette férjét, Bárth Jánost. Magára maradt három 
hetes gyermekével, e sorok írójával. A paraszti szokásjog szerint férje távollétében 
is apósa házában, a Bárth-tanyában maradt. (95. kép.) A Bárth Antal és Winter Má-
ria által vezetett Bárth nagycsalád közösségében élt. Mivel férjéről 2-3 évig semmi-
féle hír nem érkezett, a hatóságok kezdték özvegynek tekinteni. Néhány hivatalos 
levél őrzi e szomorú titulus emlékét. A hatóságok magatartására és némi-nemű 
nagycsaládbeli villongásokra, valamint a jövendő teljes bizonytalanságára való 
tekintettel Rúzsa Tërus 1947-ben megkérdezte apját, hogy hazatérhet-e. Rózsa Ba-
lázs igent mondott. Apósa és anyósa sem gördített akadályokat a költözés elé. Így a 
Bárth nagycsalád menyecskéje fiával együtt hazaköltözött a felnevelő házba, a 
Rúzsa-tanyába. 1949. november 7-e tiszteletére hazaengedték Bárth Jánost a szovjet 
kényszer-munkatáborból. A Rúzsa-tanya fölül elszállt a vő elhurcolásának, 5 éves 
idegenben tartásának, a legidősebb Rúzsa lány esetleges fiatal özveggyé válásának 
veszélyfellege. A tanya lakóinak öröme azonban nem lehetett teljes. 1949 végén és 
1950 elején újabb viharfelhők tornyosultak a láthatáron, amelyeket a hazai politika 
hullámverései küldtek az illancsi tanyák fölé.  
 
Állami szintű parasztellenség egy utópia jegyében 
 

A XX. század közepén a megszálló szovjet hadsereg fegyvereinek árnyékában, 
a kommunista egypártrendszer megteremtésével Magyarországon is elkezdődött a 
magyar hagyományoknak hátat fordító, szovjet mintájú szocializmus építése. Az 
utópisztikus messzeségekben lebegtetett kommunizmus elérhető előszobájának 
hirdetett szocializmus nehezen tudott mit kezdeni a saját földjén gazdálkodó, maga 
ura − maga gazdája birtokos parasztgazdával. Ingatag, megbízhatatlan, individua-
lizmusra hajlamos teremtménynek tartotta, akire nem lehet alapozni az új világ 
megvalósítását. Következésképp, fel kell számolni, meg kell fosztani létalapjától, a 
parasztbirtoktól, el kell érni, hogy más, ideológiailag jobban csengő osztályokba, 
rétegekbe szívódjon fel. A kommunista ideológiára alapozott osztályharcos prole-
tárdiktatúra politikai szócsövei a XX. század közepén azt tanították, hogy az esz-
ményi szocialista társadalom alapja, letéteményese a nagyipari munkásosztály. 
Magyarország azonban akkortájt igazi agrárállamnak számított. Az eszményített 
nagyipari munkásból a kelleténél kevesebb akadt a határokon belül. Mi sem egy-
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szerűbb! – gondolták az új világ apostolai. Tegyük tönkre tüstént a megbízhatatlan 
és ideológiailag nem kívánatos birtokos parasztságot! Egy részéből csináljunk 
helyben, illetve a tájban maradó mezőgazdasági munkást, aki a kolhoz rendszerű 
mezőgazdasági nagyüzemekben megtermeli a megnövekedő ipari munkásság 
ellátásához szükséges élelmiszereket, más részét pedig „nincstelen bérmunkások 
tömkelegeként” tereljük városokba, és állítsuk az eszményi nagyipari munkásság 
soraiba.  

Az ördögi terv az utópista értelmiségi agyszülemények világából átkerült az 
állami agrárpolitika és társadalompolitika gyakorlatának világába. Megvalósítását 
szolgálták a nyakra-főre hozott parasztellenes intézkedések; a XX. század libera-
lizmusa közepette elképzelhetetlennek hitt parasztnyúzó rendeletek; az erőszakos 
Tsz-esítés; az ávósok, rendőrök, hivatalnokok, kommunista pártaktivisták, végre-
hajtók által gyakorolt, állandósult megfélemlítés. 

Rózsa Balázs 1950-es évekből származó, megőrzött adókönyvei, bëadási köny-
vei, adófizetési és terményátadási nyugtái, a hatalom örökös dörgedelmei, fenyege-
tő felszólításai119 tükrözik azt a kibírhatatlannak szánt terhet, amely egy illancsi 
parasztgazdaságra nehezedett. Értelmes polgárbarát állam soha nem szab ki annyi 
adót, szolgáltatást, kötelezettséget a polgáraira, mint az 1950-es évek magyar álla-
ma, mivel tudja, hogy azt nem lehet teljesíteni. Magyarországon azonban a fentebb 
bemutatott célok elérése érdekében a politika tönkre akarta tenni a tanyai középpa-
rasztot, ezért eleve teljesíthetetlen terheket rótt rá. Az aljas terv tulajdonképpen 
sikerült. Ezrek hagyták el birtokukat. A harcot feladva nyakra-főre menekültek az 
iparba, a bányászatba és a szocialistának mondott nagyüzemi mezőgazdaság ki-
emelten támogatott fellegváraiba. Illancsban is tanyák sokasága maradt magára és 
vált romhalmazzá. Lakóik elmenekültek Sztálinvárost építeni, Komlóra szenet 
bányászni, Kukullába és Fehértóra szocialista mezőgazdaságot virágoztatni. Rózsa 
Balázs és Kalmár Teréz illancsi rokonainak többsége is útra kelt, hogy valahol, egy 
Illancsnál szerencsésebb sorsú helyen, a szocializmusnak nevezett utópia haszon-
élvező szolgája, sőt harcos apostola legyen. (163., 164., 165., 166. kép.) 

Rózsa Balázs azonban kitartott. Hű maradt a maga teremtette tanyához, akkor 
is, amikor a hozzátartozó birtokokat elragadta a történelem egyik értelmetlen fu-
vallata. Hű maradt azokhoz az eszményekhez, amelyeket tanyai gazda ősei nevel-
tek belé: a maga ura jellegű gazdaszemlélethez, a tanyai gazdaság birtoklásának 
örök vágyához, a tanyai életmód sokféle örömének és küzdelmének felvállalá- 
sához. 

Rózsa Balázs sorsát nehezítette, hogy sokezer alföldi tanyai középparaszt tár-
sához hasonlóan, őt is kulákká nyilvánították. „A kuláknak nincs kímélet” – har-
sogta annak idején a népi dallamhoz fabrikált politikai töltetű csasztuska. A kulák 
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cím viselőjére a nehéz parasztgazda-sorsnál is nehezebb sors várt. A kulák megbé-
lyegzésért emelt adó- és beszolgáltatási kötelezettség járt.120 

Rózsa Balázs 1950 tájától 1962-ig, birtokai elvesztéséig jobbára azért dolgozott, 
hogy fizetni tudja a rá kivetett adók és beszolgáltatási kötelezettségek többségét. A 
teljes tartozást tulajdonképpen soha nem tudta kifizetni, mert ha valami terményt 
szerencsésen eladott, és a tanácsházán kifizetett egy nagy összeget, néhány nap 
múlva újabb terhet róttak rá. A beszolgáltatás, illancsiasan szólva: a bëadás 1956 
őszén, a forradalom idején ugyan megszűnt, de az adótartozások tovább éltek. E 
sorok írója az 1960-as évek elején, diák korában, próbálgatva literátus képességeit, 
még nagy kérvényeket fogalmazott Rózsa Balázs nevében, az irracionálisan magas 
összegű adóterhek elengedése érdekében. E kérvényekben olyan összegekről volt 
szó, amelyekért akkortájt kisebb házat lehetett venni nagy telekkel Jánoshalma 
szélső utcáiban.  

Mivel fizetni- és beszolgáltatni való mindig akadt, a Rúzsa-tanyában többször 
megjelent rendőri kísérettel a kor tanácsi apparátusának söpredéke: a végrehajtó. A 
megszámlálhatatlan és követhetetlen adóhátralékok fejében házbeli bútorokat, 
eszközöket, értéktárgyakat vitt el. 1952-ben egyik alkalommal a végrehajtót szállító 
lovaskocsira került Kalmár Teréz világosbarna karospadja, Singer gyártmányú 
varrógépe, ágybeli dunnája, szalmazsákja. A végrehajtó által elvitt holmik sorsát 
nem lehetett követni. Tulajdonosuk nem jutott nyomukra. Soha nem kerültek visz-
sza a Rúzsa-tanyába. A szép formájú karospadot sok év múlva egy vásárban vett 
egyszerű paddal, az elvitt dunnát és szalmazsákot házilag készített újabb dunnával 
és szalmazsákkal kellett pótolni. A varrógép helyet Kalmár Teréz nem vett újat, 
mivel nagylányai már férjhez mentek, és ezért jóval kevesebb ruhát kellett varrnia, 
mint az 1940-es években. 

Időnként nem kívánatos, veszélyes látogatóként elvetődtek a tanyára a hivata-
loskodva pénzügyőrnek nevezett fináncok. Általában rosszindulatú, gátlástalan sze-
mélyek voltak. Legtöbbször bejelentetlen, adózatlan, eldugott bort kerestek. Elő-
szeretettel hányattak szét szárkúpokat, farakásokat, abban bízva, hogy hordót talál-
nak bennük. Rózsa Balázs egész felnőtt életében pipázott. Szerette a saját maga 
által termesztett dohányt szívni. Ezért minden évben ültetett néhány tövet. A meg-
nőtt leveleket felfűzte, megszárította és gondosan összevágta. Azt cselekedte, amit 
minden pipázgató tanyai gazda. Az éber fináncok azonban egyszer megtaláltak 
nála egy maroknyi dohánylevelet. Akkora büntetést vetettek ki rá, mintha több 
holdnyi területen eladásra termesztette volna a füstölni való növényt.  

A tanya lakói aggodalommal figyelték a dűlőutat, ha idegen közeledett rajta. 
A lovaskocsin, kerékpáron, motorkerékpáron érkező hivatalnokok, pártfunkcioná-
riusok, Kalmár Teréz szóhasználata szerint: kupcihérëk, mindig akartak valamit, 
mégpedig olyasmit, ami nem örömet okozott a gazdának, hanem további terheket 
                                                           
 
120 A kulák fogalmára, a kulákká nyilvánított gazdák különleges terheire: ERDMANN Gyula 1992. 

93–98., a kor általános agrárviszonyaira, különös tekintettel a beszolgáltatásra. Uo. 77–231. 
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rótt rá és növelte gondjait. Az idegenek néha vizslató szemmel végigjárták a ta-
nyát. Különösen sokat időztek a padláson. Az osztályharc jegyében engedély nél-
küli disznóvágás, tiltott fakivágás nyomait kutatták. A fejadag mértékét meghaladó 
mennyiségű gabonát, lisztet kerestek, és ha találtak, elvitték.  

Sokszor az ismerős illancsiakat is óvatosan kellett fogadni. Akadt köztük bő-
ven besúgó, feljelentő, akinek bizonyítania kellett a rendszerhez való hűségét, vagy 
aki egyszerűen jó pontokat, előnyöket remélt a feljelentésért. Különös éberséget kí-
vánt az Illancsban tevékenykedő erdészek, a tanyákat járó postások látogatásainak 
alkalma. Nagy szerencsétlenséget hozhatott a házra, ha éppen disznóvágáskor, fa-
fűrészeléskor, csépléskor, szőlőpréseléskor vetődött a tanyára olyan vendég, akire 
nem számítottak.  

Az örökös gyanakvás és veszély légkörében kellett egy olyan pont, ahova né-
hány értéktárgyat, bútort, gazdasági fölszerelést, tartalék élelmiszert el lehetett 
menekíteni a kulákká nyilvánított gazda tanyájáról. Ilyen pont volt Rózsa Balázs 
esetében 1952 és 1957 között a puszta nyugati szélén álló kis Csikós-tanya, Horváth 
János gazda szöllejének kétosztatú kis budárháza, ahol Rózsa Balázs legidősebb lá-
nya és veje, Rózsa Terézia és a szovjet kényszermunkatáborokból hazatért Bárth 
János átmenetileg meghúzódott. A fiatal párnak nem volt ingatlan vagyona. Hoz-
zájuk nem járt a végrehajtó. A fináncok is kevesebbet forgolódtak arrafelé. Ha felje-
lentés nem érkezett, a kupcihérëk és a rendszer pribékei is elkerülték az agrárprole-
tárok hajlékára emlékeztető szegényes tanyácskát. Így Rózsa Balázs (és az ugyan-
csak kulákká nyilvánított Bárth Antal) néhány értéktárgya, munkaeszköze, némi 
gabonája, bora a Csikós-tanya védelmében elkerülhette a rá leselkedő veszélyeket. 

Kockázatos esetnek számított, ha a kulákká nyilvánított tanyai gazdát beidéz-
ték a tanácsházára. Ilyenkor járási elvtársak, mint nagyokosok megrótták és fenye-
gették a beszolgáltatási kötelezettség nem kellő mértékű teljesítése miatt. Fejére 
olvasták, hogy nem időben szánt, nem időben arat, homokos szántóföldjein nem 
termeszti az előírt somkórót és a gyapotot. A járási székhelyről kiszállt ávósok és 
más verőlegények ütlegelték, gyalázták a jámbor tanyai gazdát, ha az, megítélésük 
szerint, szabotálással veszélyeztette a szocializmus építésének diadalát.  

Egy alkalommal Rózsa Balázst több órán át benntartották a tanácsházán. An-
nak ellenére, hogy minden munkaerejével a rárótt fizetnivalók teljesítésén fárado-
zott, fejére olvasták, hogy készakarva nem teljesíti a begyűjtési tervet, nem fizeti 
kellő igyekezettel az adót, a figyelmeztetések ellenére sem termeszt gyapotot, csép-
léskor a terméséből igyekszik több gabonát a házánál tartani a megengedettnél, 
vallásos viselkedésével pedig kiszolgálja a klerikális reakciót. A nyomaték kedvé-
ért két messziről jött kommunista pribék szálanként szaggatta dús fekete bajuszát. 
Végül boldog lehetett, amikor hazaengedték, hiszen megúszta a legrosszabbat, 
nem csukták börtönbe, nem hurcolták el munkatáborba.  
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Birtokvesztés 
 

1961 telén Illancsba is eljutottak az országos Tsz-esítő offenzíva támadó hul-
lámai. Teherautók száguldoztak a téli dűlőutakon, megrakva pufajkákba öltözte-
tett mindenre elszánt csepeli vasmunkásokkal. A hívatlan vendégeket a mindenha-
tó párt vezérelte az illancsi tanyavilágba, hogy harcos igyekezettel, a megfélemlítés 
minden eszközével tereljék kolhoz típusú termelőszövetkezetekbe a nyakas tanyai 
parasztságot. Más szóval: fosszák meg a birtokos gazdákat földjeiktől és összes 
termelőeszközeiktől. Tereljék őket a nincstelen mezőgazdasági bérmunkások sorá-
ba, és ezáltal tegyék a szocializmus építésének kiszolgáló játékszerévé.  

E sorok írójának apja, aki egyébként nem volt utazó típus, a Tsz-szervezés ide-
jén egyik nap autóbuszra szállt. Meglátogatta gimnazista fiát a kalocsai Szvétek-
kollégiumban. Rövid beszélgetésük során figyelmeztette: Ha bármilyen rendelle-
nes viselkedést, eljárást, politikainak tetsző provokációt tapasztal maga körül, 
azonnal csomagoljon össze és utazzon haza. A dolog hátterében az állt, hogy az 
apát, aki időközben a fentebb említett Csikós-tanyából a Bárth-tanyába költözött, 
és erdészeti bérmunkásból tanyai gazdává vált - az érintett egykori szavai szerint - 
ëgy sehonnai párttitkár-féle megfenyegette: Ha nem lép be azonnal a Tsz-be, a népha-
talom majd tesz arról, hogy fia kikerüljön a kalocsai gimnáziumból. Hiszen a mun-
kásosztály és a dolgozó parasztság állama nem engedheti, hogy a kollektivizálás 
eszméjével szembeforduló egyéni gazda fia, aki ráadásul szovjet munkatáborokat 
túlélt, internált személy gyermeke, kulákok ivadéka, érettségi bizonyítványt sze-
rezzen és értelmiségi pálya felé haladjon. 

Az efféle fenyegetések, lelki ráhatások, verések hatására az illancsi gazdák is 
lassan aláírták a belépési nyilatkozatokat. A természet, az ökológia azonban közbe-
szólt. A szőlőkkel, erdőcskékkel, buckás őstájakkal tagolt illancsi homoktalajokon 
gyakorlatilag nem lehetett nagyüzemet, igazi Tsz-t teremteni. Nagy vajúdás után a 
homokos határú Kecel, Kiskőrös, Soltvadkert szakszövetkezetei mintájára Illancs-
ban is szakszövetkezet alakult, amelynek keretei között elvileg tovább élhetett a 
paraszti mezőgazdasági kisüzem. 

Ámde a szerencse Rózsa Balázs tanyája felől mégis elkanyarodott. Fentebb 
már jeleztem, hogy valahol, ismeretlen hivatalokban valakik úgy döntöttek, hogy 
Illancs bizonyos határrészein erdőket kell teremteni. Az erdősítésre kijelölt dűlők-
ben a tanyák, mint pótolhatatlan lakóhelyek 800 -öles területekkel elvileg meg-
maradhattak, de a hozzájuk tartozó termőföldeket, szőlőket elvették gazdájuktól, 
hogy legyen helye az elültetendő csemetéknek.  

Rózsa Balázs tanyája és minden tanyai birtoka erdősítésre kijelölt határrészen 
feküdt. Így 1962 táján nem kerülhette el értelmetlen sorsát.  

Előzményként szükséges megjegyezni, hogy 1950 körül a Magyar Néphadse-
reg jóvoltából Rózsa Balázs elvesztette debeáki örökölt és vásárolt birtokait. Min-
den értesítés és kárpótlás nélkül katonai gyakorló terület lett belőlük. 1950 tájától 
Rózsa Balázs gazdasága a felesége örökölt birtokaira alapozódott: a tanya körüli 15 
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holdra és a tanyától körülbelül másfél kilométerre fekvő Kalmár Antal-féle örökség 
8 és fél holdjára. Mindkét birtoktest az illancsi homokok jobb fajtáját képviselte. 
Gondozással, trágyázással, rendszeres műveléssel viszonylag jól termett rajta a 
rozs, a krumpli, a szőlő, a kukorica. Ezt a gondozott termőföldet vesztette el Rózsa 
Balázs és Kalmár Teréz a tanya környékén és a Kalmár homokon egyaránt. A cserébe 
formálisan megkapott távoli poszahomokok nem pótolhatták többé a verejtékkel 
öntözött saját földet. 

Rózsa Balázsnak 1962-ben 60. évéhez közeledve végig kellett néznie, hogy 
mindene elveszik, amiért életében dolgozott. Tanyai gazdaként leírhatatlan életér-
zés fogta el, amikor látta, hogy keserves munkával ültetett, jól termő szöllejét ha-
talmas erőgépek forgatják ki; amikor rá kellett döbbennie, hogy tanyájából kilépve 
néhány méter megtétele után már idegennek deklarált földön jár; amikor arra gon-
dolt, hogy saját kezével ültetett, de a 800 -öles tanyahatáron kívülre került szépen 
növekedő akácfái közül egyet sem vághat ki, ha öreg korában tüzelőre lesz szüksé-
ge. Végtelenül szomorú volt, de tanyai küzdelmekben edződött életereje nem 
hagyta el. Nagy felívelést már nem remélt hátralévő éveiben, de bizakodott, hogy 
valahogy majdcsak megél. A bizakodásban, lelki egyensúlya megőrzésében segítet-
te hite, Krisztus szenvedéseinek példája és az a reménye, hogy Szűz Mária közben-
járását kérő imái, énekei meghallgatásra találnak. 
 
A tanya a családi sorsfordulók idején 
 
Családi sorsforduló és a társadalom tekintete  
 

A tanya a városi, falusi házhoz hasonlóan befogad, otthont ad, titkokat rejt. 
Benne él egy család, amely a helyi tanyai társadalom egyik alapsejtje. A tanya lakó-
it ismeri a körülöttük létező társadalom. Mindenki, aki a tanyás pusztán, határré-
szen élőnek tartja magát, tud valamit a példaként kiválasztott tanya népéről. Né-
mely tanya lakói jobban tájékozottak a többinél, mivel a kiválasztott tanya lakóival 
vérségi, sógorsági, komasági kapcsolatba állnak, akcióközösségekben, például 
cséplőbandákban együtt dolgoznak, esetleg valaha katonacimborák voltak. Ezek a 
tanyaiak egyszer-kétszer vagy sokszor jártak már a kiválasztott tanyában. Ezért 
olyasmiket tudnak, hogy a tanyában milyen alakú a kemence, milyen színű az ajtó-
félfa, milyen falióra ketyeg a szoba falán, milyen és mekkora vaskaszróban süti a 
gazdasszony disznóvágások reggelén a tüsköspecsënnyét. A kevésbé tájékozott ta-
nyák lakói felületesebben ismerik a kiválasztott tanyát. Olyasmiket tudnak róla, 
hogy gazdájának nagy a bajusza; fehércsillagos homlokú pej a lova; az a barna lány 
a gazdasszony lánya, amelyik az elmúlt nyáron, Úrnapján lukbacaknis fehér ruhá-
ban vitte a lobogót a körmenet elején.  

A nagyobb tanyai közösségek kollektív tudatában egy-egy tanyáról jobbára a 
fentebb másodjára említett külsődleges ismeretek párhuzamai éltek. A közösségbe-
li információk akkor gyarapodtak, ha az emberek valamilyen esemény kapcsán 
beszélgettek a tanyáról. A szóba kerüléshez azonban történés, esemény kellett: kü-
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lönleges szerencse, ritka tragédia, törvényszerűen bekövetkező, de mégis egyedi 
személyes, családi sorsforduló. Különleges szerencse általában nem érte a tanyaia-
kat. Tragédiák történtek, de viszonylag ritkán. Ha előfordult afféle eset, sokat be-
széltek róla. Személyes családi sorsforduló azonban minden tanyában előbb, vagy 
utóbb bekövetkezett. Ilyenkor a tanya nagyobb közösség figyelmének középpont-
jába került  

Az emberi életfordulók közül a születés váltotta ki a legkevesebb figyelmet. 
Ennek talán az volt az oka, hogy a XX. század közepe táján még sok gyerek szüle-
tett a tanyavilágban. Másrészt a születés csak egy szűkebb rokoni, komasági kört 
érintett. A pomodavivők számára volt maradandó emlékű esemény. A keresztelést, 
ha mise után történt, sokan látták, és rövid ideig bár, de beszéltek is a kereszteltető 
tanyai házaspárról.  

A tanyai társadalom figyelmét legjobban a lakodalmak és a felnőtt temetések 
terelték egy-egy tanyára. A házassági szándék templomi hirdetései már elindítot-
ták a beszédet a vőlegény és a menyasszony tanyájáról. A szóbeszéd még inkább 
fokozódott a felszalagozott lovaskocsik vidám ágyvivőinek láttán, illetve a lako-
dalmi nap különböző lovaskocsis és gyalogos zenés vonulásainak érzékelésekor. 
Lakodalom alkalmával az örömszülők tanyáiban, a lakodalom színterein, sokan 
megfordultak. Olyan illancsiak is ellátogattak, sőt órákig mulatoztak a lakodalmas 
tanyában, akik korábban soha nem jártak ott. A lakodalom tehát szó szerint a ta-
nyai társadalom figyelmének, kommunikációjának középpontjába helyezte az ün-
neplő tanyát.  

Sok szó esett arról a tanyáról is, ahol felnőtt halt meg. A virrasztás és a teme-
tés alkalmával olyanok is megjelentek a tanyaházban és a tanya udvarán, akik 
egyébként nem szoktak rendszeresen odajárni. Megnézték az épületeket, félszem-
mel odasandítottak az állatállományra, „méregették”, latolgatták a tanyai család 
vagyoni helyzetét.  
 
„Régi” magyarok és „sváb” magyarok a homokon 
 

Rózsa Balázs legidősebb leányának házassága felveti a magyar eredetű és a 
sváb származású illancsi családok összeházasodásának tudományos kérdéskörét. 
Ez a kérdésegyüttes persze inkább csak a XIX–XX. század nemzetiségi históriáján 
edződött kutató számára jelent megoldandó feladatot. A tanyákon lakó illancsiak-
nak az élettárs eredete, származása nem okozott számottevő gondot. Az 1906-ban 
parcellázott pusztára mindenki jött, érkezett valahonnan. Minden család jövevény-
nek számított. A XX. század közepén az „első foglaló” famíliák leszármazottai, a 
második-harmadik nemzedék még nagyjából számon tartotta, hogy ki jött Janko-
vácról, Mélykútról, Tataházáról, Császártöltésről, ki eredt a szegedi földekről és a 
Bácska Tisza menti helységeiből. Ennek azonban csak az ünnepi beszélgetések té-
májaként és a távoli rokoni kapcsolatok számbavételekor volt jelentősége. A min-
dennapi életben a tanyai lakosok származási helye ritkán került szóba. Ugyanez 
jellemezte az eredet nemzetiségi, nyelvi vonatkozásait is.  
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Amikor 1906-ban Illancsot felparcellázták, és a szélrózsa minden irányából 
áramlottak oda a „tanyaverők”, az északi düllőket jobbára környékbeli magyarok 
és Császártöltésről kiköltözött németek szállták meg. A Kalmárok, a Katusok, a 
Rúzsák ízig-vérig magyarok voltak. A Bárthok, a Winterek, az Arnoldok, a Frickek, 
a Schusterok, sőt bizonyos Törökök és Feketék elődei Császártöltésen jobbára svá-
bul beszéltek. Az Illancsba költöző tőtésiek azonban magyarul is tudtak, és az illan-
csi homokon járva-kelve fokozatosan levetették magyar beszédük esetleges svábos 
akcentusait. Már az első „honfoglaló” nemzedék férfiai is magyarul értettek szót 
sokfelől jött magyar szomszédaikkal. Asszonyaik jobbára a gyermekneveléssel és a 
háztartással foglakoztak, ezért kevesebbet találkoztak a magyar tanyák lakóival. 
Következésképp, kevésbé jeleskedtek a magyar szófűzésben. Némely tanyai sváb 
asszony bizonyos magyar kifejezése humoros történetek alapjává vált. A XIX–XX. 
század fordulóján született és 1906-tól Illancsban felnövekedett második nemzedék 
kiválóan beszélt magyarul. Sváb nyelvi tudása megkopott. Visszaszorult a legszű-
kebb családi életre, a feleséggel való haragos szóváltásra, illetve az idős császártöl-
tési rokonokkal való ünnepi beszélgetésekre. Az 1920-as években született harma-
dik nemzedék tagjai igazi illancsi legénynek, illancsi lánynak tartották magukat. 
Földrajzi és nemzetiségi gyökereik elhalványultak. A kélesi és az illancsi magyar 
elemi iskolákban magyarul tanultak. Magyar „leventébe” jártak. Kortársaikkal ki-
zárólag magyarul beszéltek. Ha elkerültek Császártöltésre, nagyjából megértették a 
hozzájuk intézett sváb szavakat, de a kérdezősködő rokonnak szívesebben vála-
szoltak magyarul. Jellemző, hogy amikor ennek a nemzedéknek a tagjait német 
neveikre való tekintettel 1945-ben elhurcolták a Szovjetunióba, a lágerekben a kü-
lönböző magyarországi vidékekről származó svábokkal magyarul beszélgettek.  

A tanyai magyarok és a tanyai svábok összeházasodását egy adott területen 
nagymértékben befolyásolta és elősegítette az a körülmény, hogy a tanyai élet min-
dennapjaiban, a homokkal folytatott küzdelemben, a tanyai civilizáció-teremtés nagy 
terhű folyamatában jelentéktelenné váltak a hajdani rangok, titulusok, előkelő vagy 
kevésbé előkelő származási adottságok, egykori vélt vagy valóságos nemzetiségi 
hovatartozások. Helyettük a személyes tulajdonságok, a gazdálkodási képességek, 
eredmények, a takarékosságra, a gyarapodásra, a szërzésre való hajlamok vagy képte-
lenségek váltak mérvadóvá egy-egy gazda megítélésekor. Az illancsi tanyák pa-
rasztgazdái, ha meg akarták ítélni valamelyik társukat, nem azt emlegették, hogy a 
szóban forgó férfiú egyik öreganyja bunyevácul beszélt, egyik öregapja hajósi sváb 
mezőőr volt, harmadik felmenője a mélykúti feketeföldön gazdálkodott, de birtokát 
kártyán elvesztette. Helyette azt mondták, a szóban forgó gazda tartja az adott sza-
vát, kiválóan ért a szőlőműveléshez, jobb bora van, mint több szomszédjának, tisztán 
tartja és jól táplálja a lovait, szép bikaborjúkat adott el a hentesnek, sikeresen ter-
mesztett a homokon kukoricát, múlt évi üszője olyan mutatós jószág, hogy szebbet 
festeni sem lehetne. Más szóval: a tanyai gazda helyét nem származása, őseinek 
nemzetisége, hanem gazdasági teljesítménye, emberi tulajdonsága és ezekkel össze-
függésben, maga erejéből szerzett vagyona jelölte ki a gazdatársadalomban.  
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Mindebből következik, hogy az illancsi „sváb gazda” megítélésekor nem az je-
lentette az elsődleges szempontot, hogy származását tekintve „sváb”-nak lehetett 
nevezni. Hiszen úgy beszélt magyarul, mint bármelyik illancsi magyar gazda. Ha-
nem kissé irigykedő elismeréssel állapították meg róla a véleményalkotók, hogy 
jobban ért a szőlőműveléshez, mint ők, tanyáját rendben tartja, egészséges, fiatal 
lovak húzzák a kocsiját, fiának biciklit vett, lányai selyemruhákban pompáznak a 
templomban. 

Nem maradt fönn emléke annak, hogy a hosszú XX. században Illancs terüle-
tén valamiféle lényeges ellentét, összecsapás történt volna a magyar és a sváb ere-
detű lakosok között. Annál inkább előfordult, hogy iszogatások, vidám társasági 
együttlétek idején évődésszerűen felemlegették egymás szokásait. Minden tájéko-
zott gazdaember tudta például, hogy disznóvágáskor a magyar családok szalmával 
pörkölik, a sváb eredetű családok teknőben fórázzák a leszúrt állatot. Ennek egyenes 
folyományaként a magyarok földre fektetett deszkákon, a svábok felakasztva, fejjel 
lefelé lógatva, rémfán bontják a disznót. A magyarok fújjogva emlegették, hogy a 
sváb asszonyok abaléből főzik a disznótoros orjalevest, vagy girinclevest. Ezzel 
szemben a svábok az ő levesüknél íztelenebbnek tartották az abalé mellőzésével 
készült magyar disznótoros nyelvelevest. A magyar családokban disznóvágáskor a 
belet mindig asszonyok mosták. A sváb családokban a bélmosás férfimunka volt. A 
magyar asszonyok ezt kifogásolták, mondván, az iszogató férfiak csak ēnaggyázzák 
a bél tisztítását. Ettől függetlenül mëgnyalták a tíz újukat, ha hurkával, kolbásszal, 
szaumágával kínálta őket valamelyik ismerős vagy rokon sváb család. A magyarok 
úrhatnámságnak, nagyzolásnak vették, ha sváb vendégük villát kért a kocsonnya-
evéshez, hiszen ők villa nélkül, bicskaheggyel ették a rezgős téli ételt.  

A fent említett disznóvágási és étkezési szokásokat, valamint a hasonló többi 
különbözőségeket a magyar és a sváb eredetű családok valamiféle „etnikus speci-
fikum”-szerű121 sajátosságokként tartották számon. Vidám együttlétek idején jól 
elviccelődtek rajtuk. Az évődésben a csúcsot az aprókrumpli esetének felemlegetése 
jelentette. A magyarok dagadó kebellel állították, hogy a magyar nyelv gazdagabb, 
következésképp, előrébbre való, mint a német, hiszen németül nem lehet azt mon-
dani, hogy aprókrumpli. A svábok, bár tudták ügyük vesztes voltát, gyámoltalanul 
közbevetették: talán a kleinkrompiera ugyanazt jelenti, mint az aprókrumpli. Szavuk 
olaj volt a tűzre. A magyarok nagy bölcsnyakassan fejtegetni kezdték, hogy a klein 
kicsit jelent és nem aprót. Tehát az aprókrumplit nem lehet németre fordítani, ezért a 
magyar különb nyelv. Ezen aztán nagyot hahotáztak, és barátságosan ürítgették 
borral töltött poharaikat.  

A valamely sváb családdal való rokonságba kerülés az 1945 körüli gyalázatos 
történelmi események hatására inkább csak az 1940-es évek második felében oko-
zott némi aggodalmat a magyar családokban. Az egyik Kalmár ivadékot, amikor 

                                                           
 
121 Az etnikus specifikum és a lokális specifikum fogalmára: BARABÁS Jenő 1977. további irodalommal. 
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1947 elején férjhez ment egy Arnoldhoz, többen vészmadár módjára figyelmeztet-
ték: Nehogy úgy járj, mint a Rúzsa Tërus, aki férjhez ment a sváb legényhez, de 
most egyedül neveli a fiát, mert az urát sváb hangzású nevére való tekintettel is-
meretlen helyre hurcolták el az oroszok.  
 
Rózsa Terézia lakodalma (1943) 
 

Rózsa Balázs és Kalmár Teréz legidősebb leánya, a Rúzsa Tërus-ként emlege-
tett, 1925-ös születésű Rózsa Terézia illancsi szemlélettel nézve szép lánynak szá-
mított. Barna hajával, komoly tekintetével, kedvező arcvonásaival, délceg tartásá-
val apjára ütött, ami előnyére vált. Igazi Rúzsának tartotta magát. A tanyai iskolá-
ban az átlagosnál sokkal jobb képességekről tett tanúbizonyságot. Sok tanyai kor-
társával ellentétben kiválóan olvasott. Nagylány és fiatalasszony korában elolvasta 
az összes kezébe került kalendáriumot, ponyvaregényt és újságpéldányt, legtöbb-
ször fennhangon, hogy a környezetében tartózkodók is hallják. Március tizenötö-
dikéken a tanítók vele szavaltattak. A templomban illedelmes viselkedésével és szép 
énekhangjával kitűnt a lányok sorából. Nem hebrencskedett, nem nagyszájúskodott. 
Az idősebbekkel mindig tisztelettudóan beszélt.  

Illancsiasan szólva: korán „kapott rajta a szëm”. Több legény is forgolódott kö-
rülötte. Némelyik neki nem tetszett, némelyik ellen Kalmár Teréznek volt kifogása. 
Olyan udvarló is akadt, akit a saját anyja tanácsolt el Rózsa Teréziától. Állítólag az 
a félelem befolyásolta az Illancs déli felén lakó asszony magatartását, amelyet a 
változatos életű, sok férfit „elszaggató” nagynéni, Kalmár Franci rossz híre sarjasz-
tott. Végül Rózsa Balázs legidősebb lánya egy császártöltési eredetű, halk szavú, 
visszahúzódó „sváb legény”, Bárth János felesége lett.  

Rózsa Balázsnak és Kalmár Teréznek nem volt kifogása a vőjelölt ellen. A le-
gény sváb származása az előző fejezetben jelzett okok miatt nem okozott gondot. 
Nemzetsége „első foglaló” illancsiak utódaiból állt. Famíliáját a szorgalmas, taka-
rékos, szërzős sajátosságok lengték körül az illancsiak tudatában. 

Rózsa Balázs és Kalmár Teréz sokat hallott már a Bárthokról. A tanyaalapító 
ős, idősebb Bárth János hajdani cséplőgépéről legendák keringtek Illancs-szerte, 
hiszen az volt az első cséplőgép a pusztán, amely a múlt emlékei közé söpörte a 
nyomtatást, és forradalmasította a gabonaszemnyerés módját. Öreg Kalmár Antal és 
öreg Bárth János egy időben telepedtek le Illancsban.122 Viszonylag nem laktak 
messze egymástól. Több közös „üzleti” vállalkozást bonyolítottak le. Például 
mindketten vállalták a Kalocsai Sárköz felől Illancsba hajtott növendékmarhák 
                                                           
 
122 1967. február 2-án, a cséplés témakörében végzett korai néprajzi gyűjtésem során, Rózsa Balázs mel-

lékesen elmesélte, hogy egy meg nem határozható, korai időpontban öreg Bárth János és öreg Kalmár 
Antal együtt képviselték az illancsi gazdák érdekeit vármegyei hatóságoknál. Az ún. bankjárások be-
erdősítési terve ellen tiltakoztak. 50 illancsi gazda aláírását gyűjtötték össze annak érdekében, hogy 
az erdősítésre kiszemelt buckás, bokros területek legelők maradhassanak. Tárgyalásaikat, ügyintézé-
süket siker koronázta. 
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nyaraltatását. Bárth János fiáról, a második nemzedékhez tartozó Bárth Antalról 
minden illancsi Kalmár és Rúzsa tudta, hogy kiváló borai vannak, sőt vendégeit 
előszeretettel hívja le gádoros-grádicsos pincéjébe. Rózsa Balázs bátyja, Rózsa Mik-
lós sokat mesélhetett Bárth Antalról, a vőjelölt apjáról, mivel katonacimborák vol-
tak az első világháborúban. A Bárthoknak sem akadt kifogása Rózsa Terézia ellen, 
mivel apját törekvő gazdának, anyját ügyes gazdasszonynak tartották. 

1943 novemberében, a kitűzött lakodalom időpontja előtti vasárnap délután 
tartották zajos külsőségek közepette az ágyvitelt. A vőlegény és jókedvű kísérete 
több lovaskocsin érkezett meg a Rúzsa-tanyára. A kíséretben a násznagyon és a vő-
fínyen kívül ott voltak a vőlegény legénycimborái és vidámságra hajlamos nőro- 
konai is. 

A legelső kocsit a vőlegény öccse, a fiatal és lakodalmi tréfák dolgában járat-
lan Bárth Péter hajtotta. A többi kocsit megelőzve nagy lendülettel bevágtatott lo-
vaival a Rúzsa-tanya udvarára. Ott nagy csend fogadta. Egy asszony nagy komóto-
san söprögette az udvar földjét. A söprögető, vagyis köznapi munkát színlelő asz-
szony, Kalmár Jánosné Katus Mária, a Rúzsa család Mári ángyija előzőleg beterelte 
a ház népét és vendégeit a tanyába, hogy végrehajthassa tréfáját. Bárth Péter le-
gényes hetykeséggel elkiáltotta magát: Megérkeztünk a menyasszony ágyáért. Erre 
Mári ángyi közölte: Nincs itt semmiféle menyasszony, talán a következő tanyában 
akad. A megdöbbent legény már fordította lovait, kocsiját, amikor megérkezett a 
vőlegényt szállító második kocsi. A vőlegény persze ismerte Mári ángyit, és nem 
hagyta magát lerázni. A hétköznapiság tettetése jól sikerült. A házbeliek és a ven-
dégek egyaránt megvidámodtak tőle. 

Az ágyvivők betódultak a szobába, ahol jókedvű italozásba kezdtek. A vőle-
gény szertartásosan rátette kalapját a menyasszony magasra vetett ágyára. Ezzel a 
mozdulattal a helyi hagyomány szerint „lefoglalózta” a menyasszony ágyát, búto-
rát. A vőfíny ékes versezettel kikérte a gazdától és a gazdasszonytól az ágyat. Miu-
tán igenlő választ kapott, a jelenlévők dalos jókedvvel az udvarra hordták a meny-
asszony bútorait, ágybéli ruháit. A bútorokat, dunnákat, vánkusokat felrakták a 
lovaskocsikra úgy, hogy minden kocsira jusson valami. Az egyik ágyat magasra 
fölvetették, hadd lássák a bámészkodók, hogy milyen hozományt kapott Rúzsa 
Tërus. A fiatalság felkapaszkodott a kocsikra, és hangos nótaszóval haladt a Bárth-
tanya felé. Rózsa Terézia nem ment az ágyvivőkkel, mert a távoli tanyáról bëeste-
lëdés előtt nehezen tudott volna gyalog visszatérni.  

Rózsa Balázs és Kalmár Teréz 1943-ban az alábbi hozományt adta Tërus lá-
nyának: egy Jánoshalmán vásárolt sötétbarna hálószoba bútort, amely állt két szek-
rényből (sifonérból), két nyoszolyából, egy esztergált lábú asztalból és négy székből; 
két tollas dunnát, két szalmazsákot, 6 tollas vánkust; elégséges lepedőt, dunnacihát, 
vánkuscihát, abroszt, ágyterítőt, törölközőt; több öltöző ünnepi ruhát, amelyeket az 
előző években Kalmár Teréz varrt a jánoshalmi népviselet divatjának megfelelően. 
Az ágyhuzatok között voltak slingőtt fehérek, vagyis tisztaszobába valók, valamint 
színesek, csíkosak, vagyis napi használatra valók. A slingőtt cihák többségét Kalmár 
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Teréz varta, vagyis hímezte, díszítette. A staférungban akadt olyan fehér lyukhím-
zéses vánkusciha is, amelyik még a Szüle fiatalkori kelengyéjéből származott: kettő 
piros, kettő kík, kettő pedig rúzsaszín vánkusvégre való volt. 

A lakodalom után Rózsa Terézia kapott az apjától egy borjút, amelyet a Bárth-
tanyán tehénné nevelt, ámbár hosszú távon sok szerencséje nem lett vele.  

Bárth János és Rózsa Terézia lakodalmát 1943. november 22-én tartották Il-
lancsban.123 Abban az időben még a két színterű lakodalmak voltak divatban. Ez 
azt jelentette, hogy a vőlegényes és a menyasszonyos háznál egyaránt lakodalmat 
tartottak. A két násznép időnként külön mulatott, máskor meglátogatta a másik 
tanya mulatóit. Az esküvőre együtt vonultak el. Tulajdonképpen a két színterű la-
kodalom eseményeinek vázát a két násznép mozgásai alkották.  

A lakodalom alkalmából mindkét tanya szobáját kiürítették. Kihordtak belőle 
minden fölösleges bútort, például az ágyakat, szekrényeket. Az étkezések idejére 
alkalmi asztalokat, padokat raktak be. Étkezések után ezeket kihordták és a helyü-
kön folyt a tánc. 

1943-ban Illancs még közigazgatásilag Jánoshalmához tartozott. Illancsban 
közigazgatási és anyakönyvi kirendeltség sem működött. Ezért a házasulóknak a 
jánoshalmi községházán kellett polgári házasságot kötniük. Bárth János és Rózsa 
Terézia a lakodalmuk napjának délelőttjén lovaskocsival jártak Jánoshalmán nász-
nagyaikkal, hogy a polgári házasságot megkössék. Ezt az alkalmat használták föl 
fényképezkedésre is egy jánoshalmi fényképésznél. (87. kép.) 

A vőlegény násznépe a Bárth-tanyán, a menyasszony násznépe a Rúzsa-ta-
nyán gyülekezett. A szükséges időpontban a vőlegény násznépe fölszalagozott lo-
vaskocsikra kapaszkodott és nagy nótaszóval elkocsizott a homokos dűlőutakon a 
Rúzsa-tanyáig. Ott némi vidám iszogatás után megtörtént a menyasszony kikérése. 
A két násznép lovaskocsikra szállt és együtt kocsizott el az illancsi „faluban” álló 
templomhoz. A viszonylag új, 1938-ban felszentelt tanyai templomban a plébános 
megeskette a fiatalokat. Az anyakönyvben megörökítette, hogy a násznagyi teen-
dőket a Bárthokkal sógorságban lévő Wiedner Péter, illetve a menyasszony ke-
resztapja, egyben nagybátyja, Kalmár András látta el.  

A templomból kijőve mindkét lakodalmas tanya vendégei kocsira szálltak, és 
harsány nótázással, zeneszó kíséretében elkocsiztak a menyasszonyos Rúzsa-ta-
nyához. Ott bëköszöntöttek és rövid ideig együtt mulattak. Ezek után a két násznép 
elköszönt egymástól. A Bárth vendégek kocsira szálltak és elkocsiztak a Bárth-ta-
nyára. Természetesen magukkal vitték a menyasszonyt is. A Rúzsa-tanyában a 
menyasszony násznépe immár menyasszony nélkül evett és mulatott. Ez az állapot 
éjfél tájáig tartott, amikor a menyasszony násznépe felkerekedett, és a sötét éjsza-
kában hangos nótaszóval a Bárth-tanyához gyalogolt, ahol a két násznép együtt 
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ünnepelve megtartotta a fejbëkötést. Reggelig tartott a mulatás. Legtöbben virradat 
idején tértek haza tanyájukba.  
 
Rózsa Ilona és Rózsa Vera kettős lakodalma (1948) 
 

1948. április 7-én szerdán egész nap esett az eső. A hűvös, szürke barátságta-
lan idő inkább őszt idézett, mint tavaszt. Ez a nap mégis különleges napnak számít 
az illancsi Rúzsa-tanya történetében. Az illancsi tanyák nagy politikai változások 
előtt álló népe ezen a borongós áprilisi napon Rózsa Balázs tanyáját emlegette, 
mert ott kettős lakodalom zajlott. Egy napon ment férjhez Rózsa Balázs és Kalmár 
Teréz két fiatalabb lánya, Ilus és Vëra. Ilust keceli legény vette el, ami miatt a lako-
dalom menete némileg eltért az illancsi lakodalmak rendjétől. Vera, illancsi legény, 
Kovács Vencel felesége lett. Nem került messze a szülői háztól. Alábbiakban a 
kettős lakodalmat úgy mutatom be, hogy a hangsúly Ilus házasodására essék, mi-
vel az ő Kecelre vitele eltérő szint jelentett az illancsi lakodalmak skáláján.  

Kecelt és Illancsot a köztük nyújtózkodó Csala és Polgárdi (Pógárdi) puszták 
képében kiterjedt homoki erdők, homokbuckás legelők, uradalmi birtokok és ho-
mokhódító tanyai kisparasztok parcellázott dűlői választották el egymástól. Leg-
alább 3 órát kellett nyekeregni a lovaskocsinak, mire Kecelről Illancs közepére ért. 
Emiatt a gazdasági kapcsolatok nem voltak túl erősek a keceliek és a sokfelől jött 
illancsi tanyalakók között. Ehhez hozzájárult az a körülmény is, hogy 1906 után 
elenyészően kevés keceli lakos telepedett le Illancsban. Mindezekből nyilvánvaló-
an következett, hogy keceliek és illancsiak fölöttébb ritkán kötöttek egymással há-
zasságot. Különös véletlen játszott közre abban, hogy Pápai János keceli gazda fia, 
Pápai József rátalált az illancsi Rózsa Balázs leányára, Ilonára. 

A Kecel falu szélén, a Vadkerti út mellett, a Nyirjes területén egy hosszú torná-
cos házban lakó Pápai Jánosnak és feleségének, Béleczki (Szúnyog) Erzsébetnek 
leánygyermekeiken kívül két fiúk volt: Lajos és József. Lajos 1946-ban Rózsa lányt 
vett feleségül, a Polgárdin lakó Rózsa Lajos leányát: Máriát, akinek anyja, Rózsa 
Lajos felesége, Németh Zsófia, kecelinek mondhatta magát. Pápai Lajos 1947 őszén 
és 1948 tavaszán fiatal feleségével apja házában, szüleivel egy háztartásban lakott 
Kecelen, a Vadkerti úton.  

1947. december 8-án, Szeplőtelen fogantatás ünnepén Rózsa Balázs elhatároz-
ta, hogy meglátogatja Polgárdin rég nem látott öccsét, Rózsa Lajost. Maga mellé 
ültette a kocsira Ilus leányát, aki ebből az alkalomból jankaias viseletbe öltözött. 
Nyakába gyöngyöket rakott, amelyeket igencsak megcsodáltak a polgárdiak. Apa 
és leánya elzötyögtek Rózsa Lajos Polgárdin álló tanyájáig, de meglepődve tapasz-
talták, hogy rokonuk nincs otthon. Éppen disznót vágott apósánál Kecelen. A ta-
nyás feladatát veje, Pápai Lajos látta el. Rózsa Balázs néhány órát beszélgetett Pápai 
Lajossal, majd lányával együtt visszakocsizott Illancsba.  

Pápai Lajos szépnek, vonzónak találta Rózsa Balázs 18 éves Ilus lányát. Haza-
térve Kecelre nyakra-főre dicsérte, és Józsi öccsének figyelmébe ajánlgatta. Az 
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illancsi Rúzsa lányról szóló sok beszédet végül tett követte. Szerencsére éppen 
közeledett karácsony. A Pápai fiúk fejükbe vették, hogy karácsonyfa-szerzés ürü-
gyén elmennek Illancsba és felkeresik Rózsa Balázs tanyáját. Neki is vágtak 
lovaskocsival Polgárdinak és a csalai erdőnek, hogy Illancsban kössenek ki. Útköz-
ben Polgárdin maguk mellé ültették Pápai Lajos apósát, Rózsa Lajost, aki örömmel 
vállalkozott bátyja meglátogatására, hogy ezáltal helyreköszörülje a december 
nyolcadikai távolléte miatt elszenvedett esetleges kudarcélményt. Amint a Rúzsa-
tanya lakói meglátták a düllőről beforduló keceli kocsit és utasait, azonnal tudták, 
hogy mi szél hozta vendégeiket. A két nagylány szárkúpok mögé bújva figyelte a 
lovak kifogását és az udvari kedélyes ismerkedő csevegést. Csak akkor merészked-
tek elő, amikor Rózsa Balázs a házba tessékelte a nem mindennapi vendégeket. A 
keceli fiatalemberek és középkorú polgárdi kísérőjük több órán át elbeszélgettek 
Rózsa Balázzsal és családjával. Amikor Kecel felé vették az irányt, még mindig 
emlegették a karácsonyfát, de nem hagytak kétséget látogatásuk valódi céljáról.  

Pápai Józsinak tetszett a megnézett illancsi leány. Legszívesebben azonnal el-
vette volna. Rúzsa Ilus is szívesen emlékezett a barna keceli legényre. Illancsi ud-
varlói, Kovács Péter és Jacsó Jancsi nem nyerték meg úgy a tetszését, mint a messzi-
ről jött Pápai Józsi.  

Karácsony után, az 1948-as esztendő első hónapjaiban a fiatalabbik Pápai fiú 
többször ellátogatott Illancsba. Legtöbbször lovaskocsin jött, de előfordult, hogy 
jégben-fagyban biciklin érkezett. Az illancsi Kovács Péter, aki határozottan törte 
magát, hogy Rózsa Ilona férje lehessen, minden eszközzel igyekezett eltávolítani a 
keceli udvarlót. Provokálta, levelet írt neki, Pápai József azonban tántoríthatatlan 
maradt. 

Farsangban formálisan is megtörtént a kéretés. Pápai József lovaskocsival jelent 
meg az illancsi Rúzsa-tanyán. Vele érkezett Rózsa Lajos is, aki beszélgetés közben 
úgy fordította a szót, hogy feleségül kérte Rózsa Balázstól és Kalmár Teréztől Ró-
zsa Ilonát, keceli ismerőse, Pápai József számára. A kéretés meghallgatásra talált. 
Pápai József megkapta az áhított leányt.  

Nem sokkal a kéretés után eljött Illancsba a vőlegény apja, Pápai János is, hogy 
megbeszélje leendő nászával a lakodalmat. Kalmár Teréz májusi lakodalmat szere-
tett volna. Pápai János viszont korábban akarta megtartani az esküvőt. Félti a fiát, 
hogy ilyen messzire jár − mondta. Április eleji időpontot szorgalmazott. Az idő-
pontot egyeztetni kellett a másik párral is. Verának tetszett volna április 6-a, mivel 
keddre esett. Kedden született, ezért kedden óhajtott házasságot kötni. Ámde Pá-
pai János ebbe nem egyezett bele. Azt mondta, április hatodikán Kecelen vásár 
lesz. Sok idegen jár a faluban, akik közül többen felkeresik. Nem szeretné, ha a la-
kodalmi előkészületeket és a lakodalmat megzavarnák. Végül abban maradtak, 
hogy április 7-én, szerdán lesz a lakodalom. Jánoshalmán történik meg a polgári 
esküvő, az illancsi templomban pedig a pap adja össze a fiatalokat. Ebéd után a 
vőlegény és a menyasszony a keceli násznaggyal Kecelre kocsizik, ahol már várja 
őket a keceli násznép.  
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A lánykérés után néhány nappal Pápai József és Rózsa Ilona a halasi utcán kü-
lönösebb ceremónia nélkül megejtették az „eljegyzést”. Egy megbeszélt napon Kal-
már Teréz és Ilona leánya garabolyban túrót, tejfölt cipelve elgyalogolt a fölöttébb 
távoli Halasra. Hajnalok hajnalán indultak. Több óra alatt értek a városba. A pia-
con eladták a tejhasznot, majd a megbeszélt helyen találkoztak Pápai Józsival, aki 
biciklivel közelítette meg Halast. A legény az egyik halasi ékszerüzletben vett egy 
vékony aranygyűrűt, amelyet az üzlet előtt az utcán ráhúzott választottja ujjára. 
Ezzel eljegyezte Ilonát. Menyasszonyától és leendő anyósától elbúcsúzott, és min-
denki ment a maga pátriája felé. Hosszú, fárasztó út várt mindannyiukra.  

Rózsa Balázs a lakodalom előtt egyszer járt a keceli Pápai háznál. A keceli pia-
con akadt dolga. Miután végzett piaci tennivalójával, érdeklődni kezdett, merre 
lakik Pápai János. Útbaigazították. Megtalálta a házat, és hosszasan elbeszélgetett 
leendő nászával és nászasszonyával. Utóbbit magában azonnal el is keresztelte Agy- 
gyignak, mivel az asszony a régi keceliek szóhasználatával az addig szót aggyignak 
mondta. Szegény öreg Pápainé amíg élt, Rózsa Balázs családja mindig az Öreg 
Aggyig ragadványnéven emlegette. Váratlan látogatásakor Rózsa Balázs szétnézett 
a Pápai portán. Otthon elmesélte leányának, hogy egy hosszú, oszlopos tornácos 
házban fog lakni, és egy földekkel, állatokkal rendelkező gazdacsaládban fog élni 
Kecelen. Jó, hogy legalább ennyit mondhatott, mert Rózsa Ilona csak az esküvője 
után a délutáni szürkületben pillanthatta meg leendő lakóhelyét, a keceli Pápai 
házat. Az ismeretlenségbe vitte a Kecel felé tartó kocsi.  

A lakodalom szerdája előtti vasárnap ünnepélyes keretek között elvitték Ke-
celre Rózsa Ilona ágyát, hozományát. Az ágyért ketten érkeztek egy stráfkocsival: 
Béleczki (Szúnyog) József, a vőlegény nagybátyja, a kocsi tulajdonosa, valamint 
maga a vőlegény. A menyasszonyos háznál az ágyvitelkor jelen volt a menyasz-
szony vőfínye, Kispéter Balázs, Rózsa Zsófia fia is. Ilona bútora, kelengyéje szállí-
tásra várva a konyhában volt összerakva, Vera ágya pedig a szobában várta elszál-
lítóit. Az esemény ünnepélyességét emelendő a konyhában, az összerakott bútorok 
mellett Kispéter Balázs vőfíny előadott egy ágykikérő versezetet. Közben a vőlegény 
az ágyra dobta a kalapját. Mozdulatával lefoglalta választottja hozományát. A ce-
remónia végeztével kocsira rakták a bútorokat és a kelengyét. A szekrényeket la-
posan felfektették a platóra, beléjük rakták a ruhaféléket, dunnákat, vánkusokat. 
Melléjük állították az ágyvégeket. A szekrények aljába még azt az elállós süte-
ményt is belerakták, amellyel fejbëkötés után az újasszony Kecelen kínálgatta ven-
dégeit. Jól kellett rakodni, mert a „szállítmány” úttalan utakon, erdőkön haladt át, 
amíg Kecelre ért. 

Kecelen zajos ünneplés nélkül fordult be a kocsi a Pápai porta kapuján. Mivel 
az első szobát a lakodalom idejére ki kellett üríteni, az Illancsból hozott bútort oda 
nem vihették. Ezért az egész szállítmányt ideiglenesen az udvaron álló, vesszőfo-
násos, tapasztott falú hombárban helyezték el. 
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Ilona sötétbarna bútorát jánoshalmi asztalos készítette. Jóval a lakodalom előtt 
megrendelte nála Rózsa Balázs. Az asztalt a „szomszéd” Schaffer családtól vették, 
mert ott fölöslegessé vált. 

A Rózsa Balázs és Kalmár Teréz által Ilona lányuknak adományozott bútor az 
alábbi bútorfajtákat tartalmazta: 2 szekrényt, sifonért, 2 nyoszolyát, amelyeknek 
alsó deszkáit Rózsa Balázs vágta méretre, 1 asztalt, 2 széket. 

A bútoron kívül Ilona az alábbi kelengyét kapta szüleitől férjhezmenetelekor: 
2 szalmazsákot, amelyek közül az egyik még a Szüléé, Mészáros Regináé volt; 2 
dunnát, amelyek közül az egyikhez egy fehér ünnepi huzat, a másikhoz 2 
hétköznaplós, rózsaszín, illetve fehér-zöld csíkos huzat tartozott; 5 vánkust; 2 piros 
kockás, hétköznaplós vászonlepedőt, 2 sárgásfehér ünnepi vászonlepedőt; 3 vá-
szon törölközőt, amelyek közül az egyik, mégpedig a piros csíkos még Mészáros 
Regináé volt; 1 piros kockás sütőabroszt, 4 kenyérszakításhoz való fehér szalvétát; 
2 bordó ágyterítőt, 1 ugyanolyan asztalterítőt. Ehhez járult még 24 öltöző ruha: 12 
egybeszabott, polgárias, ubonyos és 12 szoknyás, blúzos, „népi”, népviselet jellegű.  

A lakodalom előtti napokban, főleg vasárnap, Rózsa Balázs Kispéter Balázs 
vőfíny társaságában a lovaskocsijával hívogatni járt. Eljutottak Kecelre is, hogy meg-
hívják Pápai Jánost és az útba eső Rózsa Lajost. Leginkább persze az illancsi tanyák 
világában hívogattak.  

A lakodalom előtt a lakodalmas ház asszonyai, lányai, rokon és szomszéd asz-
szonyok segítségével levágták a leveshez való tyúkokat. Megsütötték a fonott, 
kerek lakodalmi kalácsokat. Összehordták a szükséges tálakat, tányérokat, evőesz-
közöket. Rózsa Balázs saját nevelésű bikaborjút vágott paprikásnak.  

A család tagjai segítők közreműködésével kiürítették a tanya szobáját és rész-
ben a konyháját. Az ágyak a gangra és a kamrába kerültek. A két menyasszony a 
lakodalom előtti éjszakán a gangon, a Kecelről jött vőlegény és násznagya a kamrá-
ban aludt. Volt olyan családtag, aki az istállóban húzta meg magát.  

Április 6-án este Kecelről lovaskocsival megérkezett a vőlegény, Pápai József, 
valamint násznagya, anyai nagybátyja, Pápai István. Több keceli résztvevője nem 
is lett az esküvőnek. A két keceli férfi azért utazott már kedd este Illancsba, mert 
másnap korán kezdődött a nap. Kecelről hajnalban nem lehetett volna időben 
megérkezni a menyasszonyos házhoz.  

Április 7-én, szerdán viszonylag korán elindultak ünneplőbe öltözve a háza-
sulandó fiatalok és násznagyaik Jánoshalmára a polgári esküvőre. Rózsa Balázs 
kocsijával, lovaival mentek. A szokásokkal ellentétben Rózsa Balázsnak, mint 
örömapának velük kellett tartania, mert Vera lánya nem volt nagykorú, így az apai 
akaratnyilvánítás nélkül nem esküdhetett meg. Útba ejtették Kovács Ferenc tanyá-
ját, ahol Vera átszállt a Kovácsok kocsijára, vőlegénye, Kovács Vencel mellé. A két 
kocsi felszalagozva egymás után haladt az esős reggelen Kalmár Ferenc jánoshalmi 
házáig. Ott beálltak az udvarba. A férfiak kifogták a lovakat. Közben a két meny-
asszony átöltözött menyasszonyi ruhába. Az öltözködésben Kalmár Ferenc felesé-
ge, Jancsika Böske volt a lányok segítségére. 
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Ilona abban a fehér selyemruhában esküdött, amelyet Kalmár András, mint 
keresztapa Terusnak vásárolt. Férjhezmenetele alkalmával a legidősebb Rózsa lány, 
Tërus, húgának adta a ruhát. Vera esküvői ruháját Kalmár Ferenc, illetve felesége, 
Böske ángyi vette. 

A két házasulandó pár a négy násznaggyal gyalog ment a jánoshalmi főutcán 
násznépi kíséret nélkül a fényképész műterméig, ahol elkészültek a beállított eskü-
vői felvételek. (103., 109. kép.) A fényképésztől kijövet a kis csapat folytatta útját a 
községházáig, ahol a jánoshalmi állami anyakönyvvezető összeadta a fiatalokat. A 
polgári esküvő befejeztével a két államilag értelmezett új házaspár és a négy nász-
nagy visszagyalogolt Kalmár Ferenc portájára.  

A násznagyi teendőket Pápai József részéről keceli nagybátyja, Pápai István, Ró-
zsa Ilona részéről anyai nagybátyja és keresztapja, Kalmár András, Kovács Vencel 
részéről Berta István, Rózsa Vera részéről anyai nagybátyja, Kalmár Ferenc látta el.  

Kalmár Ferenc udvarán a férfiak újra befogták a lovakat, és a kocsik elindul-
tak Illancs felé. A két menyasszony nem öltözhetett át, mert Illancsba menyasszo-
nyi ruhában kellett érkezniük. A templom ugyanis közelebb esett, mint a lakodal-
mas házak. Így a templomi esküvő előtt nem lett volna lehetőségük a visszaöltö-
zésre. A kocsin ülők, különösen a menyasszonyok az eső ellen esernyővel próbál-
tak védekezni.  

Közben a násznép, a Rúzsa-tanya és a Kovács-tanya meghívott vendégserege 
a templom előtt gyülekezett. Az ünneplők örömmel fogadták a jánoshalmi polgári 
esküvőről megérkező fiatalokat és násznagyaikat.  

A templomban az oltár előtt felsorakoztak a házasulandók. Mögöttük álltak 
násznagyaik. Jobb oldalra került Rózsa Vera és Kovács Vencel, bal oldalra állt Ró-
zsa Ilona és Pápai József. Emiatt a pap előbb eskette meg a fiatalabb Rózsa Verát, 
mint az idősebb Rózsa Ilust. Tanulságos, hogy az anyakönyvbe is ilyen „fordított” 
sorrendben kerültek be a párok.124  

Akkortájt az egyház még nem kapcsolta össze a római katolikus szertartás-
könyvek előírásai szerint végzett esketést misével. Így a templomi ceremónia rövid 
ideig tartott, azzal együtt, hogy a plébános a visszaemlékezések szerint behívta a 
két menyasszonyt a sekrestyébe, ahol bizonyára az újasszony-avatás áldásában 
részesítette őket.125  

A templomból kijövet Kovács Vencel vendégei Kovács Ferenc tanyája felé tar-
tottak, a Rúzsa lányok násznépe pedig zeneszó kíséretében elindult a Rúzsa-
tanyára, ahol megtörtént a két menyasszony bëköszöntése. Akik kocsival érkeztek az 
esküvőre, kocsival követték a Jánoshalmán járt kocsikat. Akik gyalog mentek a 
templomba, gyalogoltak a kocsik után.  

A Rúzsa-tanyára megérkező lakodalmasok leszálltak a kocsikról és vidám nó-
taszóval gyülekeztek a konyhaajtó előtt az udvaron. A vőfínyek előre sietettek, és 
                                                           
 
124 KÉL. I. Ak. Kh. Ház. 1948. 1–2. sz.  
125 Az újasszony avatásáról: BÁRTH Dániel 2005. 139–142. 
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fölvirágozott, fölszalagozott görbebotjukat fordított helyzetben összeakasztották. 
Az így keletkezett virágos „kapu” alatt léptek be a menyasszonyok, a vőlegények 
és a lakodalmasok a házba.  

Rózsa Vera és Kovács Vencel a családi egyezmény szerint a Rúzsa-tanyán töl-
tötte a déli órákat. Így a két menyasszony egymás közelében lehetett ebéd alatt. 
Csak ebéd után indultak el: Ilus Kecelre, Vera a Kovács-tanyára. Utóbbiért eljött a 
vőlegényes ház vendégserege.  

Kalmár Teréz nem vehetett részt az esküvőn, mert az ebéd előkészítésével kel-
lett foglalkoznia. Maga felügyelt az ebéd főzésére, tálalására.  

Mire a lakodalmasok megérkeztek a Rúzsa-tanyára, a szoba és részben a 
konyha tele volt rakva bakokra állított alkalmi asztalokkal, padokkal. A házvégi ab-
lakok elé ült a két fiatal pár és a négy násznagy. A többi vendég ott ült le, ahol ta-
lált magának helyet.  

Ebéd alatt a fehérkötős rokonok a következő ételeket szolgálták föl a vendégek-
nek: tyúkhúslevest; levesben főtt tyúkhúst az elmaradhatatlan paradicsommártással; 
borjúból főzött paprikást kenyérrel vagy fehér főtt krumplival; süteményeket, ame-
lyeket a meghívottak hordtak össze. Az étkezés előtt és alatt bárki bármikor fo-
gyaszthatott az asztalokra rakott kerek, fonott, jankaias lakodalmas kalácsokból. 
Aki inni akart, borosüveg után nyúlt, vagy kúti vízzel oltotta szomját. 

A levágott bikaborjú lábszárából a lakodalom előtt kocsonnya is főtt, amelyet 
este fogyaszthatott a vendégsereg.  

Ebéd után Rózsa Ilona elbúcsúzkodott szüleitől, násznagyától, és a keceli ko-
csi elindult Kecel felé. Hárman ültek rajta: a menyasszony, a vőlegény és a vőle-
gény násznagy nagybátyja, Pápai István. Ő hajtotta a lovakat.  

A menyasszonyt szállító kocsi megállt Rózsa Lajos polgárdi tanyájánál. Utasai 
kicsit megpihentek, szárítkoztak. Amikor tovább indultak a szomorkás, esős idő-
ben, csatlakozott hozzájuk Rózsa Lajos a saját kocsijával, aki az illancsi részvétel 
helyett a közelebb eső keceli lakodalmazást választotta.  

Ilona hosszú utazása alatt Illancsban tovább zajlott a lakodalom, immár meny-
asszonyok nélkül. A szobából kihordták az asztalokat. Bádogos Jancsi szorgalmasan 
húzta tangóharmonikáját. A bor folyt, a vendégek önfeledten táncoltak.  

Éjfél előtt minden vendég arra számított, hogy az egész násznép felkerekedik, 
és elmegy Kovács Ferenc tanyájára Rózsa Vera fejbëkötőjire. A várt esemény azon-
ban elmaradt. Állítólag Kalmár Teréz kiadta a „határozatát”: Ha Kecelre nem men-
nek fejbekötőre, akkor Kovács Ferencékhez se menjenek!  

Kecelen, a nyírjesi Pápai portán estefelé gyülekeztek össze a lakodalmas ven-
dégek. Nagy zsibongás támadt köztük arra a hírre, hogy Illancsból megérkezett a 
fiatal párt szállító kocsi. Mindenki kíváncsi volt a menyasszonyra, a „Józsi válasz-
tottjára”, a „Pápaiak új menyecskéjére”. A Pápai ház első szobája ki volt ürítve. Ott 
zajlott a tánc és ott ültek le este a vendégek vacsorázni.  

Éjfélkor megtartották a „fejbëkötőt”. Előtte a menyasszony a hátsó szobában 
átöltözött menyecske ruhába. A keceli asszonyok próbáltak segíteni az öltözködés-
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ben, de sokra nem jutottak. Rózsa Ilona maga „kötötte be a fejét”, mert keceli segí-
tői nem értettek a jankai fityulához.  

Pápai Józsi nem tudott táncolni, de váltig bíztatta férfirokonait, barátait, hogy 
táncoljanak az új asszonnyal. Azok táncoltak is eleget, mivel akkortájt még nem 
volt divat Kecelen az új asszony pénzért táncoltatása. A vigasság hajnali három óra 
tájban ért véget.  

Másnap, amikor a házbeliek kialudták magukat, elkezdődött a rendcsinálás, a 
szoba újra berendezése. Rózsa Ilona bútorait kihordták a hombárból, és elhelyezték 
az első szobában. Ruháit beakasztották, berakták a szekrényekbe. Dunnáiból, ván-
kusaiból ágyat vetettek. A munkálatokban segítők is akadtak: kíváncsi természetű 
rokon asszonyok, akik árgus szemekkel figyelték, milyen hozománnyal érkezett a 
Pápai házhoz az Illancsból hozott jankai menyecske. Végül is elégedettek voltak a 
látottakkal. A bútorok, az ágybéli ruhák és az öltözetruhák láttán kivetni, bírálni, 
kritizálni valót nem találtak.  

A lakodalom után néhány nappal, Pápai József és Rózsa Ilona lovaskocsival 
Illancsba utazott. Átvették és elvitték Kecelre az illancsi rokonoktól származó la-
kodalmi ajándékokat. 1948 táján az Illancsiak még nem vitték túlzásba az ajándé-
kozást. Ugyanez mondható el a keceliek többségéről is. Néhány edény vagy más 
kisebb használati tárgy megfelelt lakodalmi ajándéknak a legközelebbi rokontól is. 
Rózsa Ilona násznagy nagybátyja például egy 10 literes vöndölt és egy cseresznyés 
mintás tálat adott keresztlányának nászajándék gyanánt. Pápai József egyik módos 
keceli nagybátyja cserépkancsót adományozott két bögrével. Rózsa Ilona palacsin-
tasütőt és kék zománcos tálat kapott egyik nagybátyjától.  

Pápai János, Rózsa Ilona apósa megkedvelte Illancsból hozott menyét. Nem 
sokkal a lakodalom után az idősebbik Pápai fiú, Lajos feleségével együtt elköltö-
zött az apai háztól. Átmenetileg egy polgárdi tanyán telepedett le. A Pápai házban, 
az idősödő Pápai házaspárral a fiatalabb fiú, József és felesége, Rózsa Ilona maradt. 
(105. kép.) Az Illancsból jött Ilus kitartón gondozta hosszan betegeskedő apósát, 
anyósát, férjét és a balesete után odakerülő Kalmár Terézt. Végül évtizedekre 
egyedül maradt az átalakult Pápai portán.  

A következőkben a „kettős lakodalom” fentebb vázolt menetének olyan ele-
meiről esik szó, amelyek csak Rózsa Vera és Kovács Vencel házasságkötésével 
kapcsolatosak, és különböznek Rózsa Ilona és Pápai József egybekelésének esemé-
nyeitől. 

Rózsa Balázs és Kalmár Teréz legfiatalabb lánya, Vera, nővéreinél fogéko-
nyabb volt a férjhez menésre. Korán, 15 éves korában megtalálta választottját az 
illancsi Kovács Vencel személyében. Amikor 1947. február 17-én Arnold János fele-
ségül vette Kalmár Reginát, Kalmár András leányát, az esküvői képre rákerült 
nyoszojúként a két fiatalabb Rúzsa leány is. Rózsa Vera mellett a képen ott feszített 
kisvőfínyként Kovács Vencel is. (70. kép.) A 22 éves Kovács Vencel már 1947-ben 
kinyilvánította azt az óhaját, hogy feleségül szeretné venni Rózsa Verát, aki egyéb-
ként 1947. szeptember 29-én betöltötte 16. életévét, vagyis szülői engedéllyel férj-
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hez mehetett. Rózsa Balázs és Kalmár Teréz válasza körülbelül úgy hangzott, hogy 
beleegyeznek a házasságba, de csak Ilus férjhezmenetele után. A születési és a há-
zasodási sorrend azonossága lányok vonatkozásában régi elvnek számított, de 
Vera és Ilona esetében inkább csak ürügy volt az időhúzásra. Kalmár Teréz ki-
mondva vagy kimondatlanul nem lelkesedett különösképpen Vera választottjáért. 
Szerencsére Ilusra 1947 karácsonya táján rátalált a keceli legény, Pápai József. Ezál-
tal Vera férjhezmenetele is szabad utat nyert. 

1948. április 4-én vasárnap, a lakodalom előtt három nappal tartották az ün-
nepélyes ágyvitelt. A megegyezés szerint, a tumultus elkerülése érdekében Vera 
ágyvivői akkor érkeztek meg, amikor Ilona ágyvivői már elindultak Kecel felé. 

Kovács Vencel vőlegény, valamint vőfínye Kovács Péter jó néhány legény és 
leány kíséretében három lovaskocsival érkezett a Rúzsa-tanyára. A kocsikat Kovács 
Ferenc és felesége rokonai biztosították. A legelső kocsi, egy platós stráfkocsi, ame-
lyen bëágyazva lehetett vinni a nyoszolyákat, Horváth János (Csikós Jani sógor) tulaj-
dona volt. Maga hajtotta két büszke tartású lovát. Felesége, Katus Margit, ugyan-
úgy Katus lány volt, mint az örömanya, Kovács Ferencné Katus Vera. Azt mond-
hatnánk: a Kovács Vencelhez férjhez menő Rózsa Vera ágyvitele alkalmából mű-
ködésbe lépett az illancsi Katus rokonsági háló. Nem először a Rúzsák és a Kalmá-
rok históriájában.  

A kettős ágyvitel híre jó néhány rokon fiatalt a Rúzsa-tanyára vonzott. Különö-
sen a Vera ágyvitele kínálkozott látványosnak, hiszen Vera ágyát Illancs egyik ta-
nyájába vitték a helyben kialakult hagyománynak megfelelően. A nagy eseményre 
eljött többek között Kalmár János lánya, Maris. Ott volt Kispéterné Rózsa Zsófi két 
gyereke is: Tëca és a vőfínykëdő Balázs. Idegeneket is a Rúzsa-tanya tájékára hajtott a 
kíváncsiság. A tanyakerítésen kívül állva a fák ágai között lesték, hogy mit raknak 
föl a kocsikra, milyen kelengyét kap Rúzsa Vëra. 

60 esztendővel a nevezetes esküvő után az illancsi emlékezetben a következő 
hozomány emléke él: Sötétbarna hálószoba bútor, amelyet jánoshalmi asztalossal 
készíttetett el Rózsa Balázs. A bútoregyüttes részei: 2 szekrény (sifonér), 2 nyoszo-
lya, 1 asztal, 2 szék; 2 szalmazsák, 2 tollas dunna, 2 tollas vánkus; 4 dunnaciha, közü-
lük 2 fehér kivart ünnepi, 2 tarka hétköznapi, 5 vánkusciha, közülük 3 fehér ünnepi, 
2 tarka hétköznapi; 2 kivart ünnepi lepedő, 2 egyszerű hétköznapi vászonlepedő; 2 
vastag ágyterítő; 4 vászontörölköző, 4 szakajtóruha; személyes öltözetdarabok: 
népviseleti öltözetek és polgárias ubonyok egyaránt.  

Az emlékezők rendre hangsúlyozzák, hogy Rózsa Vera és részben Rózsa Ilona 
kelengyéje 1945–1946-ban gyűjtődött, vagyis olyan esztendőkben, amikor fölöttébb 
nehéz volt mindenféle textília beszerzése. A boltokban alig lehetett kapni valamit. 
A kelengye több darabja a hatalmas pengő-infláció közepette csere révén került a 
Rúzsa-tanyára, és külső képét tekintve a keservesnek, nehéznek tartott, sokat em-
legetett cserevilág emlékének mondható. 



88 
 
 

A hozomány kérdésköréhez tartozik még az a tény, hogy Rózsa Balázs a két 
fiatalabb leányának is adományozott egy-egy üszőborjút. A saját nevelésű szép ál-
latokat a lakodalom utáni hónapokban vehették át a menyecskék.  

Visszatérve az ágyvitel eseményeinek bemutatásához, a lovaskocsik megérke-
zése után a vidám ágyvivők bementek a házba. Kovács Péter vőfíny ékes versezettel 
kérte ki Rózsa Balázstól és Kalmár Teréztől Rózsa Vera menyasszony ágyát. Köz-
ben Kovács Vencel észrevétlenül az ágyra tette a kalapját. Amikor Rózsa Terézia 
ennek szükségességére emlékeztette, nevetve válaszolta: „Má ott van”.  

A szülők igenlő válasza utána a fiatalok kihordták az udvarra a bútorokat, és 
a textil jellegű kelengye-tárgyakat. A két ágyat szalmazsákostól, vánkusostól, dun-
nástól magasra vetették a Csikós Jani sógor stráfkocsiján. A többi holmi a másik két 
kocsira került. A vőlegénnyel érkezett fiatalok felkapaszkodtak a kocsikra és a 
menet elindult.  

A vőlegény násznagya, Kovács Péter, azon való kesergésében, hogy nem ő, 
hanem a keceli legény veheti el a középső Rúzsa lányt, a jelenlévő Rózsa Ilona és 
szülei bosszantására azzal a nótával indította el az illancsi ágyvivő menetet, amely 
Rózsa Ilona feltételezett bánatát kívánta illusztrálni: Édesanyám, minek adott férjhez? 
/ Minek adott keceli legényhez? / Én az uram nem szeretem, / Gyászba borult az életem, 
Csuhajla. A vájtfülűek értették a nóta fájdalmas üzenet jellegét, de Rózsa Vera ágyá-
nak vivői nem igazán törődtek a saját vőfínyük személyes panaszával. Önfeledten 
harsogták a dalt a tavaszi délután tanyai csendjében.   

A fentebb már bemutatott lakodalom fontos mozzanatának számított, amikor 
ebéd után a Kovács-tanya vendégserege felszalagozott lovaskocsikon átment a 
Rúzsa-tanyára, hogy elhozza a menyasszonyt. Kovács Péter vőfíny mondta a kikérőt. 
Katus Mihály (Katus Misa sógor) táncolt egyet a menyasszonnyal, közben azt kur-
jongatta, hogy Rúzsa Vërávā táncol. A jelenlévők értették a célzást. Egy-két másod-
percig mindenki arra a Rózsa Verára gondolt, aki Rózsa Ferenc és Tapodi Francis-
ka legfiatalabb leányaként Katus Mihály felesége volt, amíg a halál fiatalon el nem 
ragadta.  

A kikérő után Kovács Vencel lakodalmasai nagy nótaszóval elindultak a Ko-
vács-tanyára, hogy ott folytassák a mulatozást. Magukkal vitték Rózsa Verát, a 
menyasszonyt, aki ezzel az utazásával jelképesen is elhagyta felnevelő hajlékát, a 
Rúzsa-tanyát. 

A Kovács-tanyán önfeledten mulatoztak a meghívottak az öttagú Szellei banda 
muzsikájára. Vacsorára megszaporodott a nép, mert néhányan csak késő délután 
érkeztek meg, mivel szerda lévén, Jánoshalmán jártak piacon. 

Éjfél előtt többször tekingettek ki a tanyai éjszakába a lakodalom rendezői. 
Hallatszik-e már a távoli nótaszó? Jönnek-e a Rúzsa-tanya vendégei fejbëkötésre? De 
bizony, a fentebb említett ok miatt nem jöttek. Egészen pontosan, megjelent két le-
gény: kis Kalmár János és Bárth Péter, akik talán a hírt is megvitték a menyasszony 
lakodalmasainak tétovázásáról.  
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Hajnali 3 óráig várták a Kovács-tanyán a Rúzsa-tanya vendégeinek érkezését. 
Ekkor feladták a várakozást, és megtartották a fejbëkötőt. Rózsa Vera menyecske 
ruhába öltözött. Az eredeti terv szerint pízé táncótt volna, de mivel a Rúzsa-tanya 
vendégserege nem jött el, és Kovács Ferenc nem akarta, hogy csak a Kovács–Katus 
rokonságot sújtsa anyagi teher, egy hirtelen hozott családi döntés eredményeként, 
az újasszony csóké táncolt. 

A fejbëkötő hagyományos formájának megbontásáért, a Rúzsa–Kalmár rokon-
ság távolmaradásáért nem lett harag. A Kovácsok–Katusok tudomásul vették, hogy a 
Rúzsák–Kalmárok azért nem jöttek el a lakodalom éjszakáján, mert Kecelre sem me-
hettek Ilus fejbëkötésire.  

A lakodalom utáni első vasárnap a Rúzsa-tanyán, második vasárnap a Ko-
vács-tanyán megtartották a visszavágónak is nevezett szokásos nászebédët. Ezen a 
fiatal pár régi és új családja vett részt. A vendégség középpontjában mindkét he-
lyen a nász és a nászasszony állt. A Kovács-tanyán tartott nászebéd végeztével a jelen 
lévők kimentek az udvarra, és csoportos fényképet készíttettek. A képen Rózsa 
Balázs tajtékpipája „árnyékában” unokaként e sorok írója is ott feszít. (72. kép.) 
 
Mészáros Regina temetése (1958) 
 

A Rúzsa-tanya több mint félévszázados története alatt nem fordult elő, hogy 
valaki ott született volna. Jobbára a halál is elkerülte az épületet. A tanya két tulaj-
donosának nem adatott meg a sorstól, hogy saját portáján érje a halál. Rózsa Balázs 
és Kalmár Teréz egyaránt a halasi kórházban fejezte be földi életét. Ellenben Kal-
már Teréz anyja, Mészáros Regina, 1958. október 17-én éppen a Rúzsa-tanyán tar-
tózkodott, amikor hosszú betegség után elérkezett halálának pillanata.  

Ha már a Rúzsa-tanyán halt meg a Szüle-ként emlegetett idős asszony, nyil-
vánvalónak tűnt, hogy a Rúzsa-tanyából temessék el. Igazából föl sem merült, 
hogy szállítsák vissza a saját hajlékába, az akkor még álló öreg Kalmár-tanyába. A 
temetést Rózsa Balázs szervezte meg. Kalmár Teréznek a közel lakó Kalmár hozzá-
tartozók segítettek a halott öltöztetésében, felravatalozásában.  

A ravatalt a Rúzsa-tanya első szobájának elején, az ablakok előtt, a mesterge-
renda alatt állították föl. Kalmár Tërka és Katus Mári egy nehezen meghatározható 
irányú, réginek mondott hagyományt követve, tiszta fehérbe öltöztette Mészáros 
Reginát. A halott alá is fehér textilek kerültek. A ravatal éppen a teljes fehérsége 
miatt megrázó erejű hatást tett a belépőkre. Október 18-án, a temetés előtti este sok 
rokon és szomszéd látogatott el a Rúzsa-tanyára, hogy részt vegyen Mészáros Re-
gina virrasztásán. A vendégek térdet hajtottak, lëtérgyepőtek, egy-egy Miatyánkot, 
Üdvözlégyet elimádkoztak a ravatal előtt. A halottat szenteltvizes edénybe mártott 
rozmaringág lengetése révén szenteltvízzel hintették meg. Az asszonyok a halottas 
szobában, a férfiak inkább a konyhában ültek le. A szobában helyet foglalók rózsa-
füzért imádkoztak és virrasztó énekeket énekeltek.  
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Más tanyás területekkel ellentétben, Illancsban a papok nem mentek ki a ha-
lottas tanyára, hogy ott búcsúztassák el és indítsák utolsó útjára a halottat. Követ-
kezésképp, Illancsban nem voltak jellemzők a dűlőutakon kígyózó több száz fős 
temetési menetek. Ehelyett az egyház szolgái elvárták, hogy a tanyai halottakat 
hozzák be lovaskocsival a templom előtti térre, a plébánia közelébe. Ott gyülekez-
tek a tanyákról és a távolabbi helységekből érkező gyászolók is. A pap a tér nyuga-
ti sarkában szabad ég alatt végezte el a szertartást, majd a koporsót szállító kocsi 
elindult a közeli temető felé. A gyászolók a kocsi után ballagtak, így a plébánia és a 
temető közötti útszakaszon minden halottnak kijutott egy rövid gyászmenetes 
utolsó út.  

Így temették el Illancsban Mészáros Reginát is 1958. október 19-én. Temetése 
napján késő délután torra jöttek össze a Rúzsa-tanyán a Kalmár rokonok. Bőven 
iszogattak Rózsa Balázs borából, aminek következtében összevesztek. Különösen 
Kalmár András vetekedett nagy kevélyen. Kalmár Teréznek komoly erőfeszítésébe 
került a békesség megteremtése.  
 
HÉTKÖZNAPOK A TANYÁN 
 
Gazdálkodás, termelés, családi munka 
 
Birtokszerzés, a családi birtok 
 

Rózsa Balázs és Kalmár Teréz 1924-ben kötött házasságot. Szüleiknek volt 
földje, tanyája. Mindketten számíthattak tehát örökségre, de tudták, hogy majdani 
örökségükre sokat kell várniuk. Ezért házasságuk első évtizedében jobbára csalá-
don belüli bérletekkel, részes munkákkal biztosították megélhetésüket és gyarapo-
dásukat.  

Rózsa Balázs 1924-től folyamatosan arra törekedett, hogy saját tanyát, saját gaz-
daságot teremtsen. Ez végül is sikerült neki, de közel két évtizednyi munkájába ke-
rült, mire gazdasága elérte a széthullás, a leépülés előtti legkiterjedtebb állapotot.  

Rózsa Balázs 1942–1943 táján, amikor tanyai gazdasága elérte a „csúcsot”, 38-
39 éves volt. Mindebből következik, hogy ha normális rendben haladnak a világ 
dolgai, Rózsa Balázs még körülbelül 20 évig gyarapíthatta volna gazdaságát. Meg-
lévő birtokai jövedelméből bizonyára további földeket vett volna, hogy 60 éves 
kora táján, tanyai szokás szerint, lányainak jelentős birtokrészeket adhasson át. A 
világ azonban 1945 és 1950 táján minden addiginál nagyobbat fordult, és a kiala-
kult történelmi helyzetek, az uralkodó politikai áramlatok nem kedveztek a tanyai 
középparaszt további birtokszerzésének, lassú gyarapodásának. Rózsa Balázs rossz 
korban élt. Alig múlt 45 éves, amikor gazdasága egyik felét, örökölt és vett debeáki 
birtokát elvesztette. Illancsi birtokaitól pedig keserves, adózó, beszolgáltató évek 
után 1962-ben, 58 éves korában fosztották meg. Utána is „gazdálkodott”, de 1962-
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től munkája, tevékenysége csak létfenntartó vegetálásnak volt tekinthető, amiből 
hiányzott a gyarapodás reménye. 

A birtokszerzés apró mozzanatának számított a puszta nyugati oldalán fekvő, 
Funtusnak nevezett 6 kisholdnyi homokterület megvétele 1927-ben. Ettől jóval 
nagyobb jelentősége lett Kalmár Teréz 1933-ban megkapott 15 holdas anyai örök-
ségének, amelyen Rózsa Balázs felépíthette tanyáját is. 1941−1942 tájéka további 
birtokgyarapodást hozott. Kalmár Antal halálával 8,5 holdas apai örökségét is bir-
tokba vehette Kalmár Teréz a Kalmár-tanya tájékán.126 1941-ben Rózsa Balázs is 
megkapta 8,5 holdnyi örökségét a debeáki birtokból.127 A debeáki juss megszerzése 
előtt, 1937-ben Rózsa Balázs vett 17 hold homokot Debeákban.128 A vásárolt birtok-
rész érintkezett az örökségével. Elnyúlt a „Baka-tanyáig”. A terület bokros legelő-
nek számított. Szép nyárfaerdő is volt rajta, amely mellé Rózsa Balázs egy kis akác-
erdőt is ültetett. (161., 162. kép.) 

1942–1949 között, a „birtokcsúcs” idején, az 1948-ban eladott Funtus 6150 
-ölét is számítva, Rózsa Balázs és Kalmár Teréz földbirtoka együttesen és kere-
kítve 55 000 -ölet, vagyis 55 kisholdat tett ki, ami körülbelül 34 kataszteri holdnak 
felelt meg. Rózsa Balázs a korabeli tanyai szokás szerint a „kataszteri hold” kifeje-
zést soha nem emlegette. Mindig 1000 -öles kisholdakban számolt. Az 1940-es 
évek közepén birtokát 55 holdasnak mondta. Miután 1948-ban a Funtust eladta, 
földjeit 49 hold kiterjedésűnek tartotta. 
 
A tanyai gazdaság állatállománya 
 

A földbirtok növelése mellett Rózsa Balázs nagy gondot fordított az állatállo-
mány létszámának gyarapítására és a birtokolt állatok minőségének javítására. 
Tudta, hogy a gazdát legkönnyebben lovairól, fogatáról ítélik meg. Ezért igyeke-
zett mindig két lovat tartani, lehetőleg fiatalokat, munkabírókat, egészségeket. A 
szarvasmarha-állomány alapját két jó fejőstehén adta. Tejüket, illetve a tejükből 
készített túrót, tejfölt leginkább a jánoshalmi hetipiacon vették meg a városbeliek. 
A tehenek üszőborjait legtöbbször 1-2 éves korukig nevelték a tanya lakói, majd jó 
áron eladták. Így a két tehénnel általában 2-3 növendékmarha is járt a legelőn. Jobb 
esztendőkben 2-3 disznó hízott a góré alatt. Előfordult, hogy Rózsa Balázs anya-
disznó tartásával, malacok értékesítésével és süldőneveléssel is foglalkozott. Kal-
már Teréz jó tanyai gazdasszonyhoz méltóan bőven tartott tyúkokat. Így sok tojást 
hordott el a jánoshalmi hetipiacra. Rendszeresen keltetett és nevelt csirkéket. Közü-
lük is sokat eladott. Nyaranta néhány liba és kacsa is járkált a tanyaudvaron. 
                                                           
 
126 RÓKAI. A bácsalmási közjegyző 1942. február 9-én kelt jegyzőkönyve Kalmár Antal javainak felosz-

tásáról.  
127 RÓKAI. A halasi közjegyző 1941. november 21-én kelt jegyzőkönyve Tapodi Franciska javainak 

felosztásáról. 
128 Rózsa Balázs a debeáki birtokot Balázs Imrétől vásárolta 900 aranypengőért. Az eladási megállapo-

dás 1937. augusztus 4-én, az adásvételi szerzőséd 1937. november 3-án kelt. (RÓKAI) 
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A termesztett növények 
 

Rózsa Balázs homokos birtokai búzatermesztésre nem igazán voltak alkalma-
sak. A rozs azonban jól termett rajtuk. Ezért a rozs számított a tanyai gazdaság fő 
terményének. 1945 előtt eladásra is jutott belőle. Amikor Rózsa Balázs lovasfogattal 
ment Jánoshalmára piacra és éppen volt nélkülözhető rozs a házánál, feltett egy-
két zsákkal a kocsidërékba. Legtöbbször gyorsan elkelt. Előfordult, hogy ismerős 
jánoshalmi vevői rendeltek nála rozsot.  

Kalmár Teréz háztartásában a kenyér legtöbbször rozslisztből sült. A rozske-
nyér nem kelt olyan magasra, mint a fehér búzakenyér, de az ízére nem volt pa-
nasz. Kalmár Teréz általában négy nagy kerek kenyeret sütött egy-egy alkalommal.  

Jó esztendőben előfordult, hogy a tanyánál lévő föld alsó végén, a vetemény 
környékén megtermett a búza. Ilyenkor Rózsa Balázs legalább annyit vetett, hogy a 
kalácsnak valót ne kelljen idegenből beszerezni. A legtöbb esztendőben azonban a 
kalácsnak való búzáért más határban kellett nehéz munkát végezni. Fiatalabb és öre-
gebb korában, amikor Rózsa Balázs augusztusban hosszabb időre elhagyta a gaz-
daságot, fekete fődön dolgozó cséplőbandába állt, illancsiasan szólva: géphő mënt, 
hogy búzát kereshessen. Az 1940-es években, amikor lányai segítettek neki a napi 
munkában, a géphő mënés helyett inkább részíbű aratott búzát Császártöltésen. Vera 
lánya szedte a markot. Ilus lánya kötötte a kévéket. Előfordult, hogy hármann em-
berfeletti munkatempóval látástól vakulásig 60 köröszt búzát arattak le. Olyan 
esztendőkben, amikor császártöltési részesaratással több mázsa búzához jutott a 
Rúzsa család, előfordult, hogy kenyérsütéskor a rozslisztet búzaliszttel keverték. 
Az efféle magasabb és fehérebb kenyér különleges csemegének, a tanyai „jólét” 
érzékelhető jelének számított.  

Rózsa Balázs tanyai gazdaságában nagy szerep jutott a krumpli termesztésé-
nek. A család, valamint a gazdaság állatainak ellátása sok krumplit kívánt, de leg-
többször piacra is került a termésből. A családi hagyomány megőrizte, hogy az 1940-
es évek elején az egyik esztendőben 100 zsák krumplija termett Rózsa Balázsnak. A 
XX. század középső évtizedeiben az illancsi tanyák népe jobbára a külibaba, a rúzsa, 
az ella, a kíkpántlika, a pirospántlika és az aranyalma krumplifajtákat termesztette. 

A tanyai gazdaság nehezen létezhetett kukorica nélkül. Nemcsak a kukorica 
csöve, szëme volt nélkülözhetetlen az állatok, főleg a disznók, tyúkok táplálásához, 
hanem a szár is fontos takarmánynak számított. A tehenek és a lovak téli tartása 
elképzelhetetlen lett volna nélküle. Ezért Rózsa Balázs évek alatt kitapasztalta, 
hogy homokos birtokai mely részén szeret legjobban a kukorica. Általában a síkabb 
területek és a lapos hajlatok biztosítottak jó termést. A termőterület tervszerű meg-
választása és a gondos művelés eredményeként a kukoricatermés általában fedezte 
a családi gazdaság szükségletét. Ha kevesebb kukorica termett a megszokottnál, a 
moslék készítésekor a kukoricadarát rozsdarával pótolták.  

A rozs, a krumpli és a kukorica mellett kicsiben sokféle növényt termesztett 
Rózsa Balázs gazdasága: cirkot és napraforgót (tányéricát) a kukoricatábla szélén és 
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végén; babot a kukorica köztesnövényeként; takarmányrépát (lórépát), tököt 
ugyancsak a kukorica között; dinnyét különálló kis parcellán; mákot, káposztát, 
petrezselymet (zőcsígët), sárgarépát, kaprot, vöröshagymát (hajmát), fokhagymát 
(fokhajmát), borsót, zöldpaprikát, törnivaló paprikát veteményként a szántóföldi 
növények termőhelyétől elkülönített, kerítetlen kis parcellán. 
 
A szőlő 
 

Rózsa Balázs ünnepi alkalmakkor kedvelte a jó bort, de sok rokonával ellen-
tétben nem volt megrögzött vagy krónikus szeszivó. Ebből következik, hogy saját 
és vendégei szükségére, a lakodalmas esztendőket leszámítva, viszonylag kevés 
bort szűrt. A szőlőtermést azonban szöllö formájában el lehetett adni Jánoshalmán 
zsidó kereskedőknek és más fölvásárló telepeknek. Pénz járt érte, ami nagyon ritka 
vendégnek számított a tanyai paraszt életében. Ezért Rózsa Balázs fiatal kora óta 
arra törekedett, hogy legyen szölleje. Az 1927-ben vásárolt Funtus poszahomokos kö-
zepét galagonyabokros legelőnek hagyta, de a terület két laposabb végébe szőlőt 
ültetett, noha, kövidinka, pozsonyi és pirosszlanka tőkékkel. A tanya közelében ültetett 
10 sor szőlő hosszát is mindig igyekezett növelni, mígnem az 1940-es évek végén a 
sorok alsó vége elérte a fardüllőt. 

Rózsa Balázs a szőlőtermés kisebbik részéből mustot préselt és bort forralt, 
nagyobbik részét viszont eladta. Az eladásra szánt szőlőt a maga által kötött nagy 
vesszőkosarakban szállította Jánoshalmára. Három nagykosarat tett a kocsidërékba. 
Föléjük keresztben deszkákat helyezett. Ezekre újabb négy nagykosarat rakott. Így 
egyszerre 7 nagykosár szőlőt vihetett eladni.  

Az 1940-es évek közepén többször előfordult, hogy a két fiatalabb Rúzsa lány 
a császártöltési svábok illancsi szőlőiben a korán elvégzett, gyors szüret után bön-
gézett. Szorgos járkálásukkal több nagykosár elhagyott fürtöt, csimbókot összegyűj-
töttek. A böngeszőllőt apjuk Jánoshalmán eladta. A kapott pénzből a lányok ked-
vükre való ruhát vettek maguknak.  

Ugyancsak az 1940-es évek közepén, amikor Császártöltésen, a háború és az 
elhurcolások miatt kevés volt a férfi munkaerő, Rózsa Balázs négy esztendőben is 
elvállalta egy sváb tulajdonban lévő 8 holdas szőlő permetezését. Nagy munkaerő-
kiesést jelentett ez a vállalás a saját gazdasága számára, de pénzt lehetett vele ke-
resni, mégpedig biztos pénzt, ami nagyon kellett a lányok kiházasítása előtti évek-
ben. A szőlőpermezető bérmunka miatt feleségének és lányainak még többet kel-
lett dolgozniuk a családi birtokon. Rózsa Ilona és Rózsa Vera még a XX–XXI. szá-
zad fordulóján is emlegették, hogy valaha, amikor apjuk efféle permetezést vállalt, 
még éjszaki holdvilágnál is vágták anyjukkal a szárat a Kalmár homokon. 
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A széna 
 

Rózsa Balázs illancsi és debeáki birtokai nem voltak alkalmasak szénakaszá-
lásra. Így számos esztendőben az állatok nem láttak szénát. Talán ezzel függ össze, 
hogy a Rúzsa-tanya istállójában a jászlak fölé nem került szénarács. Ha valamilyen 
úton-módon sikerült szénához jutni, az illatos takarmányt a jászolból ették meg a 
lovak és a marhák. 

Az 1940-es években gyakran akadt rá példa, hogy Rózsa Balázs részibű széna-
betakarítást vállalt Császártöltés sárközi határrészén, a fekete földeken. A kaszálást 
maga végezte. A forgatás, a gyűtés, a petrencék hordása, a termés boglyákba rakása 
jobbára a lányaira várt. Néha előfordult, hogy más szénabetakarítást vállaló illan-
csiakkal összedógoztak Császártöltés őrjegi főggyin.  

A császártöltési szénamunkával keresett szénát lovaskocsival hazahordták Il-
lancsba és a Rúzsa-tanya nagy kerítésének déli sarkában, a szűrűn kazalba rakták. 
Előfordult, hogy az istálló padlására is került a nagy értékű takarmányból. 
 
A debeáki birtok szerepe a kétpólusú gazdaságban 
 

Rózsa Balázs tanyai gazdasága az 1940-es években kétpólusú gazdaságként 
működött. Egyik pólusát az illancsi birtok és az illancsi tanya jelentette. Másik pó-
lusa a debeáki földeket és a debeáki szálláshelyet foglalta magába. Az illancsi ta-
nya és a debeáki birtok közötti körülbelül 4 kilométernyi távolság látszólag nem 
volt bejárhatatlanul nagy. Azonban a hajdanán Hederës-nek is nevezett illancsi Csa-
lai sarokban és a Vastaghëgy tájékán olyan területeken kellett haladni, ahol hatalmas 
homokbuckák és elvadult erdők nehezítették a közlekedést. A homokos kocsiút 
rengeteget kanyargott. Kerülgette a nagyobb buckákat és a sűrűbb bozótokat. Így 
Rózsa Balázs illancsi tanyája és a debeáki Rúzsa-tanya között nagy megterhelést 
jelentett a közlekedés ember és állat, gyalogos és lovaskocsi számára egyaránt. En-
nek ellenére Rózsa Balázs és családtagjai rendszeresen jártak illancsi tanyájuk és 
debeáki földjeik között. A gazda legtöbbször lovaskocsival vágott neki a nehéz te-
repnek, lányai pedig általában gyalog keltek át a vadregényes homokbuckákon, 
erdőkön, bozótokon.  

Az illancsi birtok minden négyzetméterét művelte a család. Következésképp, 
azon koratavasz és ősz kivételével nem lehetett marhákat legeltetni. A tanya kör-
nyékén is nehéz volt olyan legelőt találni, amelyet bérbe lehetett volna venni. De-
beákban viszont a vásárolt birtokon, másrészt a Rúzsa-tanya környékén, jó lehető-
ségek nyíltak a marhalegeltetésre. Ezért Rózsa Balázs minden szarvasmarhája és a 
nyaraltatásra elvállalt néhány idegen marha nyáron jobbára Debeákban legelt. Az 
állatok 1941 előtt naponta nem jártak haza, hanem a debeáki Rúzsa-tanya istállójá-
ban éjszakáztak. Pásztoruk, általában Rózsa Balázs Ilona vagy Vera lánya, azonban 
legtöbbször minden este hazament gyalog az úttalan utakon. Kannában cipelte a 
kifejt tejet. Rózsa Ilona a XXI. század elején úgy emlékezett vissza lánykori esti 
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hazajárásaira, hogy bevallotta, félt a sötét bozótokban, erdőkben. Félelmét úgy 
igyekezett legyőzni, hogy gyaloglás közben hangosan dalolt. Bízott abban, hogy a 
messze hangzó nótaszó bátorrá teszi, és mások is úgy gondolják, bátor lány halad 
az erdők és a homokbuckák között.  

1942 tájától inkább az lett a jellemző, hogy a Debeákba legelésző szarvasmar-
hákat esténként hazahajtották Illancsba. Este úgy-ahogy békésen bandukoltak a 
jóllakott állatok. Reggel azonban nehéz dolog volt őket Debeákba terelni úgy, hogy 
kárt ne tegyenek az út mellett lévő illancsi vetésekben.  

A debeáki birtokot természetesen nem csak állatlegeltetésre, hanem földmű-
velésre is használta Rózsa Balázs családja. Rózsa Ilona utólagos, meglepő értékelé-
se szerint az örökölt Rúzsa homok jobban termett, mint az illancsi, Kalmár-tanya 
környéki Kalmár homok. Rozsot, krumplit, kukoricát vetettek bele. Az 1937-ben 
vásárolt 17 holdas debeáki birtokrésznek, amely fás-bokros legelőnek számított, 
ugyancsak lett némi szerepe az illancsi „székhelyű” tanyai gazdaság földművelés-
ében. 1940 után Rózsa Balázs emberfeletti munkával feltörte a vett terület egyik 
laposabb, síkabb részét. A nagy munkában lányai segédkeztek. Először tövestől 
kiásták a galagonyabokrokat és a csenevész fákat. Helyükön a hantokat, rögöket 
ásóval, kapával szétverték. Azután következhetett a gyöptörő szántás, amelynek 
tetején ugyancsak akadt kézi igazítani való.  

A legelőből frissen feltört debeáki földdarab az 1940-es években feltűnően jól 
termett. Magasra nőtt benne a kukorica és jó termést hozott a belevetett búza is. 

A debeáki termést: rozsot, búzát, kukoricát, krumplit Rózsa Balázs apránként 
lovaskocsival hazahordta Illancsba. Különösen nagy megpróbáltatást jelentett ko-
csijának, lovainak a szálas gabona hazaszállítása. A homokbuckás, rossz útra való 
tekintettel legtöbbször csak két köröszt rozsot rakott föl a kocsidërékba és a vendég-
ódalakra. A szálas gabona hazaszállítására azért volt szükség, mert Debeákba ak-
kortájt a Vastaghëgy tájékán nem járt gőzmasinával hajtott cséplőgép, a nyomtatással 
pedig már Rózsa Balázs nem akart bajlódni. 
 
Nyári szállás Debeákban 
 

Az állandó lakóhelytől, az illancsi tanyától távol, Debeákban végzett földmű-
velő és állattartó munka, régi szokás szerint, szállásszerű telephelyet kívánt. 1941-
ig, Tapodi Franciska haláláig, ezt a telephely szerepet Rózsa Ferenc debeáki tanyája 
töltötte be. Rossz időben istállójába be lehetett kötni a lovakat. Nyári éjszakákon 
ugyancsak a nádtetős tanyai istállóban pihenhettek az Illancsból odahajtott szar-
vasmarhák is. Tapodi Franciska főztjét megkóstolhatták az állatokat legeltető Rúzsa 
lányok. Delente a fárasztó munkából Rózsa Balázs is megtérhetett pihenni szülőta-
nyája lakóházába vagy a tanyaudvar eperfáinak hűvösébe. 1941 után azonban a 
tanya tulajdonviszonyai megváltoztak. A Vastaghëgy melletti telep Rózsa Márk 
népes családjának lakóhelye lett. Rózsa Balázs és családtagjai azután is otthonosan 
mozogtak a régi tanya udvarán, jártak is oda eleget, de igyekeztek fölöslegesen 
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nem alkalmatlankodni. Ezért Rózsa Balázs a debeáki vett birtokán kialakított egy 
fölöttébb egyszerű szállásszerű pihenőhelyet. Az egyik bucka oldalába épített egy 
földbe mélyített, fával burkolt oldalú, fektetett nádra szórt homokkal borított, elől 
nyitott fészer-félét, amelyet kulipintyó néven emlegetett. Földjére vastagon szalmát 
szórt. Arra lehetett ülni, heveredni. Napközben meleg ellen, viharban eső ellen, 
szélfúvásban szél ellen védelmet nyújtott a praktikus építmény.  

A kulipintyó közelében Rózsa Balázs ásott egy kopolyakútat. Szép tiszta víz volt 
benne. A kopolyakút, amelynek készítését őseitől és más halasi pusztai emberektől 
tanulta, egy nagy gödröt jelentett, amelynek alján felgyülemlett a víz. Egyik olda-
lán földbe vágott lépcsők vezettek lefelé, amelyeken le lehetett menni a vízig. A 
vödörrel felhozott vizet a család tagjai a kút mellé állított favályúba öntötték. Ab-
ból itatták a lovakat és a szarvasmarhákat.  

A közelben álló nyárfák árnyékában Rózsa Balázs faoszlopokból és karófákból 
készített egy akót, amelyben delente pihentek a szarvasmarhák.  

A kulipintyóból, a kopolyakútból és a delelő akóból álló telep, amely méltó utóda 
volt a halasi határ szállásnak nevezett XVIII. századi paraszti gazdasági telephelye-
inek, egy kései paraszti szállás alapját volt hivatott megvetni. Ha a tanyai gazdál-
kodás rendje a szabályos történelmi úton halad, ha nem következnek be az új vilá-
got hozó XX. század közepi történelmi fordulatok, ha nem válik egyik napról a 
másikra katonai gyakorlótérré, majd Tsz-birtokká a terület, Rózsa Balázs bizonyára 
kis tartozéktanyává formálta volna a szállásszerű telepet.129 Talán úgy gondolko-
zott, hogy szállást, majd tartozéktanyát teremt, amelyet idő múltával állandó lakó-
hellyé is változtathat valamelyik férjhez ment leánya. Rózsa Balázs debeáki szállá-
sa azonban rövid fennállása alatt megmaradt az emberi telephely legkezdetlege-
sebb szintjén. A debeáki birtokvesztés után megsemmisült. Az enyészet áldozata 
lett. Két gödör maradt utána, amelyet lassan feltöltött a szálldogáló homok. 
 
Visszatérő téli elfoglaltságok a ház körül 
 

Télen, amikor nem lehetett szántani, vetni, aratni és az állatok is istállóba szo-
rultak, elvileg a tanyai család pihenhetett. A tanyai paraszt mentalítása azonban té-
len sem viselte el a hétköznapi tétlenséget.  

Az állatok etetése, itatása, gondozása, fejése, takarmányuk előkészítése, reg-
gel, délben, este menetrendszerűen munkát adott a legnagyobb zimankó idején is a 
család aprajának-nagyjának. 

Téli napokon rengeteg fa égett el a kemencében és a sporhet tűzterében. Na-
ponta többször ki kellett menni valamelyik családtagnak az udvarra, hogy kiskosár-
ban vagy nyalábban vágott fát vigyen be a házba. A kemencebeli fűtéshez rőzseké-

                                                           
 
129 Az időszakosan használt szállás és a tartozéktanya fogalmára: BÁRTH János 1996. 95–120. − Rózsa 

Balázs XX. századi szállásának XVIII. századi halasi előképeire: PAPP László 1940. 298-300. 
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vékre, a sporhetbeli begyújtáshoz szalmacsóvára és tördelt rőzsére volt szükség. A 
begyújtás, a folyamatos tüzelés elhanyagolhatatlan feladatot rótt a ház lakóira. 

Téli délelőttökön fontos tennivalónak számított az udvari hóhányás és a 
szomszéd tanyák felé vezető, gyaloglásra alkalmas utacskák lapátolása a tartósan 
megülő hóban.  

Akinek a családban éppen nem akadt más tennivalója, elővett egy marékkal 
az ősszel eltett kukoricacsumából, és elkezdte sodorgatni, hogy szőlőkötözésre hasz-
nálható kötözőszër váljon belőle. A csumasodró a jobb és bal kezébe fogott csumacsí-
kok hegyes végét egymásra illesztette, többször megsodorta, majd a két részből 
eggyé sodort csuma közepére csomót kötött. A körülbelül 40 centiméteres, hengeres 
csumadarabokat egymásra fektette, majd csomókba kötötte. A csumacsomók szőlő-
kötözésig legtöbbször a padláson madzagra kötve lógtak, hogy az egér ne érje el 
őket. A Rúzsa-tanya lakói némely télen annyi csumát sodortak, hogy eladásra is 
jutott a kiváló kötözőanyagból.  
  
A fa szerepe a tanyai gazdaságban 
 

Jellegzetes téli férfimunka volt az erdővágás, hivatalos kifejezéssel: a fakiter-
melés. Ez történhetett egyedül vagy családtag, szomszéd, rokon segítővel a család 
saját erdejében, de történhetett bandában, csoportosan farészesedésért uradalmi, ál-
lami erdészetben is.  

Rózsa Balázs az 1940-es években telente inkább a saját birtokán vágott ki fá-
kat, bokrokat, hogy biztosítsa a család tüzelőjét, piacra is vigyen tűzifát, és növelje 
a művelhető földterületét. Efféle földtisztító, irtásszerű favágást végzett Illancsban 
a Funtus középső homokbuckás részén, illetve a saját tanyai telephelye délnyugati 
szögletében, hogy az akácerdő ültetése előtt eltávolítsa az ottani galagonyabokro-
kat; valamint Debeákban, hogy szánthatóvá tegye, feltörhesse a fás, bokros vett 
legelő egyik laposát. Egyébként az 1937-ben vásárolt debeáki 17 holdas birtokkal, 
azon kívül, hogy biztos legelőt akart szerezni állatainak, az volt Rózsa Balázs célja, 
hogy számottevő saját erdőre, fára tegyen szert. Úgy gondolta, hogy a legelőn szét-
szórtan álló fák, bokrok kivágásával, a nyárfaerdő sügelyeinek tervszerű ritkításával 
mindig szert tehet olyan fára, amelyet pénzszűkében tűzifaként piacra vihet. A 
jövőbe vetett hit reményével a meglévő szép eredeti, „magról kelt” nyárfaerdő 
mellé akácerdőt telepített. 

A tanyai gazda számára hasznos téli elfoglaltságot jelentett a kivágott fák ha-
zahordása, fűrésszel vagy baltával történő otthoni összeaprítása. Sok időt vett 
igénybe a tuskók és a vastag hasábok fejszével való hasogatása, a rőzse kévékbe kö-
tése. A háznál lévő asszonyok, gyerekek is segítkëzhettek a különféle farakások elké-
szítésében. A Rúzsa-tanyán gyakran előfordult, hogy a rőzserakás nem a földre, 
hanem farönkökön fekvő rúdfákra került. Ezáltal búvóhely keletkezett alatta, aho-
va a sas és a varjú elől a csirkék bemenekülhettek. (31. kép.) 
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Kosárkötés és más férfi kézműveskedések 
 

Az állatetetések közti békés téli órákban Rózsa Balázs gyakran dolgozott a fű-
tött házban, általában a konyhába, de amikor a család a szobát használta konyha 
gyanánt is, akkor a szobában. Viszonylag sok időt töltött kosárkötéssel, valamivel 
kevesebbet szakajtókötéssel, söprűkötéssel. Sokan ismerték és irigyelték szép formájú, 
erős kosarait, szakajtóit. Az illancsi tanyák népe jó kosárkötőnek tartotta. 

A kosárkötéshez jó minőségű fűzfavessző kellett. Ezért Rózsa Balázs termesz-
tett veszőt, de hozott vesszőből is készített kosarat. A maga által termesztett vessző 
a „funtusi” és az otthoni szőlő végén ültetett töveken nőtt. Ősszel a család tagjai le-
vágták a vesszőtermést és kévékbe kötötték. A kocsin hazaszállított kévéket kúp-
szerűen rakták össze a tanyaudvaron. Téli fagy idején Rózsa Balázs a vesszőkúpból 
mindig bevitt 2-3 kévét a kamrába néhány napra, és kosárkötéskor abból dolgozott. 
A fagyos vesszőt nehéz volt hajlítani.  

Rózsa Balázs cséplés előtt néhány kéve rozsból, rendszerint ponyván, bottal 
verte ki, illetve késsel dörzsölte ki a magot. Az ilyen rozsszárból lett a zsupp, ame-
lyet a szakajtókötés anyagaként használt föl.  

A visszaemlékezések szerint előfordult, hogy Rózsa Balázs ősztől tavaszig 50 
kosarat is megkötött. Akadt köztük néhány karkosár, vagyis garaboly, női hozzátar-
tozói, rokonai és a megrendelők számára. Kosarainak többsége azonban kerek 
nagykosár volt, amelyet a terményszállításban, a takarmányozásban és a tanyai 
gazdaság sok területén lehetett használni. 

Amikor Rózsa Balázs napokon át kosarat kötött, a készülő kosár forgatásától 
kikopott a konyha földje, a mennyezet meszelését pedig leverte a hosszú bordák 
hegye. A munka befejeztével, lányai sürgősen kijavították a mennyezet és még in-
kább a padozat hibáit. 

Ha vesszőt hoztak a házhoz, Rózsa Balázs közmegelégedésre feléből vállalta a 
kosárkötést. Ez azt jelentette, hogy minden második kosár az övé maradt. Ezekhez 
hozzáadhatta még a családi vesszőtermésből készült kosarakat, ha nem adomá-
nyozta el őket és a családi gazdaság sem tartott igény rájuk. A nélkülözhető új ko-
sarakat egy-két alkalommal kocsira rakta és piacokon eladta. Így téli „kézműves” 
munkája tél végén némi pénzhez jutatta.  

A kukoricatábla szélén termesztett cirok egy részét felhasználták a szárkévék 
bekötésére. Többségét azonban ősszel szárvágóval kivágták és kévébe kötötték. 
Magját pokrócon összegyűjtötték, és otthon megetették a tyúkokkal. Szárából télen 
Rózsa Balázs szobasöprűket kötött. Három marék cirokszárat használt föl egy söprű 
kötéséhez. Kötött udvarsöprűt is, mégpedig erdőben gyűjtött, fagyalkának nevezett 
vesszőből. A megkötött söprűk egy részét a rokonságnak eladományozta, más ré-
szét piacon eladta. 

Rózsa Balázs született ezermester volt. Fával dolgozó iparosra, például bog-
nárra soha nem költött. Téli napokon maga javította lovaskocsiját, szánkóját, ekéjét, 
ekekapáját. Órákig ült faragójancsijánál és húzogatta a kétkézvonyót. Megjavította a 
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kapák, ásók, lapátok nyelét. Pótolta az eltört, megrongálódott kisefákat. Megvarrta a 
lovak elszakadt hámját.  
 
Asszonyok kézműveskedése: varrás, hímzés 
 

Téli délutánokon Kalmár Teréz sem volt rest. Singer varrógépével jánoshalmi 
népviseltnek számító hosszú szoknyás, blúzos „népi” öltözeteket és polgárias 
ubonyokat egyaránt varrt lányainak. Tërus, aki az 1940-es évek elején volt nagylány, 
ünnepeken jobbára csak „bőszoknyás” népviseletben járt. Ilus és Vëra, akik az 1940-
es évek második felében „lánykodtak”, váltogatták a „bőszoknyás” népviseletet és 
az ubonyt. Ilus egészségi okokból nem szerette a szoknyát. Inkább ubonyban járt. 
Ennek ellenére Kalmár Teréz neki mégis sok „népi” szoknyát varrt, amikor kide-
rült, hogy Kecelre megy férjhez, mivel úgy tudták, hogy „Kecelen az a divat”. Nem 
tévedtek, jól tudták. Kecelen 1948 táján a fiatal parasztmenyecskék még népvise-
letben jártak.130  

Kalmár Teréz téli délelőttökön és délutánokon rengeteg időt töltött el kézi 
lyukvarrással, vagyis slingöléssel. Alsószoknyák, lepedők lukbacaknis aljai dicsérték 
kezemunkáját. „Főművének” legidősebb lánya, Rózsa Terézia fehér ünnepi ruhája 
tekinthető, amelynek blúzát és hosszú fölső szoknyáját bőségesen ellátta lyukvar-
rással, slingöléssel.131 (84. kép.) 

A lányok anyjukkal együtt varrtak, slingeltek, kötöttek. Ritkán rokkával gyap-
jút is fontak. 
 
Történetmesélés, felolvasás a téli munkák alatt 
 

Amikor télen Rózsa Balázs a házban kosarat kötött, felesége és lányai pedig 
varrtak, nem ültek szótlanul. Tanulságos történetek sokasága hangzott el, főleg a 
ház gazdájának szájából. Néha azonban Kalmár Teréz is mesélt: apjától hallott 
tatházi történeteket „az egyszeri asszonyról”, valamint jámbor legendákat abból az 
időből, „amikó még Krisztus Urunk a fődön járt”.132 Az „epika áradását” Rózsa Balázs 
időnként egy-egy Mária-ének eléneklésével szakította meg. Az efféle énekelgetés 
gyakorlás, uzoválás volt búcsúvezetői működéséhez.  

A család kézműveskedéssel, kézimunkával együtt töltött téli órái kiváló al-
kalmat adtak felolvasásra, illetve felolvasott történetek meghallgatására. 1943 no-
vembere előtt és 1947 őszétől a felolvasást a legnagyobb leány, Rúzsa Tërus végezte. 
A többiek hallgatták a történeteket, tudósításokat. Olvasnivaló persze nem mindig 

                                                           
 
130 GERGELY Katalin 1984. 816–817. 
131 A ruha a kalocsai Viski Károly Múzeum gyűjteményében található. 1981-től, e sorok írásáig az állan-

dó kiállítás illancsi leányalakján volt látható. 
132 Utóbbira vö.: LAMMEL Annamária – NAGY Ilona 1985. 
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akadt. Néha eljutott a családhoz egy-egy ponyvaregény. Annak felolvasását min-
denki nagy csendben és érzelmi hullámzások közepette figyelte.  

A ház lakóinak fogalma sem volt a politikai baloldalról, a népi írók mozgal-
máról, és különösen nem a Nemzeti Parasztpártról. Ennek ellenére, bármilyen 
meglepő, az 1940-es években egy időben járt a tanyára a Szabad Szó, amelynek 
számait Rúzsa Tërus betűre felolvasta hallgatóságának. A baloldali protestáns ag-
rárproletár indíttatású, Veres Péter és Szabó Pál nevével fémlejezett Szabd Szó szel-
lemisége133 merőben különbözött az illancsi Rúzsa-tanya középparaszti hagyo-
mányban gyökerező katolikus nemzeti szellemiségtől. A XXI. század elején nehe-
zen adható válasz arra a jogos kérdésre, hogy miként került a Szabad Szó a Rúzsa-
tanyára, egy olyan család kezébe, amely sem előtte, sem utána nem járatott semmi-
féle újságot. Talán a baloldali eszmékre fogékony Rózsa Miklós beszélte rá politika-
ilag teljesen tájékozatlan öccsét az újság néhány számának megvételére. A hajdani 
„újságjáratás” városias eleganciája és a felolvasott újságcikkek hallgatásának élmé-
nye együtt jelent meg évtizedek múlva Rózsa Balázs és utódai emlékezetében.  
 
Értékesítés, bevásárlás, városba járás, fuvarozás 
 

A tanyai gazda számára a vásárokban való forgolódás kirándulásszerű „világ-
látási” élményt jelentett. A vásárba induló kimozdulhatott a megerőltető napi 
munka egyhangú küzdelméből. Láthatta, hogy más helységekben, más határrésze-
ken milyen termés várható. Ebből következtethetett az árak jövőbeni alakulására, 
számba vehette a saját gazdasága lehetőségeit. A vásár fogatagában ritkán látott 
ismerősökkel találkozhatott, akikkel híreket cserélhetett. Tájékozódhatott a búza, a 
rozs, a kukorica, a krumpli, valamint az állatok: a ló, a tehén, a borjú, a disznó, a 
birka árairól. 

Más tanyai gazdákhoz hasonlóan, Rózsa Balázs is járt a környékbeli vásárok-
ba. No, nem annyit, mint apósa, Kalmár Antal, aki lókupecnek számított. Rózsa Ba-
lázs nem kupeckedett. Csak akkor ment vásárba, ha a gazdaságban folyó munkák 
azt megengedték, illetve, ha a gazdaság érdeke a vásár felkeresését megkívánta. 
Vásárba szinte mindig lovaskocsival utazott. Ezért olyan helységek sokadalmait 
kereste föl, amelyeket egy nap alatt, hajnaltól estig meg lehetett járni. Legtöbbször 
a jánoshalmi vásárokat látogatta. Ritkábban jutott el a halasi és még ritkábban a 
keceli vásárba. Az állateladásokat és az állatvásárlásokat leginkább vásárokban 
bonyolította le. Malacot, süldőt, kisborjút a kocsi derekába állított faketrecben, kalo-
dában szállított. Lovat, tehenet, esztendős borjút a kocsi saráglyájához kötve járatott. 
Előfordult, hogy a Rúzsa-tanyáról szállított termények és termékek, például rozs, 
krumpli, tűzifa, vesszőkosár valamelyik vásárban találtak gazdára. Rózsa Balázs 
legtöbbször a környező vásárokban vett magának csizmát, nagykabátot, kordbár-

                                                           
 
133 FARAGÓ Éva 1994. 
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sony öltönyt, sapkát. Felesége és lányai cipői is leginkább vásári sátrakból szár-
maztak. 

A környékbeli hetipiacok közül Rózsa Balázs szinte kizárólag a jánoshalmi 
pénteki piacot látogatta. Nagyon ritkán fordult elő, hogy elvetődött a halasi, a csá-
szártöltési és a keceli piacra. Legtöbbször lovaskocsival ment piacozni, mivel vitte a 
feleségét is. Az eladnivalót is szállítani kellett. Néha, amikor a tanyai gazdaságban 
nem lehetett nélkülözni a lovakat, Kalmár Teréz garabolyba rakta a tejhasznot és 
gyalog vágott neki a Jánoshalma felé vezető útnak.  

A közelben lakó Kalmár Jánosnak sok esztendeig nem volt lova, ezért felesé-
gét Katus Máriát, Mári ángyit is árujával együtt sokszor Rózsa Balázs és Kalmár 
Teréz vitte el a jánoshalmi piacig. Ilyenkor Kalmár János tanyája felé mentek és 
jöttek.  

Rózsa Balázs illancsi tanyai gazdasága leggyakrabban tehéntejből készített tú-
rót és tejfölt, valamint tyúktojást juttatott a jánoshalmi piacra. Társulhatott még e 
termékekhez élő csirke, ritkábban mák, bab. Nyáron zöldpaprika, paradicsom, 
zöldbab, dinnye. Ezeket a portékákat Kalmár Teréz árulta más termelő asszonyok-
kal és kofákkal egy sorban. Amíg ő a kispiacon árúkodott, Rózsa Balázs a gabona- és 
disznópiacon kocsijáról próbálta eladni az árusításra szánt rozsot, krumplit, tűzifát, 
malacot, süldőt, új kötésű kosarat, szakajtót, söprűt.  

A piacozók a hozott termények eladása után elintézték a legszükségesebb el-
intéznivalókat, vásároltak néhány nélkülözhetetlen holmit, például petróleumot, 
(petrójomot), permetezéshez használ rézgálicot, vagy kékküvet, étkezési sót, állatok 
elé rakandó kűsót, szódabikarbonátot (szódabikabónát), borsot és a kalácssütéshez 
kevés cukrot. „Jó piac” esetén megengedték maguknak és gyermekeiknek a külön-
leges csemegének számító kiflit. Erősen belenyúlt már az idő a délutánba, mire 
tanyájukhoz értek a homokos dűlőutakon.  

Voltak olyan piaci alkalmak, amikor nem az eladás, hanem a beszerzés ját-
szotta a döntő szerepet. Ilyenkor Rózsa Balázs már reggel a vennivaló után nézett, 
Kalmár Teréz pedig a piacra vitt túró, tejföl megfogyatkozásával indult el külön-
böző boltokba. A vásárlást mindig piaccal kötötték össze. Ha olyan tárgyat kellett 
venni, ami minden nap rendelkezésre állt valamelyik kereskedő boltjában, azt is 
piaci napon vették meg. Magában a kívánt tárgyért nem kocsiztak el Jánoshalmára. 
Ha egy bizonyos tárgy megvásárlása volt is az utazás fő célja, papírforma szerint 
akkor is piacra mentek és látszólag mellékesen vették meg a tárgyat.  

Rózsa Balázs jánoshalmi beszerzései között szerepeltek építőanyagok: tetőcse-
rép, tégla, léc, deszka, meszet; az ezermesterség eszközei: szeg, drót; lányai férj-
hezmenetele előtt bútorok; ritkán a gazdaságban használatos eszközök: kocsi, eke, 
vasfogas, ekekapa, szecskavágó, daráló, hordó, szőlőprés, kasza, ásó, kapa, lapát. 

Kalmár Teréz jánoshalmi beszerzéseiben első helyre kerültek a ruhaanyagok, 
amelyekből lányai számára népviseleteket, ubonyokat, kötőket, dunnákat, vánkusokat, 
lepedőket varrt. Időnként vennie kellett háztartási eszközöket is. 
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A legszükségesebb esetekben Rózsa Balázs a piacra járást hivatali ügyintézés-
sel kapcsolta össze. 1950 előtt a jánoshalmi községházán, piaci napokon fizette az 
adót, piaci alkalmakkor íratott járlatlevelet, vagyis passzust. Földvásárlás, földörök-
lés esetén piacozással egybekötve kereste föl az intézkedő ügyvédet. 

Viszonylag rövid (1807–1876) mezővárosi múltja miatt134 az illancsi tanyák 
népe számára Jánoshalma jelentette a „várost”. A városra mén, városon vótunk kife-
jezések mögött a „Jánoshalmára megy”, „Jánoshalmán voltunk”, kifejezések hú-
zódtak meg. Öncélúan azonban Rózsa Balázs nem járt a városra. A piaci napokon 
lebonyolított eladások, beszerzések adták meg a városra menés indokát. Kivételt 
képezett a házasságkötések polgári esküvője és a Szent Anna-napi (júl. 26.) torkos-
búcsú. Utóbbinak főleg az 1930-as években volt nagy szerepe, amikor Mészáros 
Regina átmenetileg tanyán hagyta férjét és beköltözött „városi” házába. Búcsú nap-
ján nagy vendéglátást rendezett gyermekeinek, unokáinak. Ezeken a búcsúi vigas-
ságokon Rózsa Balázs is rendszeresen megjelent feleségével és leányaival.  

Rózsa Balázs pénzkereseti forrásának számított a helybéli és a környékbeli fu-
varozás. Lóval nem rendelkező kisgazdák, férjüket elvesztett, nehezen boldoguló 
asszonyok gyakran hívták fuharozni. Terményt, fát, építőanyagot szállított megbí-
zói kívánsága szerint egyik tanyáról a másik tanyára. Előfordult, hogy nem pénzt 
kapott a szállításért, hanem a fuvaroztató a nagy mezőgazdasági munkák idején, 
például kukoricaszedéskor, krumpliszedéskor Rózsa Balázs gazdaságában lëdógoz-
ta a fuhart. 

Különleges, lókínzó fuvarozásnak számított a gőzmeghajtású cséplőgép és 
gőzkazánjának vontatása. 8 ló kellett hozzá. 4 gazda két-két lóval vállalkozásban 
végezte heteken keresztül ezt a munkát. A gépvontatók minden vontatásért együt-
tesen egy mázsa gabonát kaptak a csépeltetőktől. Rózsa Balázs több esztendőben is 
vállalkozott gépvontatásra. Volt olyan esztendő, amikor ezzel a munkával 11 má-
zsa gabonát keresett, de sajnos arra is volt példa, hogy az egyik lova a nagy erőfe-
szítésbe „megszakadt”. 
 
Móva, összesegítés, társasmunka 
 
A móva 
 

Az 1940-es években, amikor a Rúzsa tanya lányai eladó sorba jutottak, gyako-
riak voltak Rózsa Balázs portáján a társasmunkák és a munkának álcázott összejö-
veteli alkalmak. Ezek sorába tartozott a kukoricafosztás, a napraforgóverés, a szil-
vafejtés, a tollfosztás, de ide sorolható némi áttételekkel a varó, a disznóvágás és a 
cséplés is. 

                                                           
 
134 Vö.: RAPP Jakab 1927. 26. 
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Az összesegítéssel végzett munkát dél-magyarországi135 szóhasználattal Il-
lancsban is, miként Szegeden és a Bácskában, móvának nevezték. Tënnap móvába vó-
tunk. Hónap móvába mënyünk – mondták az illancsiak.  
 
Kukoricafosztás 
 

A XX. század közepén Illancsban a kukorica csövét még csumával együtt tör-
ték le a szántóföldön és azzal együtt szállították haza. legtöbbször a gangon hal-
mozták föl. A fosztásra, vagyis a csuma eltávolítására szívesen vállalkoztak a tanya 
fiataljai, mert legtöbbször őszi estéken a szomszéd tanyák fiataljaival együtt végez-
ték a munkát. Vidám nótázás, mesélés kísérte a kukoricarakásokon, csumarakáso-
kon üldögélő fiatalok tevékenységét. Rózsa Balázs néha még a citoráját is megszó-
laltatta ilyenkor, esetleg forrásban lévő must, murci is került a pincéből. Ezek hatá-
sára az esti végző alkalmából tánc is kerekedett a gangon vagy az udvaron. 
 
Napraforgóverés 
 

Azokban az esztendőkben, amikor viszonylag sok napraforgó termett, a kuko-
ricafosztáshoz hasonlóan zajlott őszi estéken a napraforgófejek szemeinek kiverése, 
a tányéricaverés. Talán egy árnyalattal kevesebben jöttek össze a móvások, mint a 
kukoricafosztáskor. Némely esztendőkben a család tagjai maguk végezték a nagy 
zajjal járó napraforgóverést.  

A ponyvára, pokrócra, vászondarabra kivert napraforgómagot az udvaron 
szakajtóból szakajtóba öntve kiszelelték. A napraforgó kivert fejét a tehenekkel me-
getették.  

Olyan esztendőkben, amikor az átlagosnál több napraforgó termett, Rózsa Ba-
lázs elvitte valamelyik környékbeli üttetőbe, ahol olajat üttetett belőle. Az 1930-as 
évek második felében egyszer Mélykúton járt olajat üttetni, ahol büdös olajat ka-
pott. Lányai sokáig némi undorral gondoltak a mélykúti olajra. 
 
Szilvafejtés, lekvárfőzés 
 

Szeptember vége táján megért az aszalószíva. Kalmár Teréz a termés kisebbik 
részét a Rózsa Balázs által fűzfavesszőből kosárszerűen kötött, kerek, nagy felüle-
tű, alacsony oldalú élesztőszárítón megaszāta. Nagyobbik részéből viszont udvari 
katlanon, nagy bográcsban, több órás kevergetéssel sűrű, szinte kemény szilvalek-
várt főzött, amelyet cserépköcsögökben és kisebb cserépfazekakban tárolt. A 
lekvárfőzés előtti délután Kalmár Teréz nagy szilvafejtést rendezett, amelyre meg-
hívott néhány maga korabeli szomszédasszonyt. A ház lányai és a szomszédból 

                                                           
 
135 UMTSZ. III. 1318. – BÁLINT Sándor 1957. 169–170. 



104 
 
 

jött lányok is segítkëztek. A szilvamagok kifejtése kiváló alkalmat adott a női eszme-
cserére, pletykálkodásra. A munka a konyha közepén folyt. Az asszonyok, lányok 
kisszékëkën körbeülték azt a szintén kisszékre állított hatalmas vajlingot, amibe a gaz-
daasszony folyamatosan öntögette kerek tésztaszűrőből a megmosott szilvát. A 
fejtők marékszám szedtek a szilvából. A kifejtett magokat a földre dobták. A mag-
jától megfosztott szilvát az ölükbe tartott tálba tették. Ha a tál tele lett, abba a bog-
rácsba ürítették, amelyben másnap főtt a lekvár. A szilvafejtők ennivalót nem kap-
tak, de a szilvából kedvükre ehettek. Férfiak nem jártak szilvát fejteni, mert a 
lekvárfőzés őszi időszakában sok tennivalójuk akadt. 

Volt olyan esztendő, amikor Rózsa Balázs tanyáján egy nap alatt három bog-
rács szilvalekvárt is megfőztek a lányok, asszonyok. Az 1930-as évek második felé-
ben előfordult, hogy öreg Kalmár Antal feléből főzette meg lekvárnak a szilváját 
Kalmár Terézzel. Olyankor a főzés előtti napon igencsak szükség volt a szilvafejtő 
móvások közreműködésére. 

Kalmár Teréz a nélkülözhető szilvalekvárt eladta a jánoshalmi piacon. A törzs-
vevőknek edényestől adta oda a lekvárt, mert tudta, hogy a lekváros fazekat a leg-
közelebbi piac alkalmával visszahozzák. 

 
Tollfosztás 
 

A tollfosztás a XX. század közepén Illancsban a legfontosabb asszonyi társas-
munkának számított. Jelentőségét bizonyára az adta, hogy a dunna és a vánkus a 
lányok hozományának, kelengyéjének elmaradhatatlan ékességét jelentette. A dun-
nához, vánkushoz sok toll kellett. Annak idején a tanyai ember elképzelni sem tud-
ta, hogy tollat venni is lehet. A lány kelengyéjébe akkor került tollas dunna, tollas 
vánkus, ha az anyja libát tartott, a libát megkoppasztotta, és a zsákokban padláson tá-
rolt tollat télen megfosztatta egy tollfosztónak, tollfosztómóvának nevezett összejöve-
tel keretében. Tollat természetesen egy ember is tud fosztani, de a tollal való egye-
düli bajlódás sokáig tart és végtelenül unalmas. Ezért a toll fosztását mindig társas 
összejövetel formájában végezték, téli estéken, amikor mindenki ráért és a szom-
szédok szívesen jöttek viharlámpáikkal a hívó üzenetre. A tollat ugyan asszonyok, 
lányok fosztották, de a tollfosztóba férfiak is elmentek, akik a szoba hátsó fertályán 
üldögéltek, iszogattak, beszélgettek, néha kártyáztak.  

A tollfosztót szervező gazdasszony a szoba elején, a várható vendégek számá-
tól, illetve a toll mennyiségétől függően egy szétnyitott, vagy két egymás mellé 
húzott, szétnyitott asztalt helyezett el. Köré deszkákból padokat állítatott föl férjé-
vel. A tollfosztóba érkező asszonyok, lányok körbeülték az asztalt, amelynek köze-
pére kiöntötték a zsákokból a fosztatlan tollat.  

Az asszonyok maguk elé húztak egy-egy adagot a száras tollból, és az asztal 
fölött végezték a fosztást. A szár és a pihe elválasztása egy balkezes és egy jobbke-
zes húzó mozdulatot igényelt, amelyhez csatlakozhatott egy csípő mozdulat a szár-
végi pihe leszedésére. A tollfosztók a lekopaszított szárakat a földre dobták. A pi-
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hét és a kiválogatott apró tollacskákat egy darabig maguk előtt tartották, majd 
belerakták a készülő dunnába, vánkusba.  

A földre ledobált szárakat a munka befejezése után a háziak összesöpörték és 
a kemencében elégették.  

A tollpihe dunnába, vánkusba rakásakor vigyázni kellett, hogy minél kevesebb 
szálljon el az értékes, de fölöttébb könnyű anyagból. A tollfosztók attól is igyekez-
tek óvni magukat, hogy a tollal teli asztal fölött köhögjenek, tüsszögjenek, mert a 
pihék útra keltek.  

Minden tanyai asszonynak szüksége volt kalácskenyő tollra, amellyel a különfé-
le kalácsok, például a furulyakalács tetejét sütés előtt meg lehetett kenni tojássárgá-
jával. Az efféle kenőszerszámhoz körülbelül 10 nagy méretű libatoll kellett, ame-
lyeknek aljáról el kellett távolítani a pihéket, felső részéről viszont nem. Tollfosztás 
idején a gazdasszony gondosan kiválogatott magának olyan tollakat, amelyekből 
kenőszerszámot köthetett. Vendégeinek is megengedte, hogy hasonló célból félre-
tegyenek maguknak a nagyobb tollakból.  

Rózsa Balázs a tollfosztókat rendszerint felhasználta arra, hogy a nagyobb, erő-
sebb tollakból kiválasszon magának néhányat citeraverőnek. 

A tollfosztó móvákba gyerekeket is elvittek, akik szokásuk szerint előbb-utóbb 
rosszalkodással ütötték agyon az időt. Például bujkáltak a nagy asztal alatt, az 
asszonyok lábai előtt. Hol itt, hol ott bukkant elő a fejük a tollal bajlódó asszonyok 
között. Némely férfiak, azért, hogy elvonják a gyerekek figyelmét az asztal alatti 
bujkálás izgalmaitól, nagyobb tollak szárából sípot készítettek számukra. A 8-10 
centiméteres tolldarab egyik végét behasították. A behasított tollvéget vette szájába 
a síppal jutalmazott gyerek, és fújta nagy igyekezettel. Hamarosan hangzavar tá-
madt. A mesélő, pletykálkodó asszonyok nem értették egymás szavát. Az anyák 
nagy pöröléssel tudták csak csendességre inteni gyermekeiket. 

Amikor a fosztásra szánt toll elfogyott az asztalról, és a szárakról lefosztott pi-
hék mind a dunnákba, vánkusokba kerültek, a gazdasszony ētürűte az asztalt, vagyis 
nedves mosogató ronggyal végigsimította a bútor felső lapjának felületét. Egy be-
vitt lavorban az asszonyok kezet moshattak, mivel a jutalmazásukra felszolgált 
szemes főtt kukoricát kézzel kellett enni. 

A gazdaasszony az asztal közepére rakta egy hatalmas levesestálban a meg-
főtt szemes kukoricát. A tálba helyezett merőkanállal az asszonyok kiszedtek ma-
guk elé az asztal lapjára egy-egy kukoricaadagot és szemenként csipegetve esze-
gették. A hátul üldögélő férfiak és gyerekek hárman-négyen körülvettek egy-egy 
tányért, amelyre a gazdasszony kiszedett számukra a kukoricából. A jókedvű ku-
koricaevést a gazda megtöltött borospoharak kínálgatásával igyekezett vidámítani. 
 
Varró, varó 
 

Az illancsi tanyai lányok, asszonyok gyakran varónak nevezték délutáni, esti 
társas összejövetelüket. A Rúzsa-tanya szobája is sokszor volt efféle varó színtere. 
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Az 1940-es években, amikor nagylányok laktak a házban, délutánonként, esténként 
gyakran eljöttek a „szomszéd” Schaffer lányok, Kalmár lányok és a legkülönbö-
zőbb nevű lánypajtások. A lányokat néha anyjuk is elkísérte. Az összegyűlt asszo-
nyok, lányok ruhákat varrtak; lepedőket, alsószoknyákat slingőtek; szárvarrással 
szakajtóruhákat, szalvétákat, terítőket hímeztek, vagyis kivartak; harisnyát, zoknit, 
pulóvert, sálat kötöttek; terítők szélére díszes koszorút horgoltak. 

A varróban üldögélő lányok, asszonyok a gazdasszonytól főtt szemes kukori-
cát, vagy aszalt szilvából, aszalt almából, aszalt meggyből bő lében főzött aszalékot 
kaptak csemege gyanánt. 
 
Disznóvágás 
 

A Rúzsa-tanyán évente legalább egy disznót vágtak, de néha kettőt is. De-
cember közepe számított a disznóvágás hagyományos időpontjának. Rózsa Balázs 
és Kalmár Teréz más falusi, tanyai lakosokhoz hasonlóan azért igyekezett levágni 
karácsony előtt a kukoricával, moslékkal hizlalt disznót, hogy a karácsonyi ünne-
pekre legyen a háznál sütnivaló hurka, kóbász, pecsënnye; reggelire, vacsorára fo-
gyasztandó töpörtyű; levesben főzendő girinc; kocsonnyának való fejhús, köröm, fül 
farok, tokaszalonna.  

Ha a disznó nagyra nőtt, a levágása és a feldolgozása sok munkával járt. A 
szűken értelmezett család általában nehezen boldogult a teendőkkel. Szüksége volt 
segítségre, amely legtöbbször a tágan értelmezett családból, a famíliából, a nemzet-
ségből került ki. Jutott szerep szomszédoknak is. Voltak olyan segítők, főleg szom-
szédok, akik csak a reggeli órákban működtek közre a nagy munkában, és voltak 
olyan önkéntes munkavégzők, főleg nők, testvérek a tágan értelmezett családból, 
akik egész nap „állták a sarat”. A reggeli segítőket előző nap felkérte a gazda. Ezek 
a szomszéd tanyákból jött férfiak azért kellettek, hogy segítsenek az ólból kihozni 
és lefogni az erős disznót a leszúrás előtt és alatt. A vér kieresztése után azonban a 
reggeli segítők nem siettek haza. Vidám forraltbor-ivások közepette nagy aktivitás-
sal végezték a disznó pörkölését, tisztítását, kapargatását, lemosását, fölbontását, 
darabjainak a házba hordását. A felbontáskor a böllér legtöbbször azokat a borda 
végi, illetve nyak környéki húsdarabokat vágta ki először, amelyekből a gazdasz-
szony egy hatalmas vaslábasban, kaszróban azonnal nagy sercëgtetéssel sütni kezdte 
a reggelinek szánt pecsënnyét. Mire a disznó utolsó darabja is bekerült a házba, 
megsült az utánozhatatlan ízű tüsköspecsënnye. A családtagok, a nemzetségbeli és a 
szomszéd segítők egyaránt asztalhoz ültek. Kenyérrel, savanyúpaprikával, sava-
nyított dinnyeszeletekkel elfogyasztották a frissen sült különleges húst, amelyről a 
helyi „hagyomány” egyik tételének intonálásaként falatozás közben újra és újra 
megjegyezték, hogy bizony ez a disznó legjobb része, ilyen jót csak disznóvágás 
reggelén lehet enni, máskor a sült disznóhús íze meg sem közelíti a disznóvágás 
reggelén érezhető ízt. A téma alapos körüljárása némi etnikus vonatkozásokat is 
tartalmazott. A jelenlévők mindegyike ismerte azt a tényt, hogy a reggeli pecsëny-
nyeëvés a magyarként számon tartott tanyák népének hagyománya. A sváb eredetű 
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illancsi tanyalakók ezzel szemben nem sütöttek reggel pecsenyét, hanem a legelső 
elérhető húsokból paprikást főztek, amelyet késő délelőtt, koradélben fogyasztot-
tak el båbrigasch néven. A frissen levágott disznó megkóstolásának kétféle gyakor-
latáról, „filozófiájáról” volt itt szó. Mindkét csoport azt tartotta, hogy a disznóvá-
gás napján az esti bőséges disznótoros vacsorára és a sok munkára való tekintettel 
napközben elég egyszer enni. Az egyik csoport ezt az evést reggelre helyezte, és 
tüsköspecsënnye fogyasztása révén valósította meg. A másik csoport az étkezést 
koradélre időzítette és a friss disznópaprikás kiváló ízére esküdött.  

A Rúzsa-tanya lakói magyar eredetűek lévén, természetesen a tüsköspecsënnyés 
disznókóstolás pártján álltak. Rózsa Balázs egyetlen sváb eredetű vejének, Bárth 
Jánosnak nem esett különösebben nehezére, hogy idomuljon a Rúzsa-Kalmár ha-
gyományhoz. Időnként azonban betyárbecsületből megengedett néhány megjegy-
zést a disznót vágó Bárthok paprikásának kiválóságáról. Jellemző, hogy amikor 
1950 táján önálló háztartást hozott létre feleségével, Rózsa Teréziával, az új család-
ban disznóvágások napján a Rúzsa-Kalmár hagyomány vert gyökeret. Rózsa Teré-
zia is reggel vendégelte meg a segítőket, mégpedig tüsköspecsënnyével, amely mellé 
rendszerint hajmás sűtt vért is tálalt. Abban, hogy a Bárth János és Rózsa Terézia 
által kialakított új háztartásában a „magyar módi” lett jellemző, nagy szerep jutott 
Rózsa Terézia határozottságának, és annak a körülménynek, hogy legalább húsz 
éven át Bárth János az apósát, Rózsa Balázst hívta el böllérnek.  

A Rúzsa-tanyabeli disznóvágások alkalmával früstök után a szomszéd segítők 
hazamentek. Ott maradtak viszont és estig dolgoztak a családi segítők. A munkála-
tokra a gazda és a gazdasszony felügyelt. Egyébként mindenki tudta a dolgát. 
Egymás után végezték a tennivalókat: a kolbásznak való hús leválasztását a sza-
lonnáról, sonkákról; a szalonnatáblák, sonkák, oldalas táblák megnyesését, tisztítá-
sát, kivágását, sózó teknőbe tevését; a gerinc adagokba darabolását; a háj kiemelé-
sét és kiakasztását a gangra; a zsírnak és töpörtyűnek való szalonnadarabok apró 
kockákra vágását; a zsírsütést; a vékonybelek tisztítását és szék ülőkéjén történő 
kaparását; a vastagbelek kiöblítését, fertőtlenítő tisztítását; a gyomor kimosását, 
töltésre való előkészítését; a kolbászhús megdarálását, megkeverését, ízesítését, 
bélbe töltését; a hurka gerslijének, rizsének megfőzését, a hurkába való vér abálását, 
a hurka töltelékének megkeverését, ízesítését, bélbetöltését, az elkészült hurkák 
abálását; a svartli néven emlegetett disznósajt töltelékének körülményes elkészíté-
sét és a disznó gyomrába töltését, a töltőnyílás összevarrását.  

A teendők fogytával a férfiak borospoharakkal a kezükben kissé megpihentek. 
Az asszonyokra azonban újabb nagy feladat várt: az esti disznótor ételeinek meg-
főzése, megsütése. 

Az esti disznótorba általában hivatalosak voltak a családi segítők. De ott le-
hettek a munkában részt nem vett meghívott rokonok, szomszédok is. A disznóto-
rok sok-sok evéssel, dalolással, citerázással, táncolással élénkített hangulatát szinte 
felforrósították a megérkező hívatlan, de mégis szívesen látott alakoskodók, a 
maszkák. 
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Cséplés 
 

A XX. század középső harmadában az illancsi gazdáknál cséplést végző csép-
lőgépeket már szerződött cséplőbandák működtették. Ezáltal kevesebb tere nyílt a 
szomszédok, testvérek, komák összesegítésének, mint korábban a kezdetlegesebb 
járgányos cséplőmasinák idején. Segíteni való azonban mindig akadt. Az előző csé-
peltetők és a következő csépeltetők, mint szomszédok, valamint a külön háztartás-
ban élő vejek, testvérek, komák kötelességüknek érezték, hogy szükség esetén se-
gítségére legyenek az éppen csépeltető gazdának. A gép közeledtének hírére Rózsa 
Balázs szomszédjai és közeli rokonai is készen álltak a segítő munkára. Közülük 
egy-két emberre minden alkalommal szükség is volt.  

A gőzkazánok működtetése idején a hatalmas kazán fűtését a csépeltető gazda 
fájával végezték. Ezért a gazdának, családtagjainak, vagy segítőinek a cséplés előtt 
megfelelő mennyiségű, jó minőségű vágott fáról kellett gondoskodni, és azt a szű-
rűre, a kazán leendő helye mellé kellett hordani. 

A ház asszonyai, lányai számára cséplés előtt fontos elfoglaltságot jelentett a 
padlás takarítása, főmázolása, a pókhálók leszedése, a zsákok kiürítése, rendbe ho-
zása, előkészítése. 

A gépész urat és az ēsőembërt illett meghívni ebédre, vagy vacsorára, annak 
megfelelően, hogy melyik étkezés ideje esett a gép ott-tartózkodási idejébe. Emiatt 
a gazdasszonynak a főzéssel is kellett törődni.  

Amikor még lovakkal húzatták a cséplőgépet, a csépeltető gazdának a gép 
vontatása előtt vagy alatt legtöbbször el kellett menni az előző csépeltető gazda 
tanyájára, hogy lovaskocsijával elhozza a géphez tartozó poggyászt, amely a követ-
kező eszközöket foglalta magába: mázsát, szerszámos ládát, létrát. 

A cséplés végeztével is fuvarozás várt a csépeltető gazda fogatára: illett a 
megjelölt gyűjtőhelyre szállítani a géprészt és a munkásrészt. Ezekben a szállító 
munkákban, a gazda elfoglaltságára való tekintettel, valamelyik közeli rokona is 
segítkëzhetëtt. 

A segítő rokonok, szomszédok számára a legfontosabb és legnehezebb mun-
kát a gabonás zsákok padlásra hordása jelentette. A zsákokat a padláson ki kellett 
üríteni, hogy újra használhatókká váljanak. A kiürítést és a gabona elterítését leg-
többször egy segítő rokon irányította.  

Mivel a gazda nagyon el volt foglalva, az egyik fineszës segítkező férfirokont 
odaküldte a cséplés helyszínére, hogy árgus szemekkel figyeljen. A megbízott 
személy mondvacsinált magyarázatokkal tett-vett, tüsténkedett a gép faránál. Ezál-
tal legtöbb esetben sikerült megakadályozni a szëm közelében tevékenykedő csép-
lőmunkások mérési csalásait, bandavirtusnak tartott kollektív gabonalopásait.  
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ÜNNEPEK A TANYÁN 
 
Hűség a hagyományokhoz 
 

Rózsa Balázs, bár gyermekkorát és legény éveit a debeáki pusztán töltötte, 
ahol nem volt alkalma templomba járni, falubeli, mezővárosi ünneplést tanulni, jól 
ismerte az egyházi ünnepeket és más jeles napokat, valamint a hozzájuk kötődő 
szögedies hagyományokat. Valószínűleg dorozsmai származású anyja ismertette 
meg vele a keresztény ünnepek és az esztendő jeles napjainak hagyományvilágát. 
Kalmár Teréz, aki ugyancsak pusztán, az illancsi tanyavilágban nőtt föl, tatházi 
apjától és jankai anyjától tanulta meg a keresztény ünnepek és a jeles napok legfon-
tosabb tudnivalóit. 

Rózsa Balázs és Kalmár Teréz a XX. század második negyedében fölöttébb 
hagyományőrző házaspárrá vált. Az 1960-as, 1970-es években, amikor az illancsi 
népesség többsége már elfordult saját múltjától, ők kitartottak elődeik jeles mondá-
sai, idősjóslatai, mágikus cselekedetei, ünneplő szokásai mellett. Lányaikat is a 
hagyományok számontartására, tiszteletére nevelték. 

Alábbiakban bemutatom azokat a jeles napokat és egyházi ünnepeket, ame-
lyek minden esztendőben fontos szerepet töltöttek be Rózsa Balázs tanyájának 
lakói életében. A tanulmány jellegéből következően, természetesen nem foglalko-
zom itt azokkal a jeles napokkal és ünnepekkel, amelyekről jobbára csak egy régi 
bölcsesség, jóslás szövegének idézésével vagy kötelező misehallgatással emlékezett 
meg Rózsa Balázs és Kalmár Teréz. 
 
Az esztendő ünnepei 
 
Az adventi „hajnali misék” 
 

Az 1950-es években az idősödő Rózsa Balázs és felesége reggelente korán éb-
redt. Különösen Kalmár Teréz kezdte fölöttébb korai időpontban a napot, pedig 
télen átaludhatta volna a reggeli órákat. Ezért a Rózsa házaspár határozottan örült 
az advent beköszöntének, mert a karácsonyt váró időszakban eljárhatott hajnali 
misére. Végre volt értelme a korai kelésnek. A templom több mint két kilométerre 
állt a Rúzsa-tanyától. A Rúzsa-tanya birtokosai gyalogolhattak eleget a hajnali 
sötétségben, mire a tanyától a templomig, illetve a templomtól a tanyáig értek. 
Kevesen követték példájukat a tanyai lakosok közül, de ők, hacsak ítéletidő nem 
tombolt, az advent legtöbb napján megjárták a hosszú, homokos utat. Különösen 
Kalmár Teréz szorgalmazta a hajnali misére járást. 1949 telén előfordult, hogy fiú-
unokáját is magával vitte, aki szívesen lemondott volna a korai kelés gyötrelmeiről.  
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Luca napja (december 13.) 
 

A karácsonyi ünnepkör kezdetén, Luca napján (december 13.) a XX. század 
közepén az országszerte gazdag Luca napi hagyomány sok eleme élt még az illan-
csi Rúzsa-tanyában. Bizonyos hiedelmeket, szokásokat gyakoroltak, megtartottak a 
tanya lakói, másokat inkább csak emlegettek, mint a régiek jóslását, szokását. 

Luca napján Rózsa Balázs lányai virágcserépbe vagy kisebb régi fazékba jó 
termőföldet raktak, amelybe búzaszemeket vetettek. A meleg szobába a lucabuza 
hamarosan kikelt és karácsonyig körülbelül 10-15 centiméteresre megnőtt. A luca-
buzás edényt elvileg a karácsonyfa alá tették, de mivel Rózsa Balázs a boravicska 
karácsonyfát nem az asztalra állította, hanem a szoba falára szegezte, a lucabuza az 
asztalon vagy az ablakpárkányon maradt az ünnepek alatt. A ház lakói gyönyör-
ködtek a fiatal gabonahajtásokban. Újév napján a lucabúzás edényt kitették az ud-
varra, ahol a tyúkok gyorsan lecsipkedték a zsenge búzaszárakat. A család tagjai 
úgy tartották, hogy az a baromfi, amelyik evett a lucabuzából, a következő eszten-
dőben egészséges maradt. 

Luca reggelén Kalmár Teréz egy elhasználódott hordóabroncsot fektetett le az 
udvarra a tyúkól előtt. Kukoricát szórt bele. Az ólból kiengedett tyúkok a kerek 
hordóabroncsból ették meg reggeli kukoricaadagjukat. Gazdasszonyuk örvende-
zett ennek, mert úgy tudta, hogy a Luca napján kerek abroncsból megetetett tyú-
kok nem csavarognak el más birtokára, nem tojnak szerteszét, hanem a tyúkól ki-
jelölt helyén rakják le tojásaikat.  

A Rúzsa-tanyán nagyon figyeltek arra, hogy Luca napján férfi vagy nő érke-
zik-e először a házhoz. A közismert hiedelem szerint, ha férfi nyitotta ki először a 
tanya ajtaját, hímnemű állatok születését remélhette a családi gazdaság, ha nő lé-
pett be először az ajtón, várhatóan nőstény állatokkal szaporodott az állatállo-
mány.  

Bárki jött is Luca napján a házhoz és valamit el akart vinni a portáról, a család 
tagjai megtagadták kérését. Rózsa Balázs és Kalmár Teréz azt tartotta, hogy Luca 
napján semmit nem szabad kölcsönadni, mert a kölcsönadott tárggyal odaadják a 
ház szerencséjét is.  

A látogatónak, bármilyen rövid időre jött is, föltétlenül le kellett ülni Luca 
napján, mert ha nem ült le, a gazdasszony félhetett, hogy a következő évben nem 
lesz kotlósa.  

Természetesen az országos gyakorlatnak megfelelően a Rúzsa-tanya lányai is 
foglalkoztak Luca napján férjjóslással. 12 cédulára felírtak 12 férfinevet. Naponta 
eltüzeltek egy papírdarabot. Úgy tudták, hogy az utolsónak maradt cédulán sze-
replő név viselője veszi el őket feleségül.  

A Lucától karácsony böjtjéig terjedő időszak 12 napja jó alkalmat adott az 
idősjóslásra. A Rúzsa-tanya lakói is úgy tartották, hogy Lucától karácsonyig min-
den nap a következő esztendő 12 hónapjának jelzőnapja. Megfigyelték tehát, hogy 
milyen idő volt az illető napon, és abból következtettek a napot jelentő hónap idő-
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járására. Megfigyeléseiket, jóslataikat a kalendárium üres lapján vagy más papíron 
jegyezték föl. Luca és karácsony között várakozással figyelték a májust, júniust, 
júliust jelentő napokat. Lëssz-ë esső? – kérdezgették egymástól a homokon élő ta-
nyalakók nagy aggodalmával. A Rúzsa lányok annyira megtanulták ezt az időjós-
lást, hogy öreg korukban sem hagyták abba. Rózsa Terézia még kalocsai lakosként 
az ezredfordulón is feljegyezte Kincses kalendáriumába, hogy milyen időjárás volt 
a Luca és karácsony közötti napokon. Sokat sopánkodott, ha májusra, júniusra nem 
mutatkozott eső. Húgainak, Ilonának és Verának írott leveleiben is szóba hozta 
efféle aggodalmait. 

Rózsa Balázs valószínűleg soha nem készített lucaszéket, de kiválóan tudta, 
hogy miként kell csinálni és használni. Eleget hallott róla szegedi eredetű apjától, 
aki még járatos volt a boszorkányos tudományokban. Állítólag a Rúzsa ősök között 
akadt, aki kipróbálta a lucaszék faragását és felhasználását. 

A lucaszéket férfi faragta 9 féle fából, titokban és lassan. Luca és karácsony 
böjtje között minden nap foglalkozott a kis ülőbútor megalkotásával egy keveset. 

Rózsa Balázs ismeretei szerint a lucaszék készítője a különös székecske segít-
ségével karácsony éjszakáján kideríthette, hogy ismerősei közül kiben lakozik az 
ördög. A széket el kellett vinnie az éjféli misére. Ajánlatos volt korán érkeznie, 
hogy a mise kezdetekor különösebb föltűnés nélkül üldögélhessen művén a temp-
lom előterének egyik zugában, ahonnan szemmel lehet tartani a befelé menőket. 
Ha jól figyelt és szerencséje volt, megláthatta, hogy ki rendelkezik ördögi képessé-
gekkel. Erre azáltal nyílt lehetősége, hogy az ördöglelkű, rossz szándékú emberek-
nek karácsony éjszakáján éjfélkor szarvuk nőtt, amit persze csak a lucaszéken ülő 
vett észre.  

Ha elég bátor volt a lucaszék készítője, az éjféli mise végére kitette székét a 
templom elé. Ráült, de úgy, hogy a lába ne érje a földet. Hatalmas küzdelem kö-
vetkezett. A széken ülő megfigyelő élete nagy veszélybe került. Az ördögök vasvil-
lákkal szurkáltak felé. Agyon akarták verni, szúrni. Keményen védekeznie kellett 
egy nála levő, a székkel egy időben készített ostorral. Csapkodás közben nem lép-
hetett le a földre. Ha véletlenül lelépett, az ördögök kegyetlenül megverték, majd 
dühükben széttépték. Ha kiállta a próbát, győzött, mert az ördögök a mise befeje-
zése után néhány perccel már elvesztették hatalmunkat és menekülésre kénysze-
rültek. 

Rózsa Balázs úgy hallotta, hogy az eldugott pénz minden hetedik évben tisz-
títja magát. Lángolni kezd. A felcsapódó fények megmutatják, hol van elrejtve. A 
lángok meglátásához azonban lucaszék kell, amelyre éjszaka egy útkereszteződé-
sen érdemes leülni. Nem árt vigyázni, mert hamarosan ördögök vágtatnak arra tü-
zes szekéren. A vágtató lovak vasvillával tarthatók távol. Pontosan éjfélkor kigyúl-
nak az önmagát tisztító arany fényei, és a széken ülő személy meglátja a lángokat, 
bármilyen messze lobognak is.  
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Karácsony böjtje, karácsony (december 24–25.) 
 

A karácsony ünneplésének rendje a Duna–Tisza köze agrártelepüléseinek pa-
raszti lakossága körében sokat változott a XX. század második felében. A változá-
sok legfontosabb elemei: 

1. A korábbi időkkel ellentétben december 25-éről, karácsony első napjáról át- 
 tevődött az ünneplés súlypontja Ádám-Éva napjának estéjére. 
2. A korábbi idők falra szerelt, ágszerű, házilag készült díszekkel ellátott ka- 
 rácsonyfáját szinte kizárólagosan felváltotta a szoba asztalára állított, bolti  
 díszekkel ékesített, nagyméretű fenyő karácsonyfa.  
3. Kiment a divatból a gyerekek elalvása utáni, késő esti karácsonyfa-állítás,  
 és vele együtt eltűnt a reggel megpillantott karácsonyfa meglepetés jellege.  
 Helyette elterjedt a karácsonyfa közös, a nagyobb gyerekeket is aktivizáló  
 délutáni feldíszítésének gyakorlata. 
4. A gyerekeknek szánt kevés karácsonyi ajándék, a kitisztított csizmába, ci- 
 pőbe rakott édesség karácsony reggeli meglepetéséből, nagyobb ajándékok- 
 kal, például ruhafélékkel, játékokkal, együtt „szentestei” örömforrássá ala- 
 kult át. 
5. A korábbi gyakorlattal ellentétben elterjedt a családtagok egymást meg- 
 ajándékozó szokása, az ajándékok sejtelmes csomagokba bugyolálásával és  
 az ajándékcsomagok karácsonyfa alá helyezésével. 
6. Elmaradtak a hagyományosnak számító karácsony esti ételek és étkezési  
 szabályok. Helyettük elterjedt az örömködő nagy családi vendéglátás a pol-  
 gári, városi eredetű karácsonyi halászlé és a karácsonyi rántott hal feltála- 
 lásával. 
7. Kikerültek a házból a hagyományos karácsony esti attribútumok, mint pél- 
 dául a földre hintett vagy csóva formájában a szobába vitt szalma. Hasonló  
 sorsra jutottak a korábban rendszeresen asztal alá tett mezőgazdasági ter- 
 mények is.  
8. A karácsonyeste, és a karácsony sokat veszített vallási ünnep jellegéből, és a  
 sajtó által mértéktelenül szorgalmazott „szeretet ünnepe”, „család ünnepe”  
 jelleg került előtérbe a karácsony ünneplése során. A korábbi időkkel ellen 
 tétben az ünneplő családok alig ejtettek már szót Jézus Krisztus születésé- 
 ről, hacsak nem számítjuk ide azt a néhány percet, amíg az ajándékok fel- 
 bontása előtt megszokásból elénekelték a Mennyből az angyalt. 
A változásokat tovább sorolhatnánk, de a fentebb szerepeltetett nyolc pont is 

kiválóan érzékelteti, hogy mekkora átalakulásokon esett át a karácsony ünneplése 
Illancs tájékán a XX. század második felében. Rózsa Balázs azonban nem követte 
az „új módit”. A fent felsorolt változásoknak nem engedett teret. A Rúzsa-tanya 
gazdája 1975-ben, életet utolsó karácsonyán is megközelítőleg úgy ünnepelt, mint 
félévszázaddal korábban, 1925-ben. Az ünneplésben a maga útját járta, amelyet a 
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„hagyományok” jelöltek ki számára. Szerencsére, felesége, Kalmár Teréz segítette 
és követte a régi ünneplési szokások megtartásában.  

A karácsony előtti napot ritkábban Ádám-Éva napjának, gyakrabban karácsony 
bűttyinek nevezték az illancsiak. A böjtöt a XX. század közepén még szigorúan 
vették. Szabályainak megfelelően étkeztek.  

A férfiak délelőtt rendet csináltak az udvaron. Ha kellett, havat hánytak. Fát 
készítettek elő a karácsonyi tüzeléshez. A közeli bokros legelőn borovicskát vágtak 
karácsonyfának. Gondoskodtak az állatok karácsonyi takarmányáról.  

A nők karácsony vigíliájának délelőttjén elállós ételeket: töltött káposztát, 
paprikást főztek, kalácsot sütöttek az ünnepekre. Rózsa Balázs és Kalmár Teréz 
egyaránt emlegették, hogy szüleik, nagyszüleik karácsony napján tüzet së gyútottak 
a konyhába’. Ezalatt azt értették, hogy a régi Rúzsa és Kalmár feleségek, leányok 
karácsony napján nem főztek, nem sütöttek, hanem Jézus Krisztus születését ün-
nepelték. 

Legtöbbször Ádám-Éva délelőttjére maradt a guba megsütése és a hozzá való 
mák megtörése. A guba szó Illancsban dió nagyságú sült kalácsot jelentett. Kelesz-
tett tésztáját ujjnyi vastag csíkokra, majd a csíkokat körülbelül 2 centiméteres dara-
bokra vágták, amelyeket kézzel gömbölydedre formáltak, és sorokba rendezve 
egyenként tepszibe raktak. A pirnyagos tetejűre sült gubákat fogyasztás előtt lefor-
rázták, nagyon vigyázva, hogy el ne ázzanak. Az enyhén megnedvesített falatnyi 
sült tésztácskákat mézzel meglocsolták és törött cukros mákkal jó alaposan meg-
szórták. Utolérhetetlenül fenséges eledel lett belőle. 

Ádám-Éva napján, legkésőbb koradélután a tanya lakói alaposan megtisztál-
kodtak, lábat mostak, tiszta alsóneműt húztak. Úgy gondolták, testileg is meg kell 
tisztulniuk ahhoz, hogy méltóképpen fogadhassák a megérkező Názáreti Jézust.  

Karácsony bűttyin késő délután a Rúzsa család tagjai, élükön Rózsa Balázzsal, 
előkészítették a korábban már alaposan kitakarított szobát a karácsonyi ünnepre. A 
szoba földjét felszórták szalmával. Az 1950-es években a földre szórt szalmát már 
egy szalmacsóva helyettesítette az asztal alatt, mert karácsony után kevesebb gond 
adódott vele. Került melléje az asztal alá széna is. A szobába bevitt szalma és széna 
a betlehemi istállóra emlékeztetett, ahol Jézus megszületett. Karácsony után a szal-
mát kivitték az istállóba a lovak és a tehenek alá. A szénát megetették az álatokkal, 
hogy védve legyenek a betegségekkel szemben. Karácsony bűttyin délután raktak a 
szobai asztal alá szakajtóba magvakat is, például kukoricát, rozsot, napraforgót. 
Ezeket karácsony után, a szénához hasonlóan megetették a lovakkal, marhákkal, 
disznókkal, tyúkokkal, hogy a betegségek elkerüljék őket.  

A szobai asztalra fehér vászonterítőt, karácsonyi abroszt terített a gazdasszony. 
A stafërungból elővett, nagy becsben tartott, asszony szőtte, örökölt, régi abrosz 
azon túl, hogy fokozta az ünnepélyességet, helyet adott a karácsonyi morzsának is.  

Besötétedés után Rózsa Balázs kiment az udvarra, és három ustordurrantással 
jelezte a karácsonyi vacsora kezdetét. Az ustordurrantások a hajdani három puska-
lövést helyettesítették. Debeákban Rózsa Ferencnek és Tapodi Franciskának még 
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volt puskája, ezért a debeáki Rúzsa-tanyán Rózsa Balázs gyerekkorában még há-
rom puskalövés durrant a karácsonyi vacsora előtt.  

A gazdasszony minden olyan ételt az asztalra rakott, amiből karácsony estéjén 
enni akart a család. Elődeitől úgy hallotta, hogy a következő évben kotlósai akkor 
ülnek nyugodtan, ha ő a karácsonyi vacsora idején folyamatosan ül, és nem ugrál 
föl újabb és újabb ennivalókért. Ha valamiért mégis fel kellett állnia, inkább egyik 
lánya végezte el a tennivalókat helyette.  

A karácsonyi asztalnál a család tagjainak illedelmesen kellett ülniük. Rózsa 
Balázs és Kalmár Teréz minden karácsonykor újra és újra figyelmeztették lányai-
kat, hogy ne könyököljenek az abrosszal terített asztalra, mert ha ezt megteszik, a 
következő esztendőben sok kilés nő rajtuk.  

A Rúzsa család tagjai a karácsonyi asztalnál először mézes pálinkát ittak. Első 
fogásként zsír nélkül főtt, sóbavízbe bablevest ettek. Ezután következett a fentebb 
már leírt mákos guba, amely a legjellegzetesebb, legfontosabb karácsonyi ételnek 
számított. Karácsony nem múlhatott el guba nélkül, viszont gubát csak karácsony-
kor sütöttek és ettek. A mákos guba és a karácsony fogalma tehát összefonódott, 
elválaszthatatlannak látszott. A guba után következett a mézbe mártogatott dió, a 
családfő által feldarabolt alma és az ugyancsak mézbe forgatott fokhagyma. A dió-
evésnél arra kellett vigyázni, hogy az elsőnek kiválasztott és az először összetört 
dió belseje egészséges legyen. Ha nem így történt, a diótörő aggódhatott, hogy a 
következő esztendőben nem lesz egészséges. A gazda kiemelt egy piros almát az 
almák közül. Annyi darabra vágta, ahányan ültek az asztalnál. A darabokat szét-
osztotta a jelenlévőknek, akik egy időben megették a nekik jutott részt. Így biza-
kodhattak, hogy nem kerülnek messzire egymástól sem testben, sem lélekben. A 
mézes fokhagyma evését azért tartották ajánlatosnak az asztalnál ülök, mert úgy 
hallották, hogy ha karácsonyeste esznek legalább egy fokhagyma girízdët, álmunk-
ban a kígyó nem mászik bele a szájukba. 

A család tagjai a karácsonyi morzsa mennyiségét növelendő egy-egy csipetnyi 
darabot kiraktak az abroszra az ételekből. Karácsony után a karácsonyi morzsát 
zacskóba tették és a kamra gerendájának egyik szegére akasztották. Ha beteg volt 
valamelyik állat, a karácsonyi morzsa egy részét alászórták, meggyújtották. A ke-
letkezett füst gyógyította a beteg állatot.  

Vacsora után a gyerekeket lefektették. A gazda a szoba oldalfalára szegekkel 
felerősítette a borovicska karácsonyfát, amelyre a felesége almákat, „aranyló” papí-
rokba burkolt diókat és előre megsütött szív- és madár alakú kalácsokat akasztott. 
A gyerekek csizmáiba, cipőibe, amelyeket már napközben maguk megtisztítottak 
és lefekvés előtt az ablakpárkányra raktak, a szülők diókat, kis almákat, cukorká-
kat raktak. Karácsony reggelén, amikor a gyerekek felébredtek, örömmel csodálták 
meg a Jézuska ajándékát, a karácsonyfát, és örültek a csizmába, cipőbe helyezett 
ennivalónak, édességnek. 

Több esztendőben előfordult, hogy a vacsora befejeztével szomszédok kopog-
tattak be a tanyára. A házbeliek és a vendégek beszélgettek, kártyáztak, karácsonyi 
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énekeket énekeltek, régi történeteket meséltek, hallgatták a távolról hazajött csa-
ládtagok és rokonok elbeszéléseit. A karácsony esti békés beszélgető időtöltés ak-
kor ért véget, amikor el kellett indulni az éjféli misére. A házbeliek a vendégekkel 
együtt vágtak neki a hosszú és fárasztó viharlámpás éjszaki gyaloglásnak.  

Rózsa Balázs idősödő korában és rossz időben nem ment éjféli misére. Inkább 
karácsony hajnalán a pásztorok miséjére gyalogolt el.  

Rózsa Balázs és családja sok olyan hiedelmet tartott számon, amelyek a kará-
csony bűttyével és az éjféli misével voltak kapcsolatosak. Álljon itt néhány közülük! 

– Karácsonyeste egy nagy „tőkét”, tuskódarabot tettek a tűzre, hogy egész éj- 
 szaka égjen. Reggel összegyűjtötték a hamuját és kiszórták a leendő káposz- 
 taföldre. Úgy tudták, ezzel megóvhatják a káposztát a különböző férgektől.  
– A régiek ajánlották, hogy karácsonyeste lefekvés előtt egy sapkát felfelé for- 
 dítva az asztalra kell állítani. Ha a hascsikarós lovat ezzel a sapkával körül- 
 verik, elmúlik a betegsége. 
– Nagyon elszánt leányoknak szólt a következő bolondos tanács: Tegyenek ki  
 az ablakba egy tükröt kifelé fordítva. Meztelenül háromszor fussák körül a  
 házat, és mindháromszor kívülről nézzenek bele a tükörbe. Ha megtették a  
 három kört, feküdjenek le. Meg fogják álmodni, hogy ki lesz a jövendőbeli- 
 jük.  
– A hajdani öregek kissé bolondozva, a fiatalokat ugratva gyakran emleget- 
 ték, hogy aki karácsony este három udvarból szalmát tud lopni, úgy, hogy  
 nem veszik észre, nagy szerencse előtt áll.  
– Lányoknak ajánlották a régiek, hogy menjenek el mindhárom karácsonyi  
 misére: az éjféli misére, a pásztorok miséjére és a nagymisére. Közben szok- 
 nyájuk ráncába rejtve hordozzanak meg három diót. A nagymiséről hazafe- 
 lé tartva törjék meg a diókat. Amilyen nevű legénnyel találkoznak először,  
 olyan nevű lesz a férjük.  
– Amikor megszólal az éjféli misére hívogató harang, a nagylány nézzen bele  
 egy kútba, utána meglátja a jövendőbelijét. 
– Aki a karácsony bűttyin fogott legyet elengedi az éjféli misén, a következő  
 évben méhrajt fog. 
– Aki az éjféli misére akaratán kívül elsőnek érkezik meg, annak a következő  
 évben nagy szerencséje lesz a jószágtartáshoz. 
– Az éjféli miséről kijövet érdemes megfigyelni a szélfúvás irányát. Ha alulról  
 fúj, felmegy, ha felülről fúj, lemegy a gabona ára. Ha keresztbe fúj, kor- 
 mányválság lesz a következő esztendőben.  
Karácsony reggelén a család felnőtt tagjai megelégedéssel nézték, hallgatták a 

karácsonyfának és a csizmabeli ajándékoknak örvendező gyerekek csivitelését, si-
kongatását. A megszokottnál hosszabb ideig maradtak ágyban, mert eszükbe ju-
tott, hogy évközben, amikor a sok munka miatt korán kellett kelniük, rendszerint 
mondogatták: Majd alszunk karácsonykó! Úgy gondolták, a fogadkozásokat most ka-
rácsonykor kell valóra váltaniuk.  
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Karácsony reggelén az előző napi szigorú böjt után mindenki bőségesen früs-
tökölt. Természetesen, sült és főtt húsfélék is kerültek az asztalra.  

A karácsonyi nagymisére a megszokottnál korábban indultak el a család tag-
jai, hogy útközben betérhessenek rokonaikhoz, jó szomszédaikhoz boldog karácsonyt 
kívánni. A meglátogatottak csatlakoztak a misére menőkhöz. Így a templomhoz 
legtöbbször már nagy csoportokban érkeztek meg a tanyai lakosok. 

Az ebédre való ételeket már karácsony előtt megfőzték az asszonyok, ezért a 
nagymiséről hazatérve csak melegíteni kellett a girinclevest, a disznópaprikást és a 
csillogóan piros levű tőtött kápusztát, a szármát. Aki még a húsfélék után bírt enni, 
csipegetett néhányat az előző napi mákos guba maradékából, vagy vágott egy-két 
szeletet a mákos és diós furulyakalácsból.  

Karácsony délutánján a tanyai családok kedvükre vendégeskedtek. Megláto-
gatták szomszédjaikat, illancsi rokonaikat. Beszélgettek, kártyáztak, bort iszogat-
tak. A Rúzsa-tanya lakói is gyakran fogadtak karácsonyi vendégeket. Ha nem jött 
senki a házhoz, és a rossz idő miatt maguk sem mentek sehova, a délután csendjé-
ben olyan teendőket végeztek el, amelyekre máskor nem maradt elég idejük. Rózsa 
Balázs ilyenkor másolgatta, írogatta búcsús énekeit. Kalmár Teréz vallási népolvas-
mányokat betűzgetett, hogy később, évközben előadhassa Írva van kezdetű prófé-
ciáit az emberiség romlásáról, a világvége biztos közeledtéről. A lányok elővették 
nótás füzeteiket, és leírták, lemásolták a nemrégiben hallott vagy írásban megszer-
zett új nótákat.  
 
István napja (december 26.) és János napja (december 27.) 
 

Karácsony másnapja vagy István napja és János napja jórészt névnapköszön-
tésekkel telt el. Bár Rózsa Balázs rokonságában, szomszédságában akadt köszönte-
ni való Márk, Miklós, Antal, András is, a legnagyobb figyelmet az Istvánok és a 
Jánosok kapták, már csak azért is, mivel az ő névnapjuk a karácsonyi ünnepkörbe 
esett, amikor mindenki ráért köszönteni, vendégeskedni.  

Voltak olyan Jánosok, Istvánok, akikhez Rózsa Balázs egyedül vagy feleségé-
vel ment el, de a közelebb állókhoz az egész családját elvitte. Az utóbbi helyeken, a 
névnapi ebéden vagy vacsorán is részt vett. 

A XX. század közepén a névnapi ajándékozás és puszilkodás Illancsban még 
nem volt divatban. A köszöntő család feje a szobába belépve verset mondott, majd 
kezet fogott az ünnepelttel. Közben barátságosan mondogatta: Isten éltesse! Isten 
éltessen! Előfordult, hogy a köszöntő személy a kézfogás után meghúzogatta a 
megköszöntött személy fülét, miközben harsány nevetgéléssel szavalta: Isten éltes-
sen sokáig, míg a füled le nem ér bokáig! 

Rózsa Balázs a névnapköszöntések alkalmával legtöbbször az alábbi két ver-
sezet valamelyikét mondta el:  
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Azért jöttem a fagyon, hogy megmondjam, mi vagyon: 
Máma Jánosoknak nevenapja vagyon, minden ember vigadjon. 
Adjon az Úristen  
Bort, búzát, barackot, kurta farkú malacot, 
Szekerünkbe kereket, poharunkba feneket, 
Hogy ehessünk, ihassunk mindnyájan eleget! 

 
Hála a fölséges Úristennek, hogy megértük Szent János napját! 
Úgy mint házigazdánk kedves nevenapját. 
Adjon az Úristen bort, búzát, békességet, 
Házunkra szent áldást, országunkban megmaradást, 
És akit eközben kiszólít az árnyékvilágból, 
Adja meg neki az örök nyugodalmat! 

 
A vidámabb, könnyedebb első köszöntő fiatalabb, jókedvűbb embereknek, ba-

rátnak, komának szólt. A második, komorabb, komolyabb, ha úgy tetszik: valláso-
sabb, „kegyesebb” köszöntővel inkább tiszteletben álló öreget: apát, apóst illett 
köszönteni. 

Közös vonása volt mindkét köszöntőnek, hogy elmondása után az ünnepelt-
nek, miként némely jeles napi köszöntő meghallgatójának is, azt kellett válaszolni: 
Úgy engeggye az Isten! 

Rózsa Balázs leszámozottai között szájról-szájra járt az a történet, hogy miként 
„vágta ki a rezet” az ëccëri gyerëk, amikor sváb eredetű családban mondta el a ma-
gyarok köszöntőit, és köszöntöttjei nem tudták, mit kell válaszolni. Az „egyszeri 
gyerek” ebben az esetben e sorok írója volt 3 éves kora táján, aki Rózsa Balázstól 
megtanulta a fenti és más köszöntőket, és megpróbálta őket alkalmazni sváb erede-
tű Bárth nagyszülei előtt. Bárth Antal és Winter Mária örvendeztek a versnek, illet-
ve az unokájuk „bölcsnyakas” versmondásának, de fogalmuk sem volt arról, hogy 
az előadott köszöntőre a magyaroknál válaszolni is kell. A versmondó gyermek 
rövid várakozás után, leplezetlenül kifejezve hiányérzetét, leckéztető hangon rá-
szólt nagyszüleire: „Mongyák kētëk, hogy Úgy engeggye az Isten!” A jeles megszóla-
lásból a Mongyák kētëk vezérszavú családi anekdota lett, amelyet több százszor 
elmeséltek disznótorokban, névnapokban, természetesen nem a Bárth, hanem a 
Rúzsa oldalon, enyhén gúnyolódó éllel annak illusztrálására, hogy no lám a nagy-
okos svábok még azt sem tudták, hogy a köszöntő versre azt kell mondani: „Úgy 
engedje az Isten!” 

A XX. század közepén Szent János apostol és evangélista ünnepén (december 
27.) még vasárnapi miserendet tartott az egyház. Rózsa Balázs szinte mindig el-
ment a János napi misére, ahol más illancsi gazdákhoz hasonlóan ő is bort szentel-
tetett. Legtöbbször egy literes üvegben vitt a saját borából, letette az oltár elé, a 
kijelölt helyre. A szentelés után, a mise végén magához vette az üveget és hazagya-
logolt vele. Ebéd alatt minden családtag ivott a szentelt borból, hogy védve legyen 
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az ördög ellen. A megszentelt bor egy részét Rózsa Balázs a pincében beletöltötte a 
boroshordóiba, hogy a következő esztendőben sok bort szűrhessen. 
 
Aprószentek (december 28.) 
 

Aprószentëk napján Rózsa Balázs suprikáni járt, és fogadta a lányaihoz érkező 
suprikálókat. Suprikálás alkalmával a férfiak és fiúgyermekek hajlékony pálcával 
megcsapkodták a felkeresett tanyák lányait, asszonyait. Tettükért ajándékot remél-
hettek. A húsvéti locsoláshoz hasonlóan, suprikáni is csak délelőtt illett.  

Rózsa Balázs legelőször mindig a saját feleségét és leányait suprikálta meg, 
akik bár elvárták a dolgot, mégis nagy visongással fogadták a csapkodást. Valami-
féle „edzés”, „előkészítés” volt ez a „házi suprikálás” a következő órák izgalmaira. 

Rózsa Balázs legtöbbször a reggeli órákban kereste föl a szomszéd tanyákat. 
Megsuprikálta szomszédasszonyait, akik egyben leginkább sógornői, ángyai is 
voltak. A délelőtt második felét igyekezett otthon tölteni, hogy találkozzon a sajt 
tanyájára látogató sógorokkal, komákkal. 1948-ban és 1949-ben fiúunokáját is ma-
gával vitte suprikálni. Akkor a gyermek kedvéért nagyobb utat jártak be a szoká-
sosnál és csak déltájban értek haza.  

Suprikálni lehetett közönséges fűzfavesszővel is, de aki adott magára, az több 
szál fűzfavesszőből díszesen kötött suprikapácával járta a tanyákat. Rózsa Balázs, 
aki „mestere” volt a kosárkötésnek, különösen szép suprikapácákat tudott kötni. Kö-
tettek is vele eleget ismerősei a karácsony előtti napokban.  

A suprikáló a szobába lépve, megkérdezte a házbeliektől: Hányan vannak az 
aprószentëk? Felelet gyanánt a lányok, asszonyok egy nagy számot mondtak, pél-
dául: Száznegyvennégyezren, vagy Háromszáznegyvennégyezren. Közben elszenvedtek 
néhány suhingatást. 

A háziak a gyerekek suprikapálcájára édességeket, szaloncukrokat kötöttek. 
Az 1950-es években előfordult, hogy némely suprikapálcára annyi édesség került, 
hogy a gyermek már ütögetni sem tudott vele igazán. A legények suprikapálcájára 
virágot, leginkább rozmaringot kötöttek a lányok. A házigazda a suprikáló legé-
nyeket és házasembereket borral kínálta meg.  
 
Szilveszter (december 31.) 
 

Rózsa Balázs nagyon számon tartotta azt az őseitől örökölt régi életszabályt, 
hogy az ember az újesztendőt ne kezdje adóságokkal és teljesítetlen ígéretekkel, 
ezért legkésőbb Szilveszterkor fizesse ki minden adósságát és teljesítse minden ígé-
retét, nehogy örökre adós maradjon. Például, ha azt ígérte egyik lányának, hogy 
köt neki egy karkosarat, de valamiért elmulasztotta a munka elvégzését, az év utol-
só napjaiban gyorsan kötött egy szép garabolyt, és legkésőbb Szilveszter délelőttjén 
átadta azt lányának, hangoztatván, hogy ígéretet teljesít, mivel Szilveszter van.  
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Az év utolsó napján késő délután tartotta a pap a templomban a hálaadást, 
amelyre Rózsa Balázs családjával együtt rendszerint elment. Hazafelé, bár legtöbb-
ször az útba eső tanyák népével bandázva mentek, és néha be is tértek egy-egy ta-
nyába évet búcsúztatni, arról beszélgettek, amit a hálaadáson hallottak: hányan szü-
lettek, hányan házasodtak, hányan haltak meg az egyházközség területén az éppen 
elmúló esztendőben.  

A hálaadásról hazatérők bőségesen vacsoráztak. Úgy tartották, hogy bőved est-
éjin, vagyis az év utolsó napján este sokat és sokfélét kell enni. A gazda bíztatta csa-
ládtagjait: egyetek, mert ebben az esztendőben többször már nem lakhattok jól. 
Egyébként disznóhúsból készült ételeket fogyasztottak: sült hurkát, sült kolbászt, 
tőtött kápusztát, más szóval: szármát, kocsonnyát és hasonlókat. 

Bőved estéjinek jellegzetes kiegészítő étele volt a szilvesztëri pogácsa. Sütés előtt a 
gazdasszony, ahány tagból állt a család, annyi pogácsába szúrt egy-egy baromfitol-
lat. A megjelölt pogácsákat személyekhez kötötték. Az a családtag, amelyiknek po-
gácsája fölött a toll megpörkölődött a kemencében, számíthatott arra, hogy sokat 
betegeskedik a következő esztendőben. Az egyik jeltelen pogácsába a gazdasszony 
egy fémpénzt rejtett el. Aki megtalálta, szerencsét remélhetett. 

A tanyai parasztság életében nem számított jelentős időpontnak az évváltó éj-
fél. Bőved estéjin akkor tért nyugovóra a család, amikor tagjai elálmosodtak. A ta-
nyai családok nem várták meg nagy ásítozások közepette az éjfélt. Az 1940-es 
években a szilveszteri bál még nem volt olyan divat, mint később, a XX. század 
második felében. 
 
Újév napja (január 1.) 
 

Újév reggelén gyerekek, legények, sőt felnőtt férfiak is járták az ismerősök ta-
nyáit, hogy verssel kívánjanak boldog újesztendőt a háziaknak. Szerették, ha jó ke-
mény hidegben, vakítóan sütött a nap, mert akkor az előadott versezet szövege 
megegyezett a valódi időjárási képpel. A Rúzsa-tanyára is betértek a közeli roko-
nok, ismerősök, és legtöbbször Rózsa Balázs is végiglátogatta a szomszéd tanyákat. 

Rózsa Balázs az alábbi köszöntőt mondta el, amikor újév napján jókívánságait 
akarta kifejezni: 

 
Boldog új esztendőt kívánni jöttem én,  
Ennek a szép téli napnak sugárzó reggelén.  
Adjon Isten örömet, és ne adjon könnyet, 
Boldog legyen minden napja ez új esztendőnek. 
Adjon az Úristen 
Bort, búzát, barackot, kurta farkú malacot, 
Szekerünkbe kereket, poharunkba feneket, 
Hogy ehessünk, ihassunk mindnyájan eleget! 
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Rózsa Balázs családjában, miként sok más magyar famíliában is, újév reggelén 
disznóorrból főtt kocsonnyát ettek früstökre, mert a disznó előre túr, és ezáltal a csa-
ládtagok bizakodhattak abban, hogy előbbre jutnak. Ellenben tyúkot soha nem 
ettek az év első napján, mivel a tyúk hátrafelé kapar. Elképzelésük szerint a tyúk-
hús újévi fogyasztása révén a családtagok kockáztatták volna előrejutásukat. 

Rózsa Balázs rendszeresen eljárt az újévi nagymisére. Templomba menet, mi-
séről jövet ragyogó alkalmak kínálkoztak az újesztendő köszöntésére, a köszöntő-
vers többszöri elmondására. 

Újév délutánja a tanyai házaspároknak kiváló alkalmat nyújtott egymás meg-
látogatására, a legényeknek, nagylányoknak pedig az újévi vigadozásra, tanyai 
vagy kocsmai bálra. 
 
Vízkereszt (január 6.) 
 

Vízköröszt délelőttjén a pap vizet szentelt a templomban. A tanyai családok 
ilyenkor szerezték be a háznál szükséges szentelt vizet. Aki misére ment, edényt, 
üveget vitt magával, és megtöltötte a templom bejárata közelében elhelyezett szen-
teltvizes dézsából. 

Rózsa Balázs családtagjai, amikor hazaértek a Vízkereszt-napi miséről, a ház-
ba lépés előtt megálltak a gangon, a konyhaajtó előtt, és imádkozva megvárták, 
amíg a gazdasszony, Kalmár Teréz megszenteli a házat az új szenteltvízzel. Kalmár 
Teréz a jobb markába öntött a vízből, és kereszt alakban a konyhaajtó felé dobta. 
Közben a keresztvetés szövegét mondta. Utána körbejárta a házat, és az épület 
minden oldalán megismételte a szentelést. A gangon végzett szentelés előtt és 
után, valamint a gazdasszony házkerülése közben a konyhaajtó előtt álló hozzátar-
tozók Miatyánkokat és Üdvözlégyeket imádkoztak. A ház védelme érdekében 
végzett rítus a szoba és a konyha belső megszentelésével ért véget. 

A szenteltvizet évközben üvegben a kamrában tartották. Emberi és állati be-
tegségek gyógyítására használták. Nagyszombat estéjén a gazdasszony megszen-
telte vele a főtt sonkát. Virrasztáskor rozmaringszálak kíséretében a koporsó mellé 
is tettek egy edénnyel, hogy a látogató megszentelhesse a másvilágra távozót.  

A Rúzsa-tanya lakói számon tartották, hogy vízkereszt napja a háromkirályok: 
Gáspár, Menyhért, Boldizsár ünnepe. Az 1930-as, 1940-es években Illancsban is 
jártak ezen a napon tanyáról-tanyára háromkirályok. Három férfi öltözött be napke-
leti bölcsekre utaló jelmezekbe. Egyikük rúdon csillagot vitt. A csoport érkezését a 
tanyai kutyák már jelezték. A köszöntők kintről bekiabáltak a házba: Bë szabad-ë 
gyünni a csillaggā? Ha engedelmet kaptak, bementek. A szobában elénekelték a 
Szép jel és szép csillag, szép napunk támadt refrénű éneket. A csillagos a szobabeliek 
meghökkenésére előreugrasztotta a rugón járó csillagot. Egy másik köszöntő az 
ajtóra krétával felírta a Gáspár, Menyhért, Boldizsárra utaló jelet az évszámmal, 
például: 19+G+M+B+42. A gazdasszony némi pénzzel jutalmazta a köszöntőket, 
mivel azok kifejezetten pénzkereset céljából vállalták a tanyai háromkirályozást. 
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Előfordult, hogy nem is illancsiak voltak, hanem Jánoshalmáról indultak el, hogy 
az illancsi tanyákon kevéske téli jövedelemhez jussanak.  

A XX. század második felében az illancsi tanyákon már nem jártak „háromkirá-
lyok”. A fenti jelet és évszámot a gazda írta föl a ház ajtajára.  
 
Gyertyaszentelő Boldogasszony (február 2.)  
 

Gyërtyaszentölő Boldogasszony ünnepe különösen jeles napnak számított a Rú-
zsa-tanyán. A gazda délelőtt misére ment, ahol számos esztendőben gyertyát szen-
teltetett. Mivel másnap van Balázs napja (február 3.) Rózsa Balázs gyërtyaszentölő-
kor tartotta nevenapját. Rokonai, szomszédjai közül sokan megköszöntötték. Ha-
talmas főzések, traktálások zajlottak a tanyában. Aranysárga tyúkhúsleves, égőpi-
ros levű szárma, kemencében sült túrús rétes illata lengedezett a konyhában és az 
udvaron. Szólt a citora, kopott és töredezett a mázótt főd a táncolók csizmája, cipője 
alatt. Ebéd alatt, a fogások közti szünetekben szóltak és szálltak a résztvevők által 
ismert, de azért mégis, sokadszor is szívesen hallgatott adomák, mint például a Piros 
ám a szármám leve komámasszony felkiáltással jellemezhető történet a töltött káposzta 
behozatalakor.  

1949–1950 tájékától némileg változott a Balázs-napok vendégseregének össze-
tétele. A tanyában felnőtt lányok férjhez mentek, az illancsi Rúzsa és Kalmár roko-
nok egy része az új idők szelének zúgására hallgatva elköltözött Illancsból. A férje-
ikkel és gyermekeikkel hazalátogató Rúzsa lányok lettek a Balázs-napok legfonto-
sabb, legstabilabb vendégei. A szűkebb família vendégseregét olykor-olykor 1950 
után is színezték Kunfehértóról, Jánoshalmáról, vagy a fogyatkozó Illancsból 
„meglebbenő” Rúzsa és Kalmár rokonok. Fogadtatásuk úgy zajlott mint régen. A 
XX. század harmadik negyedének nehéz éveiben is főtt szárma, sült túrús rétes, 
elhangzottak a régi adomák, pengtek a citora húrjai, harsogtak Rózsa Balázs és ven-
dégeinek legkedvesebb dalai, nótái. 
 
Farsang 
 

A farsang heteinek hétköznapjain Rózsa Balázs kosarakat kötött, felesége és leá-
nyai pedig vartak, hímeztek, harisnyát és pulóvert kötöttek. Zajlottak a fentebb 
bemutatott történetmesélések, felolvasások, varók, tollfosztó móvák. Farsang idején 
jött a házhoz a legtöbb vendég, és Rózsa Balázs családja is farsangban látogatott el 
legtöbbször más tanyákra. Ezzel függhet össze, hogy az illancsi szóhasználat bizo-
nyos fajta látogatást, vendégeskedést, az időpontjától függetlenül farsangolásnak 
nevez. Ha például egy asszony farsangon kívüli téli időpontban varrnivalójával 
elment egy távoli tanyára, hogy ott varrogatva egész nap kibeszélgesse magát ko-
maasszonyával vagy más rokonával, azt mondták rá: farsangol.  

Farsang farkán, vasárnap, hétfőn és különösen húshagyó keddën nagy mulatsá-
gok zajlottak az illancsi faluhely kocsmáiban. Ezeken a vigasságokon a Rúzsa-
tanya fiataljai is részt vettek. A Rúzsa lányok leginkább a Kovács Miska kocsmájának 
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bálját látogatták, ahol a tamburázó Tukacs banda muzsikált. Kalmár Teréz elvárása 
szerint a húshagyati bálból legkésőbb éjszaka egy órára haza kellett érni. A bálból a 
lányokat legények kísérték haza a Rúzsa-tanyára. 
 
Nagyböjt 
 

A hamvazószerda és a húsvét közötti negyven napos nagyböjt, a bűt egyházi 
előírásait és a régiek által hagyományozott viselkedési szabályait fölöttébb komo-
lyan vették a Rúzsa-tanya lakói még az 1940-es években is. 

A citorát negyven napig nem szólaltatta meg Rózsa Balázs. Nóta sem hangzott 
el a tanya helyiségeiben és udvarán. Ha valamelyik leány elfeledkezett magáról és 
dúdolni kezdett, a többiek azonnal rászóltak és leintették. Az illancsiak váltig han-
goztatták, hogy aki adventben és nagybűtben dalol, táncol, annak a szilvafájáról 
zölden lehull a szilva nyáron. 

A Rúzsa-tanya lakói legalább egy fokozattal szigorúbban tartották a böjtöt, 
mint ahogy azt az egyház éppen előírta. A XX. században egymást követő liberali-
záló könnyítéseket késve és némi rosszallással vették tudomásul.  

Kalmár Teréz az ősök jeles erényeként sokszor fölemlegette, hogy bűtben az 
elődök azokat az edényeket is eltették, amelyekben zsírral szoktak főzni, és más 
edényeket vettek használatba. Mintha egy kissé ostorozta volna magát amiatt, 
hogy ő már nem tartja ezt a szokást. Azt azonban igyekezett betartani, hogy a bűt 
időszaka alatt napraforgóból ütetëtt olajjal főzött és nem használt zsírt. A böjti pén-
tekeket vezeklés gyanánt Rózsa Balázs több alkalommal kenyéren és vízen húzta 
ki. A rokonság körében is híre járt, hogy Kalmár Teréz gyűjti, „legyúrja” és fadé-
zsában érleli az el nem adott tehéntúrót. A kiváló érëttúrút böjtben vette elő. Volt 
olyan rokon, aki rendszeresen nagypénteken ment el látogatóba a Rúzsa-tanyára, 
hogy megkóstolhassa a gazdasszony legendás erősségű érëttúrúját. Miközben fala-
tozgatta a különleges csemegét, Rózsa Balázs érzékletes történeteket mesélt való-
ságos, vagy elképzelt hajdani öregekről, akik akkor szerették az érëttúrút, amikor 
már zöld penész borította és eleven kukacok pattogtak ki belőle. A vendéggel 
együtt sajnálkozott, hogy az asztalon lévő túró még nem jutott el a történetekben 
szereplő korig.  

Nagypéntek táján egy hatalmas tál főtt aszalék került az asztalra. Előfordult, 
hogy több napig is kitartott. Családtag és vendég egyaránt kanalazott belőle, ami-
kor megkívánta. A jellegzetes böjti étel készítésekor a gazdasszony aszalt szilvát, 
aszalt almát, aszalt meggyet főzött össze bő lében. Gyümölcslevesre emlékeztető 
böjti étel lett belőle. 
 
Virágvasárnap 
 

Húsvét előtti vasárnap, bár nagyböjtbe esett, a miséző paphoz hasonlón az 
illancsi tanyák asszonyai, leányai is világos, pompázatos színekbe öltöztek. Rózsa 
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Ilona és Rózsa Vera az 1940-es évek közepén ezen a napon rúzsaszín, jankaias vise-
letben ment a templomba. Kalmár Teréz is világos apró mintás blúzt húzott föl. 

Mise előtt a pap barkát szentelt a templomban. A barkás ágakat nem a tanyai 
lakosok hordták össze, hanem a harangozó-sekrestyés szerezte be. Mise végén a 
ministránsok az ágakkal teli kosarat a templom bejárata közelébe vitték, ahol a 
miséről távozó hívek magukhoz vettek egy-két barkás veszőt.  

A hazavitt barkát Rózsa Balázs rögtön a hazaérkezés után feltűzte a ház tor-
nácának egyik gerendája fölé. Miközben elhelyezte az ágat a gang tetejének cserepe 
alatt, körülbelül a következőket mondta: Uram, Jézus Krisztus! Segíts mëg, hogy a 
villám në érje a házunkat! A villám ellen védelmező barka egy éven át a tornáctető 
alatt száradt. Egy év múlva, amikor az új barkát meghozta a gazda, a régit levette. 
Elégette, hogy méltatlan helyre ne kerüljön, mivel szentőtt vót. 
 
Húsvét 
 

Nagypénteken délután a Rúzsa család apraja-nagyja sötét ruhába öltözött, és 
templomba ment, ahol körösztútat járt. A nap folyamán az állatok etetésén, itatásán 
kívül más érdemi munkát nem végeztek a családtagok. Semmiképpen nem mentek 
a határba, nem fuvaroztak, nem mostak.  

Nagyszombat délelőttjén Kalmár Teréz, a Rúzsa-tanya gazdasszonya megfőz-
te a húsvéti sonkát és a húsvéti étkezésekre szánt 40-50 tojást. Mindig egész sonkát 
főzött, lehetőleg füstöletlent, amelyet a sózóteknőből vett ki. A sonka mellé tett egy 
szál kolbászt és egy darab oldalast. A kolbász enyhén mëgpirjagosította a sonkale-
vet, amelyet felhasznált a tojások főzésekor. Rózsa Balázs, hogy a sonkafőzés alatt 
hasznossá tegye magát, az asszonykönnyeket kímélve tormát reszelt a gangon. A 
Rúzsa lányok nagyszombat délelőttjét ruháik vasalásával, igazításával és a locso-
lóknak szánt tojások főzésével, díszítésével töltötték. Az ajándékozandó tojásokat 
vöröshajma hajával főzték együtt, hogy piros színűek legyenek. Néhány tojásra cér-
nával két-két galagonyalevelet kötöttek. A galagonyalevelek helye fehér maradt a 
pirossá színeződött tojásokon. 

Nagyszombat délutánján a Rúzsa család tagjai templomba mentek. Kissé 
hosszadalmasnak tartották a pap által celebrált húsvéti, feltámadási szertartást, de 
néminemű utólagos morgolódást leszámítva, kitartóan végigülték, végigállták a 
templomi ceremóniát, hogy részt vehessenek a feltámadási körmeneten, amit igen 
fontosnak, látványosnak és megindítónak tartottak. Úgy vélték, hogy az illancsi 
templom hatalmas homokos terének koraesti körbejárása hozza meg számukra a 
húsvét igazi vallási élményét.  

Az 1940-es években az új illancsi templomnak két lobogópárja volt: egy fehér 
és egy piros. A körmenetekben a fehér lobogók haladtak elől a kereszt után. Mö-
göttük lengtek a pirosak. Akkortájt nagy tisztességnek számított, ha egy lány meg-
kapta a lobogóvivés, különösen a fehér lobogó vivésének jogát. A leányok verseng-
tek a jeles szerepért, hiszen megmutathatták magukat a tanyás puszta népének. A 
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lobogóvivők vizsgázhattak tágabb közösségük előtt szépségből, módosságból, jó 
ízlésből, kiállásból, illendő viselkedésből. Kapott rajtuk a szëm. Megnézhették őket 
jóakarók és irigyek, büszkélkedő rokonok és közömbös idegenek. Gyönyörködhet-
tek szép járásukban, ringó szoknyáikban menyre vágyó vénemberek, kritikus 
szemmel nézelődő, hibát kereső asszonyok, szeretőről, feleségről ábrándozó legé-
nyek.  

Rózsa Balázs legidősebb lányának, a jó kiállású Rúzsa Tërusnak az 1940-es 
évek elején többször is megadatott az a lehetőség, hogy lánypajtásával, Farkas Bözsi-
vel vihette az illancsi templom fehér lobogóját. Férjhezmenetele után, az 1940-es 
évek közepén a fehér lobogókat több körmenetben húgai, Rúzsa Ilus és Rúzsa Vëra 
vihették. Rajongóik, udvarlóik szerettek volna a közelükben haladni. Ezért Kovács 
Péter és Kovács Vencel versengtek azért, hogy melyikük vigye a menet elején ha-
ladó körösztöt.  

Azokban az években, amikor rendszeresen Rózsa Balázs leányainak jutott a 
körmeneti lobogós lány szerep, húsvét előtt egy-két héttel a lányok hazavitték a 
templomból a lobogókat. Kimosták, kivasalták őket. Széleiken rendbe hozták a 
lebegő kék szalagokat. Ezáltal a lobogók a föltámadási körmenetben teljes pompá-
jukban tündökölhettek a hosszú menet elején. 

A XX. század harmadik negyedében Rózsa Balázsnak jutott az a megtisztelte-
tés, hogy egyháztanácsosként, búcsúvezetőként az illancsi feltámadási körmene-
tekben vihette a Föltámadt Krisztus szobrát. Ezt a különleges feladatot nagy büsz-
keséggel és igyekezettel haláláig végezte.  

A nagyszombati föltámadási szertartás végén a tanyák népe sietve haladt ha-
zafelé a szürkületben vagy a koraesti csendben, hogy a hosszú böjt után minél 
előbb örömét lelje a főtt sonka és a főtt tojás fogyasztásában. Elvileg szombat este is 
tartott a böjt, de a nép úgy értelmezte, hogy a föltámadási körmenet után már nincs 
húsevési tilalom. Ez a gondolat valószínűleg még azokban a középkori évszázad-
okban rögzült a XX. századi tanyalakók városi, falusi őseiben, amikor vasárnap 
hajnalban tartották a feltámadási szertartásokat és a feltámadásra utaló liturgikus 
játékokat.136 Talán ezzel a „böjt – nem böjt” jellegű rejtett aggodalommal hozható 
kapcsolatba az a szokás, hogy Rózsa Balázs a nagyszombati vacsora előtt jelentő-
ségteljesen kiment az udvarra. Néhány percig kémlelte az eget, majd visszatérve a 
házba, megnyugodva közölte családtagjaival: Má főgyüttek a csillagok! Olyan hang-
súllyal ejtette a szavakat, mintha azt mondta volna: Nyugodtan ehetjük a sonkát, 
már elkezdődött a következő nap, már nincs böjt. Ez a viselkedés, ha úgy tetszik, 
ez a játék, annyira beleivódott utódai, leszármazottai gondolkodásába, hogy e so-
rok írója a XXI. század elején sem kezdi el a nagyszombati sonkás vacsorát anélkül, 
hogy ki ne menne városi háza erkélyére, és némi szemlélődés után ki ne jelentené 
családtagjainak: Már, följöttek a csillagok. 

                                                           
 
136 Vö.: BÁLINT Sándor 1973. 278–279., 393. 
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Az étkezés megkezdése előtt, az asztalnál ülő család jelenlétében Kalmár Te-
réz, mint gazdasszony megszentelte szenteltvízzel az asztalra rakott ételeket, külö-
nös tekintettel a főtt sonkára. A szentelést, a szenteltvíz szórását egy libatollakból 
erre az alkalomra kötött, kalácskenyő tollra emlékeztető eszközzel végezte, közben 
mondta: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében.  

A család tagjai a szentelés után ettek egy karikányit a főtt száraz kolbászból, 
hogy a „kígyó mëg në csípje” őket.  

Az első tojást elfelezték és egyik felét valamelyik kiválasztott családtagnak ad-
ták. Úgy tudták, hogy az a személy, akivel tojást feleztek, akkor is fog emlékezni 
rájuk, amikor már nem lesznek a világon. A családtagok igyekeztek minden évben 
mással felezni. 

A sonkát és a tojást kaláccsal ették. A nagy húsvéti kalácsot Kalmár Teréz sü-
tötte. Három vastag tésztaágból fonta össze. A középső ágat hosszabbra hagyta, 
mint a szélsőket és a kiálló részt visszahajtotta. A tésztadudorra mélyedéséket vá-
gott. Ezáltal a kalács visszahajtott része a sütés után úgy nézett ki, mint egy ember 
keze az öt újjal. A kalács feldomborodó bevagdalt felületű részét a Krisztus keze 
névvel illette a család. Kalmár Teréz a felhajtás felőli végén szegte meg a nagy ka-
lácsot. Úgy vágta az első kalácsszeleteket, hogy minden családtagnak jusson egy 
Krisztus képzeletbeli „ujjaiból”.  

Húsvét vasárnapján a családtagok részt vettek a nagymisén. Misére menet és 
miséről jövet sokat beszélgettek más tanyák lakóival, akikkel együtt haladtak az 
úton. 

Húsvét vasárnap délután a tanya nagylányai elmentek a Kovács Miska kocsmá-
jába, ahol részt vettek a húsvéti mulatságon. Táncoltak a Tukacs banda tamburaze-
néjére.  

Húsvét hétfőn délelőtt, általában reggel Rózsa Balázs végigjárta a közeli ta-
nyákat. Meglocsolta sógorasszonyait, komaasszonyait. Leginkább kúti vízzel lo-
csolt, amelyet kis üvegben magával vitt. Előfordult, hogy az asztalon álló füles 
vizespoharat kapta föl, amikor belépett egy házba. A vizet kezére löttyintve locsol-
ta az elé kerülő asszony, leányt. Az 1940-es években, a nagylányokra való tekintet-
tel, viszonylag sok locsoló fordult meg húsvét hétfő délelőttjén a Rúzsa-tanyában. 
Érkeztek fiúgyerekek, legények és házas emberek egyaránt. Némely legények és 
gyerekek a XX. század közepén még szappannyos vízzē locsoltak. Mások literes 
üvegben hoztak magukkal kúti vizet és beleöntötték a menekülés közben elfogott, 
erősen kapálódzó leány nyakába.  

A locsoló gyerekek piros tojást, a házas emberek bort, a legények bort és virá-
got kaptak a háziaktól. A virágot: rozmaringot, jácintot, tulipánt természetesen a 
tanya lányai tűzték a legények kalapjára, mellére.  
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Márk napja (április 25.) 
 

A XX. század közepén Szent Márk evangélista emléknapja még nagy egyházi 
ünnepnek számított. A későbbi idők reformjaival ellentétben nem tették át a követ-
kező vasárnapra, hanem a napján tartották.  

Az egyház Márk napján búzaszentelést tartott. A templomból kereszttel, lo-
bogóval hatalmas körmenet vonult ki valamelyik közeli gabonaföldre, ahol a pap 
elvégezte a búzaszentelő szertartást. Elvileg váltakozva vonult a körmenet egyik 
vagy másik gazda földjére. Illancsban azonban kevés búza termett, így nagy útvá-
lasztásokra kevés lehetőség nyílt. Az 1940-es években a búzaszentelő körmenet 
legtöbbször az Agyagosút falu felőli vége tájára vonult ki, ahol a viszonylag sík, 
lapos barna homokon megteremett a búza. Néhány alkalommal a lobogókat a Rú-
zsa lányok vitték.  

A búzaszentelési szertartás befejezése után, a körmenet visszaindulása előtt a 
résztvevők téptek a megszentelt búzából. A leszakított gabonaszálakat hazavitték, 
és szentelményként az állatok megóvása érdekében hasznosították. Rózsa Balázs és 
családtagjai búzaszentelésből hazatérve egy-egy gabonaszálat nyújtottak a tehenek 
és a lovak szája felé, akik a friss zöld hajtást szívesen megették. Utána a disznók 
következtek. Ahány disznó volt az ólban és az akóban, annyi szál gabonát tettek az 
akóbeli vályúba. A tyúkoknak szánt gabonaszálakat a család nőtagjai apróra össze-
aprították, majd a gabonadarabkákat a tyúkól előtti etetővályúba szórták. Rózsa 
Balázs és családtagjai úgy vélték, hogy a szentelt gabonaszárak megetetésével a 
tanyai gazdaság állatai védelmet nyernek a betegségek és más veszedelmek ellen.  

Rózsa Balázs egyik bátyja, akivel mindig jó viszonyban volt, Rózsa Márk, a 
XX. század második negyedében Illancs északi részén lakott. Ennek ellenére Rózsa 
Balázs asszonyostul, gyerekestül nem vendégeskedett nála Márk napján. Márknak 
sok gyereke volt. Szerény viszonyok között élt. Kerülte a nagy vendéglátásokat. 
Fiai idősebbek voltak, mint Balázs lányai. Felesége 1939-ben meghalt. Ráadásul a 
Márk nap dologidőre esett, nem téli, ünneplő időszakra. Így Rózsa Balázs inkább 
csak egyedül ment el Márk bátyjához, ha névnapján meg akarta köszönteni.  
 
Május elseje 
 

Rózsa Balázs május elsejére virradó éjszaka zöld ágakkal ékesítette tanyaháza 
tornácának kerítését. A környéken levágott zöld ágakat legtöbbször belefonta a 
kerítés lécei közé. Az 1940-es évek közepén egy alkalommal a konyhaajtó irányá-
ban a kerítésen nyíló saráglya fölött ágakból félkörszerűen boltozatot formált. Né-
hány napig „zöld kapun” jártak ki-be a ház lakói. A zöld ágakat színes szalagokkal 
is ékesítette. „Egyszerűbb esztendőkben” csak a kerítéskarók felső végének zöld-
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ágazását végezte el. Ehhez a szokásához, amelyet valószínűleg szegedi őseitől137 
örökölt, élete végéig ragaszkodott.  

Az 1940-es évek második felében, amikor Rózsa Ilona és Rózsa Vera 
nagylánykodott a tanyán, több esztendőben is május elseje hajnalán legények ma-
gas májusfát hoztak a házhoz. Gödrét Rózsa Balázs ásta ki. A lányok is hajnalban 
keltek. Felszalagozták a fa ágait. Rákötöttek fél liter bort. A legények Rózsa Balázs 
közreműködésével állították föl a fát a lakóépület kamra felőli végénél.  

A májusfa beszerzését, szállítását, fölállítását, kitáncolását egyik esztendőben 
Ilona udvarlója, Kovács Péter, másik évben Vera udvarlója, Kovács Vencel végezte.  

A fa felállítása után körülbelül három héttel sok legény és lány vigadozásával 
megtartották a májusfa kitáncolását. A legények harmonikást fogadtak. Szabadtéri 
tanyai bál keretében kidöntötték a fát. Örvendezve ittak a rajta lévő fél liter borból, 
amelyhez Rózsa Balázs pótlást adott.  

Május második felében más nagylányos tanyákon is tartottak májusfa kitánco-
lást. A vigasságok sorban követték egymást. A Rúzsa lányok például rendszerint el-
mentek Kalmár István tanyájára májusfát kitáncolni.  
 
Szentháromság vasárnapja 
 

A pünkösd utáni első vasárnap a keceli templom búcsúnapja. 1948 után lett je-
lentősége az illancsi Rózsa Balázs családjának életében, mivel Rózsa Ilona Kecelre 
ment férjhez, keceli asszony lett. Rózsa Balázsnak és leszármazottainak a XX. szá-
zad második felében ezáltal alkalmuk nyílt arra, hogy Szentháromság vasárnapján 
felkeressék Kecelre szakadt hozzátartozójukat, rokonukat.  

A keceli búcsút az illancsiak, más környező helységek népéhez hasonlóan, 
némi humorral, a búcsú időszakában jellemző növényről, a salátáról sajáta búcsúnak 
nevezték. Igazi torkosbúcsúnak tartották. Szakrális gyökereivel keveset törődtek. Ha 
időben megérkeztek Kecelre, előfordult, hogy elmentek a délelőtti nagymisére, de 
efféle buzgóságra ritkán került sor. A hosszú út miatt legtöbbször a mise alatt vagy 
a mise vége felé pillantották meg Kecel házait. Így a Szentháromság napi keceli 
búcsú inkább az evés-ivás, a földi vigasságok jegyében telt el.  

Rózsa Balázs 1948-tól kezdve haláláig lovaskocsijával járt Kecelre 
torkosbúcsúba. Mellette ült a kocsin felesége, valamelyik illancsi lánya, veje, unoká-
ja. A homokos, zötyögős út elvadult és művelt területeken, az illancsi Csalai sarkon, 
Csalán, a hajdani káptalani erdőkön, Polgárdin, az 1912-ben parcellázott pógárdi 
düllők tanyái között vezetett Kecelre. A tanyai utasok számára nagy élményt jelen-
tett az út, a tanyájuk világából való kimozdulás. Sokat láttak, tapasztaltak menet 
közben. Megcsodálták a szép gabonatáblákat és a zöld kukoricásokat. Útközben 
általában mindig a látványról beszélgettek. Hol élénk mutogatással, hol halk meg-
                                                           
 
137 A ház május elsejei zöldágazásának szegedi emlékeire, nyomaira: BÁLINT Sándor 1977. I. 329–331., 

BÁLINT Sándor 1980. III. 272., KOVÁCS János 1901. 317. 
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jegyzésekkel hívták föl egymás figyelmét az előbukkanó új látnivalókra. Milyen 
szépen zsöndül  a rozs! Ēre erősebb szárú a kukorica, mint nálunk! − rikoltozták a kocsin 
ülők. A többiek fattyazgatták, mérlegelték, hogy igazat állított-e a megszólaló. Néha 
vitatkoztak is. A látottakat összehasonlították a hazai viszonyokkal. Kecel belterü-
letére érve nagy élményt jelentett számukra a sok ház látványa és a tanyaitól eltérő 
falusi életforma néhány jellegzetességének megpillantása. Rácsodálkoztak a misére 
siető, „népviseleti” ünneplőbe öltözött keceli menyecskék és lányok szépnek és 
mutatósnak tartott kecelies ruhájára. Rózsa Balázs le-lekiabált a kocsiról az utcákon 
feltűnő ismerősöknek: Ēvágtátok-ë má’ a sajáta nyakát? Az élcelődő üdvözlést egye-
sek barátságos nevetgéléssel, mások tettetett haragú ökölrázással fogadták. 

Ha az illancsi vendégek viszonylag korán érkeztek meg a keceli Pápai portára, 
birkapaprikást kaptak früstökre. Ha későn érkeztek, már nem álltak neki reggelizni, 
hogy ne vegyék el a bőséges ebéd helyét.  

Az üdvözlések és az esetleges reggeli után elkezdődött az iszogatás, beszélge-
tés, telek- és jószágnézés. Előfordult, hogy amíg a vendéglátó ház asszonyai főzték 
az ebédet, a vendégek a gazda társaságában besétáltak a falu közepébe. Megnézték 
a körhintákat, ringlispileket, céllövöldéket. Cukorkát, mézeskalácsot vásároltak az 
árusok sátrainál. Ha még tartott a nagymise, bementek a templomba is.  

Hazatérve a vendéglátó ház portájára, a déli órákban a vendégek átadták ma-
gukat a több óráig tartó búcsúi ebéd örömeinek. Mivel Szentháromság vasárnapján 
jó idő szokott lenni, az asszonyok legtöbbször az udvaron egy nagy eperfa alatt 
terítettek. Az étrend általában a következő ételeket foglalta magában: bëcsinátt 
tyúkleves, vagyis olyan aranysárgán tündöklő húsleves, amelyben apróbb tyúk-
húsdarabok is úsztak; borított hús, tojásos bundában kisütött levesben főtt tyúkhús, 
amelyet egyébként Rózsa Ilona illancsi-debeáki „hozadékként” terjesztett el a kece-
li Pápai családban; birkapaprikás, sütemény. Egyértelműen a birkapaprikás számí-
tott a búcsúi ebéd főételének. Dicsérték is eleget a vendégek, miközben nagyokat 
cuppantgattak, élvezve a cifrakoncok, girinccsontok, inas végű lábszárcsontok szopo-
gatásának gyönyörűségeit.  

Evés közben nagy anekdotázás folyt. Harsány kiszólások és evésre biztató 
bölcsességek hangzottak el, mint például a Has fakaggyon, de leves në maraggyon! 
felszólítás.  

A gyerekek, a fiatalok ebéd után újra jártak egyet a búcsú forgatagában és sé-
tálgattak a ligetben.  

A felnőttek, különösen a férfiak legtöbbször föl sem keltek az asztaltól haza-
indulásig. A délutáni órák egyre intenzívebb iszogatással, élénk társalgással, har-
sány tréfálkozással, régi történetek mesélésével teltek el. A vendéglátók igyekeztek 
minél több jó keceli bort megitatni a vendégekkel, akik természetesen nem álltak 
ellent, és rendre engedtek az egyre „erőszakosabb” kínálásnak.  

Hosszan tartó, több stációjú könnyes búcsúzkodás után indultak haza az 
illancsi vendégek. Előfordult, hogy Rózsa Balázs hangos nótaszóval hajtott végig 
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kocsijával a késődélutáni ünneplő falun. Nótás kedve elő-előjött a pógárdi tanyák és 
a csalai erdők között is. 
 
Úrnapja 
 

A Szentháromság vasárnapját követő csütörtök, úrnapja, az egyház tanítása 
szerint az Oltáriszentség, az Eucharistia ünnepe. Rózsa Balázs, más iskolázatlan 
tanyai parasztokhoz hasonlóan túl elvontnak találta ezt a hivatalos egyházi ün-
nepmagyarázatot. Helyette szívesebben hangoztatta a saját „népi” elképzelését, 
amelybe valószínűleg szegedi-dorozsmai elődeinek gondolatai is belejátszottak. 
Családtagjainak többször kifejtette, hogy az Úrnapja az egekben trónoló Atyaúris-
ten ünnepe és egyben valamiféle férfiünnep. Magyarázatát valószínűleg az Úrnapja 
ünnepnév jámbor „népi” értelmezése serkentette.138 

Rózsa Balázs Úrnapját a karácsonnyal és a húsvéttal együtt az esztendő leg-
nagyobb keresztény ünnepének tekintette. Úgy tartotta, hogy ezen a napon min-
denféle mezei munkától tartózkodni kell. A ház körül is csak a legszükségesebb 
teendőket, például az állatok etetését lehet elvégezni. Megvetette azokat, akik, 
elsősorban a szocializmus idején, Úrnapján a határban lovaskocsival jártak-keltek, 
dolgoztak. Bosszankodott, amikor a hivatalos egyház az ünnepet csütörtökről áthe-
lyezte a következő vasárnapra. Elődeitől, valamint más szegedi és bácskai öregek-
től azt hallotta, hogy az úrnapi nagymise és az úrnapi körmenet a mindenkori ka-
tolikus társadalom legünnepélyesebb hitvallása, reprezentációja, az egyházhoz 
való tartozás kifejezésének alkalma. Következésképp, az úrnapi szertartásokon 
azoknak is részt kell venni, akik foglalkozásuk miatt máskor ritkán látogatják a 
templomot. Különösen a helyi társadalom férfitagjainak illik ott lenni a körmenet-
ben. Unokáját, e sorok íróját, bár alig volt 4-5 éves, már nagy igyekezettel biztatta, 
hogy kitartóan gyalogolja végig a hosszú körmenetet, hiszen férfinak született, a 
férfinak pedig, ha nagy, ha kicsi, ott kell feszítenie legszebb ruhájában a körmenet 
supellátja előtt. Napokon át készült az ünnepre. Uzoválta, gyakorolta az énekeket. 
Soha nem látott gondossággal tisztogatta, fényesítette csizmáját, mondván: olyan 
fényes legyen, hogy lássák meg magukat benne a bámészkodó menyecskék. 

Az 1930-as és az 1940-es években Rózsa Balázs családja kivette részét az úrna-
pi körmenet pompájának emeléséből. Akkortájt Illancsban, az új egyházközségben 
az a szokás alakult ki, hogy minden esztendőben az éppen elsőáldozónak számító 
leánykák szórták kis kosaraikból a virágszirmokat a körmenet útvonalán. Ezt tették 
a Rúzsa lányok is. Nagylány korukban pedig több esztendőben a lobogóvivő lány 
szerepét töltötték be. 1942-ben, amikor Rózsa Terézia vitte az úrnapi körmenet 
egyik fehér lobogóját, hófehér, lukbacaknis hímzésű, jankaias viseltben haladt a me-
net elején. A fehér öltözetet, Kalmár Terézia varrta és hímezte. Világoskék selyem-
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szalag díszítette.139 Rózsa Terézia lobogóvivését és ruháját fényképezőgép is meg-
örökítette. (84. kép.) 

Az úrnapi szertartás végén a hazainduló tanyai lakosok zöld ágat törtek ma-
guknak a négy lombsátor egyikéből. Az úrnapi ágat otthon sokféleképpen haszno-
sították. Legtöbben az istálló gerendája fölé tűzték, hogy védje a jószág egészségét.  
 
Szent Anna ünnepe (július 26.) 
 

Az újkori Jankovác (1904-től Jánoshalma) templomát Szent Anna tiszteletére 
szentelték. Ezért a jánoshalmiak Szent Anna napján, illetve a rá következő vasár-
nap tartották helységük templombúcsúját. A XX. század közepéig Illancs területe 
Jánoshalma határának részét képezte. A sokfelől jött illancsiak 1927-ig a jánoshalmi 
plébánia híveinek, 1952-ig pedig közigazgatási és statisztikai értelemben János-
halma nagyközség lakosainak számítottak. A legtöbb illancsi família rendelkezett 
jánoshalmi gyökerekkel. Sok illancsi férfi katonáskodott együtt jánoshalmiakkal. 
Vérrokonsági, komasági, cimborasági, üzleti hálók kapcsolták össze Illancs népét 
Jánoshalma törzsökös lakosságával.  

Ezért, Szent Anna ünnepén Illancs szinte „kiürült”. Reggel, délelőtt illancsiak 
sokasága tartott lovaskocsival, kerékpárral, gyalog a város felé. Késő délután, este, 
illetve másnap reggel fordított mozgásirány jellemezte az úton járók többségét.  

Rózsa Balázs különösen a XX. század második negyedében járt a jankai búcsú-
ra. Abban az időben anyósa, Mészáros Regina többször tartósan a tanyán hagyta 
férjét, Kalmár Antalt, és városi, Attila utcai házában tartózkodott. Ez az állapot ki-
váló alkalmat nyújtott arra, hogy gyermekei, vejei, menyei, unokái a jankai búcsú 
napján meglátogassák a Szülét. Rózsa Balázs lovaskocsival utazott Jánoshalmára. 
Feleségét maga mellé, lányait a kocsiderék zöld takarmánya fölé ültette. Mészáros 
Regina házának udvarán kifogott. Lovait a kocsi oldalához kötötte, akik kedvükre 
falatozhattak a kocsiderékból.  

A Rúzsa lányok, kislányként és nagylányként a nap jó részét a búcsú forgata-
gában töltötték. Szüleik arra törekedtek, hogy a nagymisére is eljussanak. Rózsa 
Balázs azt tartotta, hogy búcsúkor hívás nélkül is el lehet menni bárhova látgatóba. 
Ennek szellemében Rózsa Balázs és Kalmár Teréz néha a Szüle meglátogatása után, 
más ismerős házba is bekopogott. A Jánoshalmán élő, de kispolgári eszményeket 
követő Kalmár Ferenc és Kalmár Mihály családjának rendszeres búcsúi látogatása 
azonban nem vált szokásukká. A jánoshalmi vendégeskedésből estefelé tért haza a 
Rúzsa család.  

Akadtak olyan illancsi tanyai házaspárok, aki legényfiaikat, nagylányaikat a 
búcsú estéjére jánoshalmi rokonaiknál hagyták, hogy a fiatalok kedvükre mulatoz-
zanak a búcsúi bálban.  
                                                           
 
139 A ruha 1980 táján bekerült a kalocsai Viski Károly Múzeum gyűjteményébe. 1981 nyarától e sorok 

írásáig látható volt a múzeum állandó kiállításán. 
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A XX. század második felében, a Szüle jánoshalmi házának eladása, illetve le-
ányaik férjhezmenetele után Rózsa Balázs és Kalmár Teréz már nem kocsizott 
Szent Anna ünnepén Jánoshalmára. A jánoshalmi búcsú inkább lányaiknak, veje-
iknek, unokáiknak jelentett látogatási alkalmat. E sorok írója is diák korában, az 
1960-as években a jankai búcsúkban, különösen a búcsúk estéjén tartott bálakban 
ízlelgette kitartóan a legényélet örömeit és megpróbáltatásait.  
 
Szent István király ünnepe (augusztus 20.) 
 

Az 1938-ban felépült felsőterézhalmi templomot Szent István király tiszteleté-
re szentelték. Következésképp, augusztus huszadika lett Illancs búcsúnapja. Mivel 
augusztus 20. a szocializmus évtizedeiben is állami ünnep volt, az illancsi búcsú 
időpontját sok más búcsú időpontjával ellentétben nem kellett megváltoztatni, 
vasárnapra helyezni. Az illancsiak állami ünnepen ünnepelhettek, és fogadhatták 
munkahelyi korlátok nélkül érkező vendégeiket.  

Rózsa Balázs és leányai Szent István király napján rendszerint elmentek a 
nagymisére. Kalmár Teréz ezen a napon inkább az ebédfőzéssel bajlódott. Ha ven-
dég jött a házhoz, a család szívesen látta. Az 1940-es években a Rúzsa lányok a 
búcsú délutánján elgyalogoltak a faluba, sétáltak az árusok sátrai között és a temp-
lom környékén, majd amikor estefelé a Kovács Miska kocsmájában megszólalt a tam-
buramuzsika, táncoltak a búcsúi bálban.  

A XX. század első felében a Rúzsa-tanyán a búcsú napján tartott ebédnek nem 
volt állandó vendége. Rózsa Balázs és Kalmár Teréz invitálta a jánoshalmi rokono-
kat, de azok, például Kalmár Ferenc és Kalmár Mihály, ha ki is mentek ezen a na-
pon Illancsba, több rokonukat végiglátogatták, és a Rúzsa–tanyára a nap legkülön-
bözőbb óráiban érkezhettek. Ha ott voltak, étellel és itallal kínálták őket.  

A XX. század első felében a Rózsa és Kalmár rokonok többsége Illancsban la-
kott, így búcsú napján nem látogattak a Rúzsa-tanyára.  

A XX. század második felében megnőtt a jelentősége a Szent István napi 
ebédnek. Rózsa Ilona Kecelre ment férjhez, és az illancsi búcsúra férjével együtt 
mindig hazalátogatott. Így lett értelme a vendéglátásnak. Ráadásul a XX. század 
közepén a Rúzsa és Kalmár rokonok többsége elköltözött Illancsból. Elvileg fenn-
állt a lehetősége annak, hogy búcsú napján bármelyikük megjelenik a Rúzsa-
tanyán.  

Rózsa Balázs mindig tartott egy-két tehenet és néhány növendék marhát. Az 
1940-es években tanyai gazdaságának szarvasmarháit általában a lányai legeltet-
ték. Természetesen az állatok legelni akartak az illancsi búcsú napján is. A lányok 
viszont ezen a napon búcsúi forgatagra, délutáni falusi sétára, kocsmai bálozásra 
vágytak. A búcsú erejére jellemző, hogy néhány esztendőben Szent István király 
napján Rózsa Balázs zöldtakarmánnyal istállóban etette marháit, hogy leányai az 
illancsi búcsú örömeit élvezhessék. Ugyanezt tette Rózsa Balázs veje, e sorok írójá-
nak apja is, amikor az 1950-es, 1960-as években lombtakarmány gyanánt levágott 
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leveles akácágakat rakott birkái elé augusztus 20-án, hogy fia, aki a birkákat nya-
ranta legeltetni szokta, ezen a napon a faluban járva-kelve ünnepelhessen.  
 
Teréz nap (október 15.) 
 

A XX. század közepe előtt természetesen Rózsa Balázs családja számon tartot-
ta a Teréz-napot, mint Kalmár Teréz névnapját, de különösebb vendéglátás, trakta 
nem kapcsolódott az ünnephez. Előfordult, hogy öreg Kalmár Antal meglebbent a 
háznál és egy pohár bor mellett megemlékezett lánya neve-napjáról. Ugyanígy 
cselekedett némely esetben Kalmár András is. Ilyenkor jókívánságait fejezte ki 
nővérének, egyben komaasszonyának. Elmaradhatatlan köszöntőnek számított 
Kalmár János felesége, Mári ángyi vagy Tirpák ángyi.  

A Rózsa lányok férjhezmenetele után, a XX. század második felében vált a Te-
réz-nap a Rúzsa-tanya életében családi találkozási alkalommá. Ezen a napon rend-
szerint hazajöttek a más helységekbe szakadt, vagy más illancsi tanyára került 
Rúzsa lányok férjeikkel, gyerekeikkel. Kalmár Teréz nagy tál húsleveseket és még 
nagyobb tál birkapaprikásokat főzött. Több tepszi túrúsrétest sütött. A vendégek 
kibeszélgették magukat egymással és vendéglátóikkal. Legtöbbször Rózsa Balázs 
citorája is megszólalt.  
 
A rokonság, a komaság, a szomszédság ünnepei 
 
Lakodalmak, lakodalmi szerepek 
 

Rózsa Balázs és Kalmár Teréz egyaránt sokgyermekes, népes családban nőtt 
föl. Rózsa Balázs szüleinek 10, Kalmár Teréz szüleinek 8 gyermeke házasodott 
meg. A Rúzsa és a Kalmár testvérek között előfordultak egykézők, de nem az egy-
gyermekes állapot jellemezte a két népes famíliát. Rózsa Márk 8, Kalmár István 10, 
Kalmár Antal 6, Kalmár András 5 gyermeket nevelt föl. Rózsa Balázsnak és Kalmár 
Teréznek tehát volt elég testvére, unokaöccse, unokahúga, leányaik pedig bővel-
kedtek unokatestvérekben. Következésképp, a XX. század középső évtizedeiben 
sok lakodalomba kellett elmenniük. Ezek a lakodalmak nagy eseményeknek számí-
tottak a tanyai család életében. Kimozdulást hoztak a rengeteg munkával, gonddal 
terhelt mindennapokból.  

Különösen fontosnak számítottak azok a lakodalmak, amelyekben Rózsa Ba-
lázsnak násznagyi szerep jutott. Ilyen lakodalom volt például Arnold János és 
Kalmár Regina 1947. évi, valamint Kalmár András (András fia) és Csík Erzsébet 
1950. évi egybekelésének ünnepe. Mindkét násznagyi szerepet fénykép is őrzi. (70., 
71. kép.) A népi emlékezet és az anyakönyv is számon tartja Rózsa Balázs nász-
nagyságát Rózsa Lajos (Márk fia) és Kalmár Teréz (István leánya) 1943. évi esküvő-
jén. Csak az anyakönyvek tanúskodnak arról, hogy Rózsa Balázs násznagyként 
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közreműködött Kalmár Mihály és Kárász Mária 1941. évi, valamint Török Mária 
(Kalmár Franci lánya) és Czinber István 1933. évi házasságkötésénél.  

Arnold János és Kalmár Regina 1947. évi esküvőjén Rózsa Balázs két fiatalabb 
leánya, Rózsa Ilona és Rózsa Vera nyoszojú szerepet töltött be. A Jánoshalmán ké-
szített esküvői fényképen látható a férjezett Rózsa Terézia is, akire az öltöztető 
asszony feladatköre jutott. (70. kép.) 
 
Halálesetek, virrasztások, temetések 
 

Sokszor fölidézett, emlékezetes napoknak számítottak a halálesetek, illetve a 
temetések napjai. Rózsa Ilona még a XXI. század elején is többször felidézte 1941. 
május 24-ét, azt a napot, amikor dél tájban gyereklányként marhapásztorságából 
betért a debeáki Rúzsa-tanyára, ahol halva találta apai öreganyját, Tapodi Francis-
kát. Elbeszélései alapján szinte magunk elé idézhetjük, amint fut a homokbuckás, 
erdős-bokros tájon Illancs felé. Rózsa Márk tanyája közelében leadja a hírt a legelte-
tő Rúzsa Pistának, Rózsa Márk fiának és Rózsa Miklós szomszédjának. Futva közelí-
ti meg Rózsa Balázs tanyáját. Idősebb testvére, Rózsa Terézia már messziről látja 
szaladó húgát és furcsállja szokatlan időpontban történő hazajövetelét. Rosszat sejt. 
Riasztja a tanya többi lakóját, mondván: Szaladva gyün az Ilus. Biztos mëghalt a Szüli-
ke. Igaza lett.  

Jelentős nyomot hagytak az emlékekben azok a virrasztások, temetések, ame-
lyekkel fiatal halottakat búcsúztattak a hozzátartozók, rokonok, ismerősök. Ilyen 
halott volt Rózsa Balázs és Kalmár Teréz famíliájában Kalmár András első felesége, 
a 27 éves Sziráczki Katalin 1940-ben; Rózsa Márk 19 éves leánya, Rózsa Erzsébet 
1939-ben; Rózsa Márk 48 éves felesége, Hegyi Julianna 1939-ben; Katus Mihály 
felesége, a 29 éves Rózsa Vera 1938-ban; Kalmár Franci szerencsétlen sorsú, 25 éves 
leánya, Török Mária 1939-ben. Rózsa Ilona 2009-ben, 70 év után is emlegette az 
1939-ben elhunyt Rúzsa Bözsi ravatalát, amelyet Rózsa Márk tanyájában nézett 
meg. Mély benyomást tett rá, mivel a 19 éves lányt koszorús, fátyolos fehér meny-
asszonyi ruhába öltöztetve vitték utolsó útjára. 
 
„Pomoda” 
 

A nagyszámú születések leginkább a rokonság nőtagjaitól elvárt pomoda-
vitellel hagytak nyomot az emlékezetben. Illancsban pomodának nevezték a gyerek-
ágyas asszonynak vitt ételt. A pomodavivő asszony leginkább tyúkhúslevest, papri-
kást, rétest vitt gyerekágyas rokonának, szomszédjának. Az ételeket új vagy alig 
használt, tiszta karkosárba, garabolyba rakta az elmaradhatatlan egy liter borral 
együtt. Megkímélt, új, szép szakajtóruhával, hímzett, lukbacaknis fehér terítővel 
takarta le. Ha a dűlőutakon végighaladt a díszesen leterített garabollyal, minden 
útba eső tanya népe tudta és számon tartotta, hogy a Rúzsa Balázs asszonya, Kalmár 
Tërka most viszi a pomodát komaasszonyának.  
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Rózsa Balázs leányai idős korukban, és természetesen előbb is, többször elme-
sélték azt a történetet, amely Kalmár István kilencedik gyermekének, Kalmár Má-
riának a születésekor esett meg velük 1940-ben. Kalmár István akkortájt kapásként 
tevékenykedett Császártöltés Illancs felé eső szélén, a Walter-tanyán. Bozótos, er-
dős úttalan utak vezettek arra a Rúzsa-tanya felől. Kalmár Teréz nagyon el volt 
foglalva, egyébként is kilencedik gyermekről volt szó, nem maga vitte a pomodát, 
hanem lányaira bízta, akik örömmel vállalkoztak a feladatra. Három kis kosárba 
rakták az ételeket. Terézia vitte a tyúklevest, Ilona a paprikást, Vera a rétest és a 
bort. A hepehupás tájon egyszer csak Terézia, a legnagyobb, legmegfontoltabb 
leány megbotlott, hasra esett. A karkosár földült. A pomoda ékessége, az aranyló 
tyúkhúsleves kiömlött. Kalmár István Mária leányának születése a szerencsétlen 
pomodavivés révén felejthetetlen eseménnyé vált a Rúzsa családban. 
 
Komasági kapcsolatok, keresztszülői szerepek 
 

Természetesen, azok a születések, amelyek először vagy újra keresztszülőkké 
tették a tanyai gazdát és feleségét, maradandó emléket hagytak az érdekeltekben. 
A templomi szereplés, a keresztelői ebéden való részvétel, a keresztszülői köteles-
ségek felvállalása a keresztapa és a keresztanya számára felejthetetlenné tették 
keresztgyerekük születését, keresztelését.  

Illancsban legtöbbször közeli rokon kapta meg azt a lehetőséget, hogy a meg-
született gyermek keresztanyja, keresztapja lehessen. A születési anyakönyvek 
tanúsága szerint a házaspárok több gyermekük születésekor is ugyanazt a rokon 
házaspárt kérték föl keresztszülőnek. A szülő a gyermeke keresztapját komának, 
komámuramnak, keresztanyját komaasszonynak nevezte, szólította.  

Az elindított komasági kapcsolatokat az utódok folytatták. Ennek illusztrálá-
sára álljon itt Rózsa Balázs és Kalmár Teréz, valamint a kétszer nősült Kalmár 
András komasági kapcsolatának néhány adata, eseménye. 

1925-ben, amikor megszületett Rózsa Balázs és Kalmár Teréz első gyermeke, 
Rózsa Terézia, a fiatal házaspár Kalmár Teréz öccsét, a 17 éves Kalmár Andrást 
bízta meg a keresztapai feladatok elvégzésével. A következő két Rúzsa lány, Rózsa 
Ilona és Rózsa Vera keresztapja is Kalmár András lett, aki Ilona keresztelésekor 
még legény, Vera keresztelésekor már Sziráczki Katalin férje volt.  

1930-ban Sziráczki Katalin megszülte Kalmár András első gyermekét, Kalmár 
Reginát, akinek Rózsa Balázs és Kalmár Teréz lettek a keresztszülei. Ugyanez tör-
tént 1933-ban az ifjabb Kalmár András születésekor.  

1940-ben váratlanul fiatalon meghalt Sziráczki Katalin. 1941-ben Kalmár And-
rás újra nősült. Rózsa Márk leányát, Rózsa Juliannát vette feleségül. A második 
asszony Kalmár Andrásnak három fiúgyermeket szült: Mihályt 1942-ben, Kálmánt 
1943-ban, Pált 1949-ben. Rózsa Julianna három fiát már nem Kalmár Teréz, hanem 
legidősebb leánya, Rózsa Terézia tartotta keresztvíz alá. Ezáltal Rózsa Terézia 
nemcsak keresztlánya, hanem komaasszonya is lett idősebb Kalmár Andrásnak.  
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1944 végén, amikor Rózsa Terézia világra hozta e sorok íróját, állítólag termé-
szetesnek tűnt, hogy Kalmár András leánya, a 14 éves Kalmár Regina lesz a ke-
resztanyja. Ám bejelentette határozott igényét a keresztanyaságra Rózsa Terézia 
húga, Rózsa Ilona. Kalmár Teréznek és Rózsa Ilonának diplomáciai tárgyalásokat 
kellett folytatni Kalmár Andrással és Rózsa Juliannával, hogy ne legyen sértődés a 
keresztkomasági hagyomány fonalának megszakításából. Végül Rózsa Ilona lett a 
keresztanya, de a keresztkomaság eredeti várományosa, Kalmár Regina nehezen 
békélt meg a dolgok ilyetén alakulásával.  

A keresztkomasági hagyomány fonalának újabb összekötése az 1950-es évek-
ben történt meg. Kalmár Teréz legkisebb lánya, Rózsa Vera, amikor gyermekei: 
Kovács Vera (1952) és Kovács Vencel (1957) születtek, ifjabb Kalmár Andrást bízta 
meg a keresztapasággal. Ifjabb Kalmár András leányait: Ilonát (1952), Erzsébetet 
(1956) és Verát (1959) pedig Rózsa Vera tartotta keresztvíz alá. 

Az 1940-es évekre kialakult valamiféle hagyománya a keresztkomasági kap-
csolat anyagi kötelezettségeinek is. Néhány adatból úgy látszik, hogy a keresztlány 
bérmálási, esetleg esküvői ruháját a keresztszülőnek illett megvenni. 1940-ben, 
amikor Rózsa Balázs leányai bérmálkoztak, keresztapjuk, Kalmár András mindhár-
muknak vett egy-egy fehér ruhát. A nagylánysorba lépett Rózsa Teréziának, gon-
dolván esküvőjére is, egy fehér selyem anyagot vásárolt, amelyből Kalmár Teréz 
jankaias „népviseletet” varrt. A két fiatalabb keresztlánynak, akik még kislánynak 
számítottak, egy-egy fehér ubonyt adományozott. Rózsa Terézia a bérmálására ka-
pott fehér selyemruhát 1943-ban esküvői ruhaként is felhasználta. 1947-ben, ami-
kor Kalmár András leánya, Kalmár Regina férjhez akart menni, keresztanyja, Kal-
már Teréz bejelentette, hogy ő veszi számára a menyasszonyi ruhát. Kalmár Regi-
na úgy nyilatkozott, hogy nem akar fehérben esküdni. Erre Kalmár Teréz igen 
mérges lett és hangosan kiabálta: Nem bánom, ha sárba vágod is, de fehéret vëszek. Vé-
gül mégis meggondolta a dolgot. Vett egy bordó ruhát. Kalmár Reginának nem 
különösebben tetszett, de abban esküdött.  

A keresztszülők és a keresztgyerekeik között a kereszteléssel életre szóló kü-
lönleges kapcsolat jött létre, amely minden megpróbáltatást kiállt. A XX. század 
második felében és az ezredfordulón kiváló példákat lehetett látni a Rúzsa és a 
Kalmár famíliában egyaránt, hogy a messze tájakra, idegen városokba szétszóró-
dott keresztfiak időnként, különösebb racionális ok nélkül meglátogatták idősödő 
keresztanyjukat, illetve külön értesítés nélkül is, rejtélyes módon, messze idegen-
ben tudomást szereztek annak haláláról, és megjelentek a temetésén.  
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RÓZSA BALÁZS ÉS KALMÁR ANDRÁS CSALÁDJÁNAK 
KOMASÁGI KAPCSOLATA 
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A VALLÁS KÖTELÉKÉBEN 
 
A katolikus vallás kizárólagossága Illancsban 
 

Rózsa Balázs és Kalmár Teréz elődei: a szegedi Rúzsák, a dorozsmai Tapo-
diak, a tatházi Kalmárok, a jankai Mészárosok mind a katolikus vallás követői vol-
tak. Így természetes, hogy Rózsa Balázs és Kalmár Teréz, valamint minden leszár-
mazottjuk katolikus lett. Ezzel a tulajdonságukkal nem álltak egyedül. Illancs sok-
felől jött népe, néhány különleges kivételt leszámítva, a katolikus vallás híve volt.  

Rózsa Balázs jobbára csak hallomásból értesült arról, hogy más vidékeken 
más vallások is léteznek. A jánoshalmi zsidó kereskedőkről tudta, hogy a vallásuk 
különbözik az övétől. Templomukat is látta messziről. Mint valami csodabogarat 
emlegette az Illancs nyugati szélén lakó szorgalmas gazdát, Czifra Pétert, akiről 
egyesek tudni vélték, hogy „valamiféle bappista”. Hallott arról is, hogy Halason sok 
református él. Ezzel nagyjából be is zárult számára a más vallásúak köre. Valószí-
nű, hogy élete során soha nem beszélgetett eleven reformátussal, evangélikussal, 
unitáriussal.  

Tapodi Franciska egyszer Halason járva véletlenül betévedt a református 
templomba. Csodálkozással állapította meg, és azután évekig mesélte gyermekei-
nek, unokáinak, hogy a reformátusok is olyan emberek, mint a katolikusok. Ráadá-
sul ők is Istent dicsérik.  

Rózsa Balázs számára nyilvánvaló volt, hogy ő katolikus. Keveset foglalkoz-
tatta a többi vallásfelekezet kérdésköre. Ha mégis efféle témára terelődött a szó, 
némi elmélkedés után kifejtette, hogy csak a katolikus vallás lehet az egyetlen igaz 
és üdvözítő vallás, mert azt az Isten fia, Jézus Krisztus alapította. A többi vallást 
egytől egyig halandó emberek hozták létre. Ez a bölcselkedés, amelyet bizonyára 
nem maga talált ki, hanem hallott valahol, valószínűleg lecsillapította saját fel-
felbukkanó kétségeit, és tökéletesen meggyőzte hallgatóságát, környezetét.  
 
A vallási ismeretek megszerzése, gyarapítása 
 

Rózsa Balázs Halas távoli pusztáján, Debeákban nőtt föl, ahol a XX. század 
elején még nem működött tanyai iskola. Rózsa Ferenc Vastaghëgy melletti tanyájá-
tól talán fél napot is gyalogolhatott bármelyik irányba az, aki iskolát keresett. Így 
Rózsa Balázs nem járt iskolába. A hivatalos statisztika számára analfabéta volt. 
1924-ben, amikor házasodott, a jánoshalmi állami anyakönyvben aláírás helyett 
keresztet tett a neve mellé.140 

Az 1930-as évek végén Arató Károly illancsi külső iskolai tanító esti írástanfo-
lyamot szervezett. A résztvevőknek csak a petróleum árát kellett megfizetni. Arató 

                                                           
 
140 BL. Ak. Jh. Ház. 1924. 134. sz.  
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Károly tanító akkortájt a külső iskola tanítói lakásában lakott. Tanította délelőttön-
ként Rózsa Ilonát, délutánonként Rózsa Verát. Fiatal felesége megbízta Rózsa Ilo-
nát, mint nagyobbacska tanyai diáklányt, hogy egy új fehér sifon ruhára hímezzen 
piros virágokat. Ilona többször segítette a tanítónét házi munkájában is. Például 
legtöbbször ő tömte meg a tanítói család pulykáit kukoricadarával és főtt krumpli-
val. Arató tanító úr a kelleténél jobban szerette a bort. Rózsa Balázsnak akkor még 
nem épült meg a pincéje, de a konyhája egyik sarkában telente tartott egy 50 literes 
kishordó bort. Ezt tudta Arató Károly tanító, és viszonylag gyakran vezetett az útja 
a Rúzsa-tanya felé. Esténként hosszan elücsörögtek Rózsa Balázzsal. Kóstolgatták 
az illancsi homok termését, és közben beszélgettek a világ dolgairól. Ezekből az 
iszogató beszélgetésekből nőtt ki a nevezetes tanyai analfabéta tanfolyam ötlete. 
Rózsa Balázs hét estét töltött a Klebelsberg-iskola padjaiban. Eközben nagy igyeke-
zettel megtanulta a betűvetést. Lányai a tanfolyam idején otthon segítették az írás 
és az olvasás gyakorlásában. A betűk megismerése után Rózsa Balázs kéziratos 
füzetekből és nyomtatott könyvekből sok egyházi éneket lemásolt. Ezáltal fejlesz-
tette íráskészségét. Arató Károly tanító bizonyára dicséretet kapott a megszervezett 
tanfolyamért kora művelődéspolitikájának apostolaitól.  

Debeákban nemcsak iskola nem volt a XX. század elején, hanem templom, mi-
séző hely sem. Következésképp, Rózsa Balázs 20 éves kora előtt nem járt rendsze-
resen templomba. 1924-ben, házasságkötésekor gyónt és áldozott először. Halas 
városa messze esett a Vastaghëgytől. A debeákiak jó, ha évente egyszer láttak temp-
lomot, hallottak vallási tanítást. Leginkább esküvők, temetések alkalmával, Hala-
son járva láttak egyházi szertartást, hallottak papi szót. Rózsa Balázs tehát sem 
iskolában, sem templomban nem tanult hittant. Vallásos népolvasmányokat sem 
olvasott, hiszen fiatal korában nem ismerte a betűket, nem tudott olvasni. Mégis 
vallásos ember lett, mégpedig az illancsi tanyai nép vallásos életének szervező 
egyénisége. Olyan személy, akit a magyar néprajztudomány a szentember kifejezés-
sel jelöl.141 

Rózsa Balázs vallási ismereteinek megszerzésében, gyarapításában élete első 
húsz évében nagy szerepe volt anyja, Tapodi Franciska tanításának és anyai öreg-
apja, Tapodi Ferenc példájának.  

Tapodi Franciska 12 éves koráig, 1879-ig, a nagyvízig Dorozsmán lakott. Városi 
lányként rendszeresen járt iskolába142 és templomba. Megszerezte a legfontosabb 
vallási ismereteket, amelyek egy részét pusztai asszonyként továbbadta fiainak, 
lányainak.  

Tapodi Ferenc vallásos, énekvezető ember volt. Életének közel 50 esztendejét 
mezővárosi környezetben, redemptus gazdaként Dorozsmán élte le. Jól ismerte és 
kiválóan énekelte az egyházi énekeket. Előfordult, hogy helyettes kántorként is 
tevékenykedett. Öreg korában Rózsa Balázs többször találkozott és beszélgetett 
                                                           
 
141 A szentember fogalmára: BARNA Gábor (szerk.) 1998.  
142 A dorozsmai iskolai oktatás történetéről: SZTRIHA Kálmán 1937. 183–204. 
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vele. Leánya, Tapodi Franciska is sokat mesélt fiainak Tapodi Ferenc dorozsmai 
„énekös emböri” múltjáról. Rózsa Balázs egész életében tisztelettel gondolt Tapodi 
öregapjára. Vallásos életét, énekvezető tevékenységét példaként tekintette a maga 
számára.  

Rózsa Balázs a hajósi búcsúra már serdülő legény korában eljutott. Két nővé-
rével gyalogolt el Debeákból az ünnep hajnalán. Hazafelé már a halasi köröszttel 
jött, amely nem messze haladt el a tanyájuktól. Odafelé is szívesen ment volna a 
halasi búcsúsokkal, de azok már pénteken elindultak, Rózsa Ferenc gazdaságában 
viszont szombaton még dolgozni kellett minden családtagnak. 

20 éves kora után Rózsa Balázs vallási ismeretei gyarapodtak apósa, Kalmár 
Antal elbeszéléseiből, aki tudott írni-olvasni. Fiatal éveit Tataházán és Szabadkán 
élte. Ha csak tehette, rendszeresen járt templomba. 1906 után, Illancsi gazdaként 
közel két évtizedig misére járása inkább csak a nagy ünnepekre szorítkozott. 
Olyankor kocsiba fogta lovait, a kocsiderékba felültette gyerekeit, és távoli, illancsi 
tanyájáról behajtott Jánoshalmára, hogy részt vehessen az ünnepi nagymisén. 1924-
től, különösen 1927-től javult a helyzet. A felépült illancsi iskolában vasárnapon-
ként misét mondott először egy jánoshalmi káplán, majd 1927-től a Kélesre telepí-
tett pap. Kalmár Antal hatszeles fehér gatyájában szorgos látogatója volt az illancsi 
iskolai, majd 1938-tól a templomi miséknek. Időnként olvasással is gyarapította 
vallási vagy vallásinak hitt ismereteit. Szabad idejében szívesen olvasgatott egy 
utódai által soha meg nem határozott című „nagy könyvből”. Amikor azután elő-
adta jövendöléseit és más bölcsességeit, mondandóját mindig így kezdte: „Írva 
van”.  

1924, illetve 1933 évi tanyaépítése után Rózsa Balázs is eljárt az illancsi iskolá-
ban, majd az új illancsi templomban tartott misékre, ahol sok prédikációt, leckét, 
evangéliumot hallott. Ezekből megismerhette a leggyakrabban idézett bibliai törté-
neteket és a legfontosabb keresztény tanításokat. A misén gyakorolhatta a legtöbb-
ször énekelt népénekeket.  

1940 tájától Rózsa Balázs vallási ismeretforrásai közé kerültek az előénekesek-
től másolásra kölcsön kapott kéziratos énekes füzetek, valamint a lassan, szótagol-
va olvasgatott nyomtatott imádságos- és énekeskönyvek.  

Rózsa Balázs felesége, Kalmár Teréz Illancsban nőtt föl, egy olyan korszakban, 
amikor a frissen felparcellázott pusztán még nem működött iskola. Idős korában 
többször említette egyik lányának, hogy gyerek korában „két osztályt végzett”. 
Arról azonban nem nyilatkozott, hogy hol végezte azt a bizonyos két osztályt. 
Minden valószínűség szerint Jánoshalmán, mégpedig úgy, hogy a téli hónapokban 
nagyszüleinél tartózkodva látogatta az iskolát. Nyolc éves kora után azonban már 
hasznát vették apja illancsi tanyai gazdaságában. Ezért felhagyott az iskolába járás-
sal. Írni-olvasni mindenesetre megtanult. Némi vallási ismeretekkel is rendelke-
zett, mivel Kalmár Antal legtöbbször magával vitte, amikor bekocsizott illancsi 
tanyájáról Jánoshalmára, hogy ott ünnepi misét hallgasson. Szerette olvasgatni a 
Kalmár Antal tanyai szobájában fekvő, fentebb már említett, próféciákkal teli 
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„nagy könyvet”. Idősödő korában is szerzett magának elhunyt öregasszonyok 
hagyatékából hasonló olvasmányokat. Az 1970-es években volt többek között egy 
szabadkai kiadású vastag imakönyve, amelyet vasárnap délutánonként szívesen 
betűzgetett.143 Vallási ismereteivel, „Írva van” kezdetű vallásos történeteivel bizo-
nyára hatott Rózsa Balázs hitbéli gondolatainak formálódására.  

Rózsa Balázs leányai: Terézia, Ilona, Vera olyan időszakban léptek iskoláskor-
ba, amikor már volt iskolai oktatás Illancsban. Sőt Terézia iskolába kerülésekor, 
1931-ben megnyílt a Klebelsberg-féle iskolaépítési program keretében épült 
Felsőterézhalom II. nevű kilső iskola, amely a kijelölt faluhelytől keletre a homok-
tenger közepén terjesztette a műveltséget. Rózsa Balázs tanyájához közelebb esett, 
mint a falusi iskola, ezért a Rúzsa lányok a kilső iskolában tanultak. Ott tanult 
egyébként a legtöbb Rúzsa és Kalmár gyerek. (118., 119. kép.) 

A második világháború előtt, a visszaemlékezések szerint, Kálóczi József, Ara-
tó Károly, majd Vakulya Károly tanított a kilső iskolában. Utóbbit elvitték a háború-
ba, ahonnan haza sem jött. Kálóczi Józsefből illancsi, „falusi” tanító, illetve Kéles-
halom új község iskolaigazgatója lett.  

A kilső iskolában a gyerekek többek között hittant is tanultak. A tanító egy ka-
tekizmusból oktatta a tanulókat. Az 1938-ban Kélesről Illancsba áttelepített plébá-
nos, Berta Imre többször kilovagolt a távoli tanyai iskolába, és megpróbált tájéko-
zódni a gyerekek hittani ismereteinek gyarapodásáról. Feleltetéseiről az maradt 
meg a tanyai nép emlékezetében, hogy azokat, akik nem tudták elmondani a kate-
kizmusbeli meghatározásokat, felhasaltatta egy iskolai padra, a „sárga csikóra”, és 
alaposan megcsapkodta a kezében lévő nádi pácával.  

A Rúzsa lányok rendszeresen jártak misére. Amikor az ideje eljött, elsőáldo-
zók lettek. 1940-ben, az első felsőterézhalmi bérmálkozás idején, apjukkal együtt 
mind a hárman megbérmálkoztak.144 A legfontosabb imádságokat anyjuktól és 
apai nagyanyjuktól tanulták meg.  
 
Vallásos viselkedés, vallásos környezet 
 
Köszönés 
 

Rózsa Balázs családtagjai a korábban általános katolikus gyakorlatnak megfe-
lelően, még a XX. század közepén is Dicsértessék a Jézus Krisztus! köszöntéssel üd-
vözölték egymást és az idegeneket. Köszönésükre a Mindörökké Amen választ vár-
ták. Kalmár Teréz azt szerette, ha unokái még az 1970-es években is Dicsértessék-
kel üdvözölték.  

Ez a régi közép-európai köszönés a mindennapi gyakorlatban legtöbbször a 
hangsúlyozottan hosszú „í”-vel mondott Dícsértessék…! formát öltötte. A szó „í”-jét 
                                                           
 
143 CSERNUS Elek 1895. 
144 KÉL. I. Ak. Fth. Bérm. 1940. 
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annyira elnyújtották az illancsiak, hogy különösnek, idegennek tűnt számukra az 
1950-es években körükben munkálkodó Bíró László plébános föltűnően rövid Di-
csértessék-je. Úgy érezték, hogy plébánosuk a köszönés szövegében nem is „í”-t 
mond, hanem „e”-t, a szó kettőzött „s”-ét pedig annyira egy „s”-nek ejti, mint a 
kalocsai szállások pota népe. Így Rózsa Balázs, aki egész életében nagy mestere volt 
a ragadványnevek kitalálásának, nagyon tisztelt plébánosára megalkotta a „De-
csertesék Úr” ragadványnevet. A név találó volt. Jó kifejezte a plébános kissé modo-
ros beszédstílusát.  

Rózsa Balázs és felesége, sok ezer más magyarhoz hasonlóan, hangos Dicsér-
tessékkel válaszolt a petróleumlámpa meggyújtásakor a fény fellobbanására. Mond-
hatnánk, köszöntötték a fényt, ami talán a világ világosságát, Jézus Krisztust jelení-
tette meg számukra. A Rúzsa-tanyában nevelkedett Rúzsa lányok annyira meg-
szokták ezt a fény-üdvözlést, hogy amíg petróleumlámpát használtak, (Tërus 1972-
ig, Vera az 1990-es évekig) rendszeresen alkalmazták.  

A Rúzsa-tanya lakói a XX. század második felében is elmenetelkor az Isten 
álgya mëg!, Isten álgya!, Isten álgyon! köszönéssel búcsúztak. 
 
Imádkozás 
 

A Rúzsa-tanyából 1933 és 1982 között rengeteg imádság szállt az ég felé. A ta-
nya lakói Miatyánkot, Üdvözlégyet, reggeli imádságot imádkoztak reggel felkelés 
előtt. Ugyancsak Miatyánkkal, Üdvözléggyel és esti imádsággal búcsúztatták a napot 
este lefekvéskor. A hajnali, az esti és a déli harangszó idején az Úrangyalát mondták 
el. Ha a fenti három harangozás alatt úton voltak, a kocsin ülve imádkoztak. Ha 
éppen az udvaron, vagy a határban jártak-keltek, dolgoztak, gyalogoltak, a ha-
rangszó idejére megálltak és kalapot levéve imádkoztak. A többi, például a temp-
lomba hívogató harangszóra csak keresztet vetettek.  

Kalmár Teréz reggel és este az ágyban szeretett felülve hangosan imádkozni. 
Az 1930-as és az 1940-es években, amikor népes volt a tanyában élő család, estén-
ként gyakran előfordult közös imádkozás. Kalmár Teréz és leányai letérdeltek a 
szoba földjére, arccal a falon függő feszület felé, és hangosan, hosszan imádkoztak. 
Rózsa Ilona, amikor kislányként marhákat legeltetett Debeákban és néha az ottani 
Rúzsa-tanyán aludt, esténként hangosan imádkozott Tapodi Franciskával.  

Rózsa Balázs tanyájának asztalánál mindig imával kezdték és imával fejezték 
be az étkezést. Az ima nem maradt el a határbeli étkezések alkalmával sem.  

Vasárnap délutánokon, estéken, amikor nem kellett ház körüli munkát végez-
ni, Rózsa Balázs és Kalmár Teréz egyaránt szívesen mondogatta a rózsafüzér 
Üdvözlégyeit. Rózsa Balázs még munka közben is rázendített néha egy-egy Szűz 
Máriát köszöntő énekre. Jelen lévő családtagjai örömmel tartottak vele az éneklés-
ben. Ilyen alkalmakkor szinte népdal, nóta helyett, illetve két világi dal között szólt 
az egyházi ének.  
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Elvárások, viselkedés, környezet 
 

Amikor hosszú útra indult Rózsa Balázs, ekképpen fohászkodott: Uram Jézus! 
Segíts meg! Esetleg megtoldotta még fohászát egy rögtönzött kéréssel: Légy mellet-
tünk, vigyázz ránk! Máskor, ha rövidre fogta mondandóját, miközben a gyeplővel 
jelt adott lovainak az indulásra, így szólt: Jézus nevibe! Ezt a rövidke fohászkodást 
lányai, unokái is megtanulták, és a XXI. század elején is alkalmazták. 

Nagyobb munka kezdésekor Rózsa Balázs és Kalmár Teréz keresztet vetett az 
első munkamozdulat, például az első kapavágás, az első kaszasuhintás előtt. 

Rózsa Balázs betartotta az „Istennek nevét hiába ne vegyed” parancsolatot. 
Kerülte a káromkodást. Elítélte, megvetette a káromkodó embereket. Ha munka 
közben valami felbosszantotta, Isten neve helyett valami egyéb szót szőtt monda-
nivalójába. Például efféle kifejezésekkel méltatlankodott: „Az anyja istállóját”, „Az 
anyja iskoláját”, „Az anyja kiskésit”, „Az anyja hétszázát”, „Az anyja ötvenit”, stb. 

A Rúzsa-tanya lakói, sok ezer más magyar tanya lakóihoz hasonlóan, a kenye-
ret Krisztus testével hozták kapcsolatba, és ezért nagy tiszteletben tartották. Az 
egész kenyérre felvágás, mëgszegés előtt késsel keresztet rajzoltak. Közben a ke-
resztvetés szövegét mondták. Nagyon vigyáztak arra, hogy kenyérdarabra, mor-
zsára ne lépjenek, mert akkor Krisztus testét taposnák. A kenyeret gyakran becéz-
ték. Kinyerke néven emlegették. „Ëgyé ëgy kis szalonnát kinyerkévē” – mondták. 

A Rúzsa-tanya lakói nagy figyelmet fordítottak arra, hogy kés élével fölfelé ne 
feküdjön az asztalon. Ha gyerek élével fölfelé rakta le a kést, azonnal rászóltak, 
hogy fordítsa meg, mert arra jár Jézus Krisztus és belelép. 

Rózsa Balázs, amikor kereszt előtt haladt el, megemelte a kalapját. Felesége és 
leányai keresztet vetettek. Ha találkoztak egy búcsús köröszttel, a menet elején vitt 
és a közeledtükre lehajtott kereszt korpuszát megcsókolták.  

Vihar közeledtével Kalmár Teréz a tanyaház tornáca előtt nagykéssel keresz-
tet rajzolt a földre. Fölötte egymást keresztezve földbe vágta a nagykést és a baltát. 
Közben imádkozott a vihar eltávozása érdekében. 

A Rúzsa-tanya lakói nehezen viselték az égdörgést és a villámlást, amely ta-
nyai környezetben mindig félelmetesebb, mint városban. Vihar idején behúzódtak 
a házba. Leginkább hangosan imádkoztak. Az égdörgés erősödésekor gondosan 
becsukták az ajtókat, ablakokat, nehogy a nyitott ajtó, ablak tanyájukra vonzza a 
villámot.  

A Rúzsa-tanyán péntekenként hús soha nem került az asztalra és a tarisznyá-
ba. A ház lakói reggel és este túrót, kemény szilvalekvárt ettek a kenyérhez. Délre 
Kalmár Teréz legtöbbször csipëtkés, csipëdëttes bablevest főzött, mákos, grízes, 
krumplis, vagy káposztás tésztával. Utóbbi tésztákat száraztésztaként emlegette, 
holott mindig frissen gyúrta és metélte.  

Rózsa Balázs és Kalmár Teréz fontosnak tartották, hogy lányaik, unokáik pén-
tekenként a vigasságtól is tartózkodjanak. Hasonló igyekezettel tett eleget a Rúzsa-
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tanya minden lakója az adventi és a nagyböjti időszak étkezéssel és vidámsággal 
kapcsolatos követelményeinek, egyházi elvárásainak.  

Ha belépett valaki a Rúzsa-tanyába, azonnal érzékelhette, hogy katolikus fa-
mília házába vetődött. Mindkét lakóhelyiség falán függött kereszt. A szoba bejárati 
ajtaja mellé porcelán szenteltvíztartót akasztottak olvasóval. Az ágyak feletti falfe-
lületen szentképek, szenteltgyertyák tanúskodtak a család katolikus jellegéről. A 
szekrény tetején, a piros pöttyös fehér bögrék társaságában álldogált néhány bú-
csúban vásárolt kegytárgy, például Mária szobor is. 
 
A vasárnapok megünneplése 
 
Munkatilalom, előkészületek, tisztálkodás, öltözködés 
 

Rózsa Balázs családtagjai igyekeztek maradéktalanul megtartani a vasárna-
pokkal kapcsolatos katolikus keresztény tanítást. A hét hetedik napján a határban 
nem dolgoztak, és lehetőség szerint, misét hallgattak. Csak olyan munkát végeztek 
el, amelyik nélkül nem létezhetett a tanyai gazdaság. Például a szokott időpontok-
ban megetették és megitatták az állatokat, de nem arattak, nem kapáltak, nem szál-
lítottak terményeket.  

A „vasárnap megszentelésének” előkészítését a Rúzsa családban már szomba-
ton elkezdték. A hét utolsó munkanapján lehetőség szerint csak délig végeztek 
határbeli munkát. Szombat délután inkább a ház körül tevékenykedtek. A gazda 
takarmányt készített elő az állatok számára, például szecskát vágott, kukoricát 
darált. Gondoskodott tűzifáról. Elrakta, rendbe hozta a héten használt mezőgazda-
sági eszközöket, szerszámokat. Fölsöpörte, fölgereblyézte az udvart. Az asszo-
nyok, lányok takarítottak, főztek, ünnepi ruhákat vasaltak.  

Szombaton estefelé a család tagjai alaposan megtisztálkodtak. Erre vasárnap 
előtt nagy szükségük volt, hiszen hétköznap esténként jobbára csak az arcukat és a 
lábukat mosták meg. A konyhai tűzhelyen nagy fazekakban melegítették a mosa-
kodáshoz szükséges vizet. Kisszékre állított bádoglavórban végezték a mosakodást. 
Házilag főzött szappant használtak. A mosdóvizet használat után a tornác előtt az 
udvarra lottyintották. A szombat esti nagy tisztálkodás együtt járt a fehérnemű heti 
váltásával. Tiszta inget, tiszta gatyát, tiszta pöndölt húztak, amelyet aztán legtöbb-
ször a következő szombatig használtak.  

1938 táján, amikor már állt az illancsi templom és a pap tartott kismisét is, 
Kalmár Teréz sokszor a korai misét látogatta, hogy utána a nagymise alatt főzhesse 
az ebédet. Előfordult azonban, hogy ő is a többiekkel tartott és a nagymisén vett 
részt. Ilyenkor előzőleg megfőzte a paprikást és részben megfőzte a húslevest. A 
leveses fazekat a meleg sporheton hagyta, hogy pöszörögjön benne az étel, amíg oda-
jár. Hazaérkezve befejezte a főzést, bëborította, vagyis tojásos bundában megforgat-
va enyhén megsütötte a levesből kiszedett főtt tyúkhúst. 1950 után, amikor Rózsa 
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Balázs és Kalmár Teréz kettesben élt a tanyán, Kalmár Teréz jobbára előre főzött 
reggel hajnalban, és együtt gyalogolt el a férjével templomba.  

Aki a nagymisére igyekezett, előtte otthon, ünneplős ruhába öltözött. Az illan-
csiak, bár általában nem voltak gazdagok, lenézték, megszólták azt, aki a templom-
ban nem odaillő ruhában, például piszkos, szakadt, foltos öltözetben jelent meg. 
Úgy tartották, a tanyai embernek kell, hogy legyen egy ünneplős ruhája, amelyben 
templomba megy. Misére semmiképpen nem illet hétköznaplós ruhában menni.  

Rózsa Balázs, ha templomba készült, fehér inget, sötét kiskabátot, sötét csizma-
nadrágot, fekete csizmát, fekete kalapot húzott. Ingét fehér gyolcsból Kalmár Teréz 
varrta. Elejét sűrű levarrott, levasalt ráncolás, zámedli díszítette. Posztó vagy kord-
bársony felsőruháit, valamint csizmáját, kalapját vásári sátrakban, vásározó szabó-, 
kalapos- és csizmadiamesterektől vette. Öreg korában némi engedményt tett a 
kényelemnek. Egyszerűbb nyári vasárnapokon a fényes szárú csizmát vásári szan-
dálra cserélte. Télen a kalapot fekete báránybőr sapka helyettesítette, a kiskabát 
fölé pedig perzsián galléros fekete fél-nagykabát került.  

Kalmár Teréz hosszúszoknyás blúzos jankaias viseletben ment misére. Hide-
gebb időben beliner kendőt terített vagy kötött magára. Alsó és felső ruháit maga 
varrta. A fekete beliner kendőt vásári árusoktól vette. 1944-ben 41 éves korában már 
unokája született. Attól az időtől öregasszonynak számított. Szinte kizárólag sötét 
tónusú ruhákat húzott föl vasárnaponként és ünnepi alkalmakkor.  

Rózsa Balázs lányai kislány korukban ubonyban mentek misére. Nagylánysá-
guk azzal kezdődött, hogy Kalmár Teréz selem, brokát anyagból hosszúszoknyás, 
blúzos jankaias ruhát varrt nekik. Felső szoknyájuk alatt legalább két lukbacaknis 
aljú fehér alsószoknyát viseltek, amelynek caknijai járás közben ki-kivillantak. An-
nak érdekében, hogy farosabbnak látszódjanak, derekukra a szoknya ráncai alá 
rongyokkal bélelt hengert, turnit kötöttek. Hidegebb időben a világos népviselthez 
világos beliner kendő járta. Akinek volt, télen a blúz fölé plüss kabátot húzott. 
 
Misére menés, beszélgetés a templom előtt 
 

Vasárnap koradélelőtt, végezkelődés után a misére menők felhúzták ünneplős 
ruhájukat. A lányok kézbe vették imakönyvüket, és Rózsa Balázzsal együtt gyalog 
elindultak a falu felé. Sokszor előfordult, hogy a távolabbról, például a Csalai sarok-
ból érkező lányok betértek a Rúzsa-tanyába, hogy onnan együtt haladjanak a Rú-
zsa lányokkal. Útközben is csatlakoztak csoportjukhoz misére menők az érintett 
tanyákból. Így néha a falu közelében már egész banda tartott a templom felé a ta-
nyás határ egy-egy irányából. Az efféle misére menés vidám társadalmi érintkezést 
is jelentett. Az út rövidebbnek tűnt, ha többen kapaszkodtak át a homokbuckákon. 
A „szomszédokkal”, az egy irányban lakókkal a gazdák, gazdasszonyok megbe-
szélhették közös gondjaikat. A lányok és a legények pedig eszmét cserélhettek 
ruhákról, tanyai bálakról, legényekről, lányokról, nehéz hétköznapjaik tennivalói-
ról. 
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A tanyai világban a miséről nem illett elkésni, és nem illett a mise vége előtt a 
templomból kijönni. Nem is jött ki senki a pap sekrestyébe vonulása előtt, csak az, 
akit kihoztak, mert elájult a szertartás alatt. Utóbbi főleg álló lányokkal fordult elő 
füstölés idején a tömjénszag hatására. Ha adódott ilyen eset, kiváló beszédtémát 
jelentett a miséről hazafelé igyekvőknek.  

A templomhoz a mise kezdete előtt 10-15 perccel kellett megérkezni, hogy 
maradjon idő beszélgetésre. Bëharangozás előtt legtöbbször csak az öregasszonyok 
ültek be a templomba, akik szokott helyükön gunnyasztva morzsolgatták az óvasót. A 
mise többi résztvevője, nemek és korosztályok szerint rendeződve, a templom előtt 
beszélgetett a beinvitáló harangszóig. Külön csoportban vagy csoportokban, kariká-
ba áva beszélgettek a tanyákról összesereglett házas férfiak, legények és lányok. 
Mindenki arról a témáról beszélgetett, amelyik a saját korosztályát, nemét foglal-
koztatta. A templom előtti találkozás, beszélgetés nagyon fontos érintkezési for-
mának számított a tanyai társadalomban. Hétközben a tanyai családok a maguk 
földjén dolgoztak. Más családoktól elkülönülten végezték fölöttébb nehéz, küz-
delmes munkájukat. Lakóházuk is magányosan állt a homokbuckás határban. Kö-
vetkezésképp, dologidőben a tanyai embernek kevés lehetősége nyílt arra, hogy 
hétköznap beszélgessen más tanyák lakóival. Az örökös fárasztó munka nem ked-
vezett a szomszédokkal való társadalmi érintkezésnek. Fokozta a templom előtti 
beszélgetések jelentőségét az a körülmény, hogy ott nemcsak a tanyaszomszédok, 
az egy dűlőbeliek, az egy határrészbeliek találkozhattak, hanem az egymástól távol 
lakók is láthatták egymást. A Tőtési sarokban lakó, Kéles széli gazda eszmét cserél-
hetett dragonyi, Halas széli társával, a Csalai sarokbeli családfő pedig elmondhatta 
mondandóját Kisráta széli vagy Rab düllőbeli hajdani katonacimborájának. Bár min-
den illancsi lakos nem járt rendszeresen misére, minden dűlőt, minden határrészt 
képviseltek a jelenlévők. Következésképp, a miselátogatókkal lehetett üzenni a 
távoli határrészen élő sógornak, komaasszonynak, öregapának. A templom előtti 
találkozón természetesen nemcsak pletykáról és az időjárásról esett szó. Az orszá-
gos és a helyi közélet híreit legtöbbször ott ismerték meg a tanyai gazdák. Ott tájé-
kozódtak, hogy bizonyos terményeknek, állatoknak mi az ára, kinek melyik földje 
eladó stb. A templom előtti beszélgetések üzleti kapcsolatok, eladások, vételek, 
munkatárgyalások elindítói lehettek. A fiatalabb tanyai nemzedék számára a mise 
előtti és a mise utáni beszélgetések ismerkedési alkalmat jelentettek. 
 
Templomi ülésrend, templomi illem 
 

A misére érkezett tanyai lakosok többsége beharangozáskor vonult be a temp-
loma, és a nemének, korosztályának kijáró helyen foglalt helyet. Az 1938-ban fel-
szentelt illancsi templomban, a táj régebbi templomaihoz hasonlóan, az a szokás 
alakult ki, hogy a padokban hátulról nézve jobb oldalon a férfiak, bal oldalon a nők 
ültek. A kórusra leginkább a legények húzódtak föl, hogy szemmel tartsák a két 
padcsoport között keményített szoknyákban terebélyesekedő nagylányokat. Az il-
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lancsi templomban a XX. század harmadik negyedében még erősen tartotta magát 
a nemek elkülönülése. Elképzelhetetlen lett volna, hogy önmagára valamit is adó 
férfi beüljön az asszonyok padsorába. Fordítva előbb tört meg a jég, de a rendbon-
tók egy minden hagyományt felborítani igyekvő korban az átüléssel renitens vol-
tukat kívánták hangsúlyozni. Az 1960-as évek első felében már előfordult, hogy a 
szűk alkalmazotti réteghez tartozó, esetenként idegen asszonyok, például boltos-
nők városi mintára férfipadba ültek. Ezzel meg akarták mutatni a tanyai paraszt-
asszonyoktól való különbözésüket, „felvilágosultságukat”, az elmaradottság szi-
nonimájaként emlegetett hagyomány iránt érzett lenézésüket, megvetésüket. Tuda-
tosan rendbontó viselkedésük nagy ellenszenvet váltott ki az illancsi tanyai népes-
ség körében. Rózsa Balázs családjától is könnyen megkapták a kedvezőtlen curkó 
megjelölést. 

Rózsa Balázs családjának tagjai a templomban igyekeztek úgy viselkedni, 
ahogy azt a tanyai közvélemény jónak tartotta. Nem fordultak hátra, nem vihán-
coltak, nem sugdolóztak, hanem folyamatosan a szentély felé nézve hallgatták a 
prédikációt, követték a szertartás menetét. Amikor ideje volt, buzgón énekeltek. 
Utóbbi foglalatosságuk örömet jelentet számukra, mivel jól ismerték a templomi 
énekeket és kiváló énekhanggal áldotta meg őket a teremtő. Az 1960-as években 
még emlegették idős illancsiak e sorok írójának, hogy valamikor az 1940-es évek-
ben milyen szépen hangzott a templomban a három Rúzsa lány együttes éneke. 
 
Hirdetés, hazatérés a miséről 
 

Mise végén, akinek sietős volt a dolga, azonnal hazaindult. Legtöbben azon-
ban 5-10-15 percet beszélgettek a templom előtt, és csak utána indultak el bandázva 
a tanyájuk felé. Bizonyos korszakokban, a hatalom, a politika, a közigazgatás arra 
használta föl a mise utáni templomtéri sokadalmat, hogy élő hirdetések formájában 
híreket, tudnivalókat továbbítson a tanyai népnek. Az 1950-es években a helyi ta-
nács képviselője a mise végén megjelent a templom előtt. Megállt a templomajtóval 
szemben a Faddi Lukács-féle köröszt mögött. Harsány rikoltozással, hirdető 
könyvből vagy papírlapokról felolvasta azokat a végrehajtó bizottsági határozato-
kat, amelyekről a helyi hatalom tájékoztatni akarta a tanyai lakosokat. A hirdetések 
elsősorban a beszolgáltatási és az adófizetési kötelezettség teljesítésére buzdítottak.  

A miséről hazaérkezők nagy Dícsértessékkel üdvözölték az ebéddel foglalatos-
kodó Kalmár Terézt, majd köszönésüket a következő jókívánsággal toldották meg: 
Imádságba, szentmisébe részesüjjön, aki oda nem vót! Átöltözés közben és ebéd alatt 
föltétlen megemlékeztek arról, hogy a misén milyen szépen prédikált a pap, mi-
lyen szépen szólt az ének. 
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Délutáni időtöltés, pihenés, bálak 
 

Rózsa Balázs a vasárnap délutánt legtöbbször csendes pihenéssel töltötte. Pi-
pázgatott a szobában, vagy a háza előtt. Sétálgatott a birtokán. Megszemlélte a 
gyümölcsfáit és az ültetett akácfáit. Írogatott az énekfüzetébe. Ha vendég jött a 
házhoz, fogadta és beszélgetett vele. 

Kalmár Teréz vasárnap délutánonként beszélgetett a leányival, a lányai odalá-
togató leánypajtásaival, valamelyik vendégeskedő sógorasszonyával, például Kal-
már János feléségével, Mári ángyival. Előfordult, hogy maga ment át valamelyik 
közeli tanyába, hogy beszélgessen az ottani gazdasszonnyal. Ha végképp nem 
akadt beszélgetőtársa, öreg szakrális könyveit betűzgette.  

A Rúzsa lányok vasárnap délután beszélgetésre fogadták lánypajtásaikat, a 
szomszéd lányokat, az utánuk érdeklődő legényeket, udvarlóikat. Előfordult, hogy 
maguk mentek el a környező tanyákba beszélgetni unokatestvéreikhez, az ottani 
fiatalokhoz.  

Az 1940-es évek táján nagy divatja volt Illancsban a tanyai bálaknak. Dolog-
időben inkább vasárnap délutánonként, télen a vasárnap estébe nyúlóan is rendez-
tek tanyai mulatságokat azokon a tanyákon, ahol nagylány, legény lakott. Az ilyen 
összejövetelek legtöbbször szűkkörűek voltak. A házbeli leány, legény barátai, 
ismerősei, a szomszéd tanyák fiataljai vettek rajta részt. A gazda némi borral kínál-
ta a legényeket. A legények harmonikásról gondoskodtak. Nyári időben a tanyák 
tornácán, illetve a tornác előtti kemény udvari földön táncolt a fiatalság. Télen a 
tanya szobájában koptatták a táncolók a mázolást. A Rúzsa-tanyán is volt néha effé-
le délutáni tanyai tánc. Ott harmonikás sem kellett föltétlen, hiszen Rózsa Balázs 
szívesen citorázott a táncolóknak. Az első fényképek egy ilyen tanyai bál szüneté-
ben készültek Rózsa Balázs caknis homlokú tanyájáról 1942-ben. (8., 9., 117. kép.) 

Bizonyos vasárnapokon az 1940-es években a falu területén kocsmákban, kőr-
ben is rendeztek bejelentett és a hatóságok által engedélyezett nagy bálakat. Ezekre 
belépődíjat kellett fizetni. Legnevezetesebbek voltak a Kovács Miska kocsmájában és 
a Hunyadiak kocsmájában rendezett táncmulatságok. Ezeket Illancs egész területé-
ről látogatták a fiatalok. 
 
RÓZSA BALÁZS, A BÚCSÚVEZETŐ 
 
Az illancsiak és a szentbúcsúk 
 

Az illancsi tanyák lakói a XX. század közepén leginkább Hajósra, Baja-Vodi-
cára, Máriagyűdre és a Kiskunfélegyháza melletti Ferencszállásra jártak szentbú-
csúba. Az 1940-es években Máriagyűdre és Ferencszállásra vonattal utaztak, de 
nem minden esztendőben. A jánoshalmi búcsúsokhoz társultak. A Baja melletti 
Vodicát az 1950-es, 1960-as években általában sátoros lovaskocsikkal keresték föl. 
Hajósra mindig gyalog jártak egy-két poggyászhordó sátoros kocsi kíséretében. A 
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magyarországi kegyhelyek közül Hajósnak volt a legnagyobb vonzereje az illancsi 
tanyai nép körében. Viszonylag közel, mintegy 17 kilométerre feküdt Illancstól. 
Ezért az illancsiak közül legtöbben Hajósra zarándokoltak el. A sokévi gyakorlat 
során a hajósi búcsújárásnak alakult ki a leghagyományosabb rendje az illancsi 
tanyák népének vallási életében.  

1927 előtt még nem volt önálló plébániája az illancsi tanyavilágnak. A sokfelől 
jött illancsi emberekből nem szerveződött illancsi köröszt. A vallásosabb illancsi ta-
nyalakók családonként lovaskocsikkal mentek el Hajósra a búcsú reggelén, vagy 
csatlakoztak a Kélesen átvonuló jankai köröszthöz. Az 1930-as évek második felében 
ment először önálló illancsi köröszt a hajósi kegyhelyre. Előénekese egy Rasztováczi 
Mátyás nevű, később Mélykútra távozott férfi lett, aki gyenge búcsúvezetői képes-
ségekkel rendelkezett. A Rasztováczi Matyi vezette búcsússereg a kélesi Vakmajor 
tájékán legtöbbször egyesült a kecskési köröszttel, és a két kislétszámú búcsúscsapat 
együtt folytatta útját Hajós felé a kecskési előénekes vezetésével. Az 1940-es évek 
második felében lendült föl igazán az illancsiak búcsújárása, akkor, amikor az elő-
énekesi teendőket Rózsa Balázs vette át. Ebben az időszakban előfordult, hogy 
nyolcvanan, nyolcvanöten is gyalogoltak a lobogók után. A nagy föllendülés való-
színűleg összefüggött az új búcsúvezető szervező tudásával, előénekesi képessége-
ivel, de hatott rá a háború utáni nehéz idők nyomasztó, bizonytalan közszelleme is.  

Az 1940-es évek 80 fős illancsi búcsúslétszáma a XX. század közepétől fokoza-
tosan csökkent. Az 1950-es években legtöbbször 50-60 fős köröszt zarándokolt Ha-
jósra. A rohamos csökkenés az 1960-as évek vége táján következett be. A javuló 
anyagi viszonyok, a tudati változások, a búcsújárás társadalmi presztízsének alá-
szállása más szórakozás, időtöltés felé irányította az illancsiakat is. Hosszú évtize-
dek után 1972-ben fordult elő először, hogy nem indult Kéleshalomról gyalogos 
zarándoklat Hajósra. Ehhez valószínűleg hozzájárult Rózsa Balázs búcsúvezető 
romló egészségi állapota, gyakori betegeskedése is. 1973-ban Rózsa Balázs vezeté-
sével még tizenegyen útra keltek Illancsból két lovaskocsival a hajósi búcsú előtt, 
de tapasztalniuk kellett, hogy más helységekből is kevesen érkeztek. A hajósi 
kegyhely elvesztette korábbi nagy vonzerejét. (174. kép.)   
 
Rózsa Balázs előénekesi szerepe 
 

A búcsúscsapat vezetőjét, irányítóját az illancsiak előénekësnek nevezték. Jó 
hangú, okos, köztiszteletben álló, jó szervező képességekkel rendelkező embernek 
kellett lennie. Funkciója felelősséggel járt. Vállalnia kellett az esetleges viták elsimí-
tásának és a rendetlenkedők megdorgálásának népszerűtlen feladatát is. Április 
végén és május elején a vasárnapi misék után több alkalommal buzdította a népet, 
hogy minél többen jöjjenek búcsúba. A jelentkezőket számba vette, gondoskodott 
számukra poggyászszállító lovaskocsiról. Az elindulástól a visszaérkezésig ő volt a 
gazdája, dirigálója, rendtartója a búcsús seregnek. Ügyelt a rendre, a közlekedés 
biztonságára. Gondoskodott megfelelő szállásról. Megtervezte a helyes időbeosz-
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tást. Meghatározta az étkezések és pihenések időpontját, az ájtatos cselekedetek 
sorrendjét. Legfontosabb feladata természetesen a búcsúsok lelki táplálékának biz-
tosítása: az előéneklés és az előimádkozás volt. Útközben hosszú énekeket mon-
dott el sorokra tagolva tarisznyában vitt kéziratos és nyomtatott énekeskönyveiből. 
A nép rëpëtázva utánamondta a szöveget. Az út fontos pontjain, útmenti keresztek-
nél, valamint induláskor és érkezéskor az oltár előtt, az összes búcsús nevében 
imádkozott. (1., 63., 64., 65., 66. kép.) 

Rózsa Balázs az illancsiak megítélése szerint maradéktalanul megfelelt az elő-
énekessel szemben támasztott közösségi követelményeknek. Jó énekhangja, ének-
ismerete, felnőttkori vallásossága, szervező- és tárgyalókészsége, sok kedvező em-
berei tulajdonsága és nem utolsó sorban mindennapi szorgalmas munkájával kiví-
vott gazdálkodói tekintélye nyerte meg az illancsi búcsújárók bizalmát. 

Az előző fejezetben sok szó esett arról, hogy gyermek- és legény korában Ró-
zsa Balázs, mivel a halasi határ Debeák nevű távoli pusztáján lakott, nem lehetett 
iskolai diák, nem járhatott rendszeresen templomba. Analfabétán nőtt föl, és csak 
az 1930-as évek legvégén egy tanyai tanító esti tanfolyamán tanult meg írni-olvas-
ni. 1924. évi házasságkötése és Illancsba kerülése segítette abban, hogy az illancsi 
iskolában tartott miséken időnként részt vegyen, bár átmeneti lakóhelye, a Csalai 
sarok tájéka nagyon messze esett a falutól. Tulajdonképpen 1933. évi tanyaépítése 
után vált rendszeres misehallgatóvá. Saját kezűleg épített tanyája már bejárható 
távolságra állt a falusi iskolától és az 1938-ban megépült illancsi templomtól.  

Rózsa Balázst felnőtt korában gyakran foglalkoztatta a transzcendentális vi-
lág. Családtagjai és ismerősei körében köznapi témaként sokszor beszélt és példá-
lózott Istenről, Szűz Máriáról, szentekről és a másvilágról. Rendszeresen követte és 
számon tartotta a világ végéről fel-felröppenő álhíreket és dátumokat. Hosszú éve-
ken át imádkozta az egyházi folklór körébe tartozó Hét mennyei zárat és más, kéz-
írásban terjesztett, különleges alkalmakra való imádságokat, például az ún. pápa-
imádságot.145 (169., 170., 171. kép.) Sűrűn alkalmazta a régi hiedelmek tanácsait, kü-
lönösen az időjóslás és a gyógyítás terén. Értett az állatok mágikus gyógyításához. 
Tudott fájást és sebet gyógyítani ráolvasással. Például nyövés ellen a következő 
gyógyító szöveget mondta: „Atyaisten elmulassza, Fiúisten kiszakajja, Szentlélekisten 
elveszejcse, Boldogságos Szűz Mária semmivé tëgye. Ide mënnyën a fődbe az ereje”. (Köz-
ben mutogatott a föld felé!) „Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében, Amen”. Hitt 
a kegyhelyek régi csodáiban, sőt többször említette, hogy egyszer vele is csodát tett 
a Szűz Mária: Én rajtam is segítëtt mā a Szűzanya. Hogy hogy nem, megsüketűtem. 
Kivátt az ëggyik fülemre, ëgy csöppet së hallottam, a másikra ëgy nagyon kicsit. Hát ideért 
a hajósi búcsú. Gondótam, hogy mék mostan vezetni, ha ëccé nem hallok. A vejem aszon-
gya, hogy hát maj valakit mellé röndölünk, oszt akkó hát maj szól, mikó kő, hogy ájunk mëg 
vagy valami. Hát gondókottam, hogy ez nem egésszen lësz jó, de hát mit csinájunk. A kí-

                                                           
 
145 Vö.: BÁLINT Sándor 1937. 31–33., 44–45. 
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váncsiság mëg hajtott, mer szeretëk mënni a búcsúra. Hát jó van, segíjen mëg a Szűzanya. 
Azé mék el a búcsúra, hogy aggya vissza a fülem hallását. Hát még itt mëgtörtént a csuda. 
Mikó elértem a templomhó, ahun a csoportunk gyülekëzik, úgy hallottam, mint most, akko-
rára sëmmi baja së lëtt a fülemnek. Ez olyan igaz, mint ahogy itt vagyok.146  

Vallási érdeklődése és hitbéli meggyőződése egyáltalán nem akadályozta Ró-
zsa Balázst abban, hogy a földi örömöket is élete részének tekintse. Szívesen részt 
vett családi lakomákon, lakodalmakban, névnapokon, disznótorokon. Gyakran 
mesélt különböző történeteket, mondákat, tréfás anekdotákat. Sok dalt, nótát is-
mert. Kiválóan és szívesen danót, táncolt, citorázott. Bár kocsmázó ember sosem 
volt, lakodalmakban, névnapokon és disznótorokban szeretett harsány kedvvel 
mulatni. 1972-ben, 68 éves korában, e sorok írójának illancsi lakodalmában még 
ámulatba ejtette a városból jött vendégeket a jankaiasan, bácskaiasan tusnak, tusso-
lásnak, tustolásnak nevezett mutatós ugrós táncával, amelyhez Szakál Lajos bandája a 
Megvert engem az anyám, nem tudom, hogy mért. Tartottam szép szeretőt, talán bíz 
azért… kezdetű dalt tamburázta. (62., 69., 71., 73. kép.) 

Rózsa Balázs más előénekesekhez hasonlóan nyomtatott énekeskönyvet, kéz-
iratos füzeteket és búcsúban vett, lapra írt énekeket egyaránt hordott tarisznyájá-
ban. Az egyház hivatalosnak tekintett énekeskönyveiből, például a Szent vagy 
Uram-ból147 búcsúra menet nem énekelt. Nyomtatott énekeskönyvként szinte kizá-
rólag a Gyűdi könyvet148 használta. Az illancsiak nagyon megkedvelték a „gyűdi” 
énekeket.  

Hajósi zarándoklatain Rózsa Balázs legtöbbször megkopott kéziratos énekes-
füzetéből, irkájából énekelt. Ebbe a füzetbe hosszú évek alatt folyamatosan gyűjtöt-
te az énekeket. (167., 168. kép.) Az első szövegeket Török István kecskési előénekes 
kéziratos könyvéből írta le az 1940-es években. Úgy tartotta: „Az előénekësnek az a 
föltétele, hogy minné újabb és szëbb énekët tuggyon”. Énekkészlete általában minden 
búcsúban gyarapodott. Igyekezett állandóan frissíteni és bővíteni énektudását. 
Gyakran előfordult, hogy amikor egy kedvére való éneket hallott valamelyik ide-
gen csoporttól, megkérte a csoport vezetőjét, hadd másolja le az éneküket. Más-
részt a búcsúkban rendszeresen vásárolt szegény énekköltők által lapokon sokszo-
rosított és kézből árult „új énekeket”. Ha éneket jegyzett le valahol, vagy új éneket 
vásárolt, a legközelebbi zarándoklat alkalmával megtanította azt zarándoktársai-
val. Mondatonként előénekelte a szöveget, és a búcsúsok utánamondták. Többször 
megismételte, uzováltatta az éneket, mire a nép jól megtanulta. Előfordult, hogy az 
„új ének” dallamát, árját nem volt alkalma megismerni, kellően begyakorolni. 
Ilyenkor a szövegre átvitt egy ráillő régi dallamot. Ezáltal közössége számára hosz-
szú időre rögzíthette egy-egy szöveg és dallam kapcsolatát.  

                                                           
 
146 A szerző 1969. január 23-i magnetofon-felvétele Illancsban. Közölve: BÁRTH János 1980. 69. 
147 HARMATH Artúr – SÍK Sándor 1938. 
148 GYŰDI KÖNYV 1939. – Segítségével a tanulmányomban emlegetett énekek többsége azonosítható. 

Az azonosításhoz jól használható még: SZOMBATHY Sándor 1865. 



 
 

151 
 
 

Rózsa Balázs búcsújárása, búcsúvezetése Hajósra149 
 
Előkészületek 
 

A XX. század közepén a hajósi szentbúcsút május 16-án, Nepomuki Szent Já-
nos ünnepén, illetve az ünnepet követő vasárnap tartották. Az illancsi búcsúsok a 
búcsúnap szombatján gyalogoltak el Hajósra, és vasárnap délután tértek vissza 
tanyájukba.  

A búcsúba menők az indulás előtti napon készülődtek a zarándoklatra. Az 
asszonyok főzték a batyuba való ennivalókat: tojást, sonkát. A szorgalmasabbak 
csavart mákoskalácsot, furulyakalácsot is sütöttek. A férfiak a tanyaudvaron igye-
keztek a legsürgősebb munkákat elvégezni. Például nagyobb mennyiségű takar-
mányt készítettek elő az állatoknak.  

Ha a család minden tagja elment a búcsúba, megkérték az egyik jó szomszé-
dot vagy rokont, hogy vállalja el náluk a tanyás szerepét amíg odajárnak, vagyis 
vigyázzon a tanyára, etesse-itassa az állatokat.  

A gyalogló illancsi búcsúsokat mindig követte egy-két batyuszállító sátoros 
lovaskocsi. Azokban a családokban, ahonnan a kocsik elindultak, fontos előkészü-
letnek számított a sátoros kocsi előkészítése, feldíszítése. Az illancsi köröszt egyik 
kocsija Rózsa Balázs előénekesé volt. Ő szerelte föl és hajtotta a faluig. Onnan már a 
veje, Kovács Vencel viselte gondját a lovaknak és a kocsinak egyaránt.  

Rózsa Balázs a kocsi sátorát kenderszőttes ponyvából készítette, amelyet há-
rom kocsiráfból hajlított bóthajtás forma sátorvázra feszített ki. A búcsúba induló 
kocsit, különösen annak sátorát, lányai segítségével, árvalányhajjal, bodzavirággal, 
sárga pünkősdirúzsával, agácavirággal, kíkliliommal díszítette.  

A búcsúsok a kocsi sátora alá rakták föl garabolyaikat, nagykendőiket, esernyői-
ket. Ha valamelyik idős, beteges búcsújáró nagyon elfáradt, átmenetileg felült a ko-
csis mellé. 

 
Indulás 
 

Az 1940-es években szombat reggel fél 8 óra tájban gyülekeztek a búcsúsok a 
plébánia előtt. Akkorra álltak oda a sátoros kocsik is. A megérkező zarándokok 
felrakták csomagjaikat valamelyik kocsira, és bementek a templomba. Meghallgat-
ták a 8 órakor kezdődő kismisét, és utána indultak Hajósra. 1950 tájától 11 óra után 
kezdtek gyülekezni az emberek, és 12 órakor indultak a zarándoklatra, szintén a 
templom oltárától, de az indulást akkor már misehallgatás nem előzte meg.  

Gyülekezés közben Rózsa Balázs, mint előénekes, megállapodott a fiatalság-
gal, hogy kik fogják vinni a keresztet és a lobogókat. Az illancsiak keresztjét min-
                                                           
 
149 A téma részletes kifejtése: BÁRTH János 1980. A jelenlegi leírás az 1980. évi leírás vázlata, sum-
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dig fiatal férfi, lehetőleg jó erőben lévő legény vitte. A lobogók nagylányok kezébe 
kerültek. A lányok versengtek, hogy ki legyen lobogóslány. A lobogót hosszú kilo-
métereken át nem volt könnyű vinni, különösen, ha fújt a szél. Ezért az erdők és 
szántóföldek között, vagyis a kevésbé forgalmas helyeken a lobogók selymét le-
akasztották, összetekerték és az egyik kocsira tették. Csak a felvirágozott és felár-
valányhajazott szárakat vitték.  

Indulás előtt az előénekes letérdelt az oltár lépcsőjére, és a Gyűdi könyvből fel-
olvasta az indulási imát. Utána felállt, ünnepélyesen belevágott az énekbe, közben 
megszólalt a harang. A lobogókat háromszor meghajtották az oltár felé, és a búcsús 
sereg a Mária Szűz Anyánk hozzád indulunk… kezdetű éneket énekelve lassan kivo-
nult a templomból.  

A temetőig a búcsúsokkal tartott a pap és néhány hozzátartozó is. A Temető-
högy alatt a menet megállt. A lobogókat a lobogóslányok háromszor meglengették a 
temető irányába. A búcsúsok az előénekes vezetésével, imával könyörögtek a sí-
rokban nyugvók túlvilági szenvedéseinek enyhítéséért. A pap rövid prédikációt 
tartott a búcsújárók égi jutalmáról. Amikor befejezte a beszédét, a búcsúsok az 
előénekes vezetésével egyenként hozzáléptek, és megcsókolták a kezében tartott 
keresztet. A lelkipásztor, szenteltvíz hintésével bocsátotta útjára búcsújáró híveit.  

Az útrakelők és a kísérők elbúcsúztak egymástól. Az itthon maradó hozzátar-
tozók a pappal együtt visszatértek a templomhoz, a búcsúsok pedig, miután há-
romszor meglengették lobogóikat a temető felé, újra sorba rendeződtek, és a Mária 
jó Anyánk, esedezz érettünk… kezdetű ének mondogatásával elindultak Hajós felé. 
 
A Hajósra vezető út eseményei, állomásai 
 

A menet a Rab düllőn, majd a Kalocsa–Jánoshalma közötti kövesúton haladt. 
A kélesi majornál a lobogók lengetésével és imádkozással tisztelgett a kélësi köröszt 
előtt.  

Hajdan, amikor még délelőtt mentek az illancsiak a hajósi búcsúra, a kélesi 
majortól északra, az út nagy kanyarulatának külső oldalán, az egykori csordakútnál 
megállt a köröszt. A búcsúsok a gyöpre ülve mëgfrustukótak. Étkezésük előtt és után 
elénekelték a Nagykegyelmű atyánk… kezdetű ének oda illő részeit.  

A kélesi erdő és a Rókás lakatlan területén haladva, a hosszú éneklések között 
Rózsa Balázs többször engedélyezett csendes beszélgetéssel, dohányzással eltölthe-
tő egy-két düllőfődjárásnyi éneklési szünetet. A Török temető nevű hely után nem 
sokkal, amikor a köröszt elérte Hajós és Jánoshalma, illetve a régi Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegye és Bács-Bodrog vármegye határát, a búcsúsok elénekelték a Hajós 
városának kies határa… kezdetű éneket. Mire befejezték, a hajósi határ legdélibb ta-
nyájához, a Seitz-tanyához értek, amelynek fás gyöpes térségen épült kútjánál 
megálltak pihenni.  

A hajósi határ és a hajósi pincék között lakatlan, erdős területen, igazi unal-
mas útszakaszon haladt a köröszt. Rózsa Balázs ilyenkor a dicsősígës rúzsafűzér 
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imádkozását szorgalmazta, mondván, azon a területen, ahol nem lehet látni semmi 
különöset, jobban az Istenné van az embër esze.  

A hajósi pincefalu legdélibb présházainál, ahol a menetnek már nézői is akad-
hattak, a búcsúsok elkezdték énekelni a Zengjen szívünk méltó hálát… kezdetű éne-
ket. A pincefalu közepén álló Sáskajáró körösztöt énekelve közelítették meg. Lobo-
gólengetéssel és imádkozással tisztelegtek előtte. Utána rövid gyaloglás követke-
zett a högy alá, ahol egy régi kocsmaépület előtt a csapat letelepedett és megebédelt.  

A hajósi pincék és a hajósi szélső házak közötti körülbelül egy kilométeres út 
rengeteg látnivalót kínált a homokbuckás pusztáról érkezett búcsúsoknak. Volt ott 
magas löszpart, avagy högy; fekete főd; vízfolyás, avagy Bágër; híd és sok más Il-
lancsban nem látható csodálnivaló.  

A malomépület előtt álló körösztöt lobogólengetéssel és imádkozással köszön-
tötték. Ennél a megállónál gyűjtött pénzt Rózsa Balázs zarándoktársaitól a hajósi 
plébánián megrendezendő illancsiak miséjire.  

A malomépülettől a postáig terjedő hajósi belterületi útszakaszon az illancsiak 
igyekeztek nagyon szépen énekelni, hadd hallják a hajósiak, akik közül egyébként 
sokan kinn álltak a kapukban, és lépten-nyomon kijöttek az útra csókolni az illan-
csi keresztet.  

A posta tájékán állt az utolsó útba eső kereszt. Azt is úgy üdvözölték a búcsú-
sok, mint a korábbiakat.  

Az utolsó kereszt köszöntése után az alkalomhoz illő ünnepélyességgel elin-
dult a búcsús menet a hajósi kegytemplom felé. Rózsa Balázs elkezdte énekelni a 
Dicsértessék Jézus neve! Jöttünk e drága szent helyre… kezdetű jeles beköszöntő éne-
ket, amely, ha minden versszakának duplázták a refrénjét, eltartott a kegytemplom 
oltáráig. 

A beköszöntő ének alatt egyre erősödött a meghatottság, a hely varázsának át-
érzése. Mindez méginkább fokozódott, amikor a kövesút kanyarja után, a régi ma-
lompatak kis hídja táján felhangzott a harangszó, amely most az illancsi körösztnek 
szólt. A megilletődött illancsi búcsúsok a kövesútról letérve, erős harangzúgás kö-
zepette balról jobbra megkerülték a kegytemplomot, majd a beköszöntő ének sora-
inak harsogásával és szinte a csúcsig fokozott ünnepélyes meghatottsággal bevo-
nultak a csodatevő hajósi Szűz Mária oltáron álló szobra elé.  

A lobogókat a lobogóslányok az érkezéskor és a beköszöntés után egyaránt 
háromszor meghajtották az oltár felé. Közben Rózsa Balázs az illancsi búcsúsok 
képviseletében az oltár előtt a Gyűdi könyvből felolvasta a Beköszöntő imádságot.  

A templomból kivonulva a búcsúsok imádsággal, énekkel köszöntötték még 
Nepomuki Szent János szobrát és a kegytemplom előtt álló keresztet. 
 
A kegyhelyen 
 

A beköszöntés és az esti körmenet közötti időben nagyjából szabad program-
juk volt a búcsúsoknak. Legtöbbször együtt elvonultak ahhoz a házhoz, amelynek 
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kiürített és szalmával meghintett istállójában, fészere alatt szállást kaptak. Sokan, 
főleg a fiatalok, bementek a búcsúba, a bazárosok, édességárusok, körhintások, cél-
lövöldések világába. Sétáltak, nézelődtek, udvaroltak, búcsúfiát vásároltak. Mások, 
főleg a középkorúak és az idősödők, a templom tájékán nézelődtek. Gyóntak, litá-
nián vettek részt, csodás történeteket hallgattak és meséltek. Figyelték az egymás 
után érkező búcsúscsoportok beköszöntését. Az illancsi tanyai ember ritkán látott 
életében ilyen sok és ennyiféle embert egy helyen. A kegyhelyen kavargott a sok-
nyelvű énekszó. A meg-megkonduló harang a magyaron kívül, hol sváb, hol rác, 
hol szlovák nyelven éneklő csoportot üdvözölt. A különböző falvak népének vise-
letét, magatartását, énektudását alaposan megfigyelték és kritizálták az illancsiak. 
Sokszor hetekig beszéltek otthon is arról, amit láttak, tapasztaltak. Különösen 
megnyerték tetszésüket a kalocsai szállásokról érkezett pota150 csoportok, akiknek 
különös nyelvjárását, színes viseletét, buzgó ájtatosságát és jó énektudását, szép, 
messze hangzó éneklését mindig megcsodálták.  

A hajósi kegyhelyen a búcsú szombatjának estéjén gyërtyés kőrmënetët tartott a 
szertartásokat szervező egyház. A körmeneten részt vettek az addig megérkezett 
körösztök. Rózsa Balázs előénekesnek komoly szervezési teljesítményt kellett nyúj-
tania ahhoz, hogy búcsús serege a késődélutáni szabad program lazaságát elhagy-
va időben összejöjjön, és a körmenet alatt az illancsi lobogók mögött sorakozzon. 

A templomban a búcsú éjszakáján szentségimádás folyt, amelyet óránként 
váltogatva egy-egy helység búcsúsai vezettek. Az illancsiak szentségimádó órája 
után az illancsi zarándokok többsége a szálláshelyen nyugovóra tért. Néhány buz-
gó öregasszony azonban egész éjszaka a templomban maradt. A mellékoltárok lép-
csőin, szőnyegein üldögélve szunyókált.  

Vasárnap reggel a búcsúsok korán felkeltek alkalmi szálláshelyükön. Részt 
vettek egy reggeli misén. Reggelizés, összecsomagolás után a kálváriakertben kö-
rösztútat jártak. 10 órakor részt vettek az ünnepi nagymisén, majd a hivatalos egy-
ház által szervezett búcsúi szertartások csúcseseményén: a körmeneten. 12 óra táj-
ban a templomban meghallgatták az általuk finanszírozott illancsiak miséjét. A saját 
miséjük végeztével elérkezett a búcsúzás ideje.  

Az illancsi zarándokcsoport a főoltár elé vonult. A lobogóslányok háromszor 
meglengették a lobogókat a híres Mária szobor felé. Rózsa Balázs, mint előénekes a 
helyzethez illő ünnepélyességgel bement a szentélybe, és letérdelt a főoltár alsó 
lépcsőjére. Fájdalmas, elnyújtott, könyörgő hangon elmondta a hosszú búcsúzó 
imát. A Gyűdi könyvből felolvasott imádság a legkeményebb szívű tanyaiak szemé-
be is könnyeket csalt. Sokan arra gondoltak: Élünk-e még jövő ilyenkor? Látjuk-e 
még a hajósi Szűz Máriát? Egyre többen sírtak. Rózsa Balázs belevágott az Isten hoz-
zád Szent Szűz… kezdetű búcsúzóénekbe, amely még inkább fokozta a sírdogáló 
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hangulatot. A lobogók háromszor meglendültek az oltár felé, majd a „körösztalja” 
elindult kifelé a templomból. 
 
Hazatérés 
 

Az illancsi búcsújárók a hajósi pincéknél gyöpön ülve ebédeltek. A hajósi pin-
céktől Illancsig ugyanazon az úton haladtak, mint a kegyhely felé jövet. Ugyan-
azoknál a kereszteknél tisztelegtek, ugyanazon a pihenőhelyeken pihentek, mint 
előző nap.  

Otthon vasárnap délután fogadómenet indult a templomból a pap vezetésével 
a búcsúsok elé. A búcsúsmenet és a szembe jövő fogadó menet legtöbbször a Rab 
dűllő közepén találkozott egymással. A találkozáskor a fogadók sorban megcsókol-
ták a búcsút járt, „Máriát látott” keresztet, a búcsúsok pedig az elébük kihozott 
otthoni keresztet. A két csoport egyesült és együtt haladt a templomig.  

Rózsa Balázs a templomban felolvasott a Gyűdi könyvből egy köszöntő imát. A 
lobogókat a lobogós lányok háromszor meghajtották az oltár felé, majd helyükre 
vitték őket. Néha litániát is tartott a pap. Végül Rózsa Balázs előénekes énekelve 
kivezette a népet a templomból. Ezzel befejeződött a hajósi búcsújárás.  

A hosszú utat járt emberek megfogták a sátoros kocsikról leadogatott csomag-
jaikat, és nekivágtak a homokos dűlőutaknak, hogy minél előbb elérjék rég látott 
tanyájukat. Az előénekes legtöbbször a sátoros kocsiján ment haza.  

Az esti szürkületben hazafelé tartó búcsúsok, ha többen gyalogoltak együtt, 
megkezdték az élmények értékelését. Mesélni kellett az elébük jött családtagoknak 
is. A tanyába érve köszöntötték az otthoniakat: Imádságba, szentbúcsúba részesüjjön, 
aki oda nem vót. Otthon röviden tájékozódtak a gazdaság és a ház dolgairól: Egész-
séges-e a tehén? Ettek-e eleget a malacok? Bántotta-e a róka a tyúkokat? Utána 
újabb mesélés következett a családtagoknak vagy a tanyásnak. Életre kelt a búcsú 
minden epizódja, megelevenedtek a vallásos és a profán látványok. Előkerült az 
otthonmaradottaknak hozott búcsúfia: mézeskalás, kiskorsó, szentkép, imakönyv. 
 
A hajósi búcsú élménye, népéleti szerepe 
 

A búcsúfiaként hazahozott tartósabb tárgyak sokszor évtizedekig emlékezet-
ték a megajándékozottat az ajándékozóra, az ajándékozót pedig arra a régi hajósi 
búcsúra, ahol azokat vásárolta.  

A szentbúcsú közvetlen élménye hetekig tartott. Nemcsak piacon, templom 
előtt beszélgetve emlegették az emberek, ha találkoztak, hanem a napi munka so-
rán is sokáig meséltek róla környezetük tagjainak. A munkával töltött nehéz hét-
köznapok világát hosszú időre szépítette „Mária vendégségének” emléke.  

Néha nagy szerepe lett egy-egy hajósi búcsúnak az emberi kapcsolatok alaku-
lásában is. Előfordult, hogy fiatalok a búcsújárás során találtak egymásra, és ez az 
ismeretségük vezetett házasságukhoz. De az öregebbek is közelebb kerülhettek 
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egymáshoz a közös zarándoklat során. A tanyákon szétszórtan élő, ritkán találko-
zó, egyedül küszködő emberek a búcsújárások alatt közelebbről ismerkedhettek 
meg, és ez az ismeretségük kihatott mindennapi életük, gazdasági kapcsolataik 
alakulására is. A búcsúsjárás közös élménye csökkentette a mindennapi élet piaci, 
együttműködési és viselkedési formáinak idegenségét. Végeredményben tehát a 
hajósi szentbúcsú Rózsa Balázs által vezetett közös látogatásai formálták az illancsi 
tanyai társadalom belső kapcsolathálóit.  
 
A RÚZSA-TANYA LASSÚ ELMÚLÁSA 
 
Pusztulás és pusztítás 
 

Rózsa Balázs 1976. évi halála után hat esztendeig, Kalmár Teréz 1982. évi bal-
esetéig az illancsi Rúzsa-tanya képén jelentősebb változás, különösebb romlás jelei 
nem mutatkoztak. Az egyedül élő Kalmár Teréz rendszeresen körbetapasztotta, 
körbemeszelte a tanya épületeit. Járt-kelt az udvarban, művelte a kút mögött tele-
pített szőlőt. Néhány állatot is tartott. Igyekezett meggátolni a tanya környékének 
elvadulását, annak ellenére, hogy akkor már az egész tanyai telephelyet körbevette 
az egyre növekvő ültetett fenyveserdő. 

1982 után, combnyaktörése miatt, Kalmár Teréz ápolásra szorult. Lányainál 
tartózkodott. Utolsó éveit, jórészt fekvő betegként Rózsa Ilona keceli házában töl-
tötte. Tanyája ezalatt lakatlanul, de kiürítetlenül állt. Mintha várta volna vissza 
szerencsétlenül járt gazdáját. Környezetét felverte a hatalmas gaz. Az udvaron bok-
rok nőttek. A falakról hullott a meszelés és a tapasztás. Az épületek azonban dacol-
tak a gazdátlansággal. Kovács Vencel és felesége, Rózsa Vera, akik Illancsban vi-
szonylag közel laktak, időnként megfordultak a tanyán. Így a betörök, tolvajok, 
házpusztítók is némiképp türtőztették magukat. Rózsa Ilona 1986-ban, Rózsa Verá-
tól szerzett információk alapján szomorúan írta nővérének Kecelről Kalocsára, 
hogy ismeretlen tettesek ellopták a tanya istállójának ajtaját és kiszedték helyükről 
a sarokvasait. A tanyaház azonban akkor még sértetlenül állt. (178. kép.)  

Kalmár Teréz 1987. évi halála után a Rúzsa-tanya többé már nem kerülhette el 
a magukra hagyott, lakatlan tanyák sorsát. E sorok írója 1987 és 2005 között több 
alkalommal, így például 1988-ban, 1995-ben, 1997-ben, 2003-ban, 2005-ben fény-
képfelvételeket készített a pusztuló tanyáról, illetve annak helyéről. A fényképek 
tanulsága szerint 1988-ban a lakóépületet még nem érte el a pusztítás. 1995-ben 
azonban már ablakok, ajtók nélkül állt a ház. Kiskonyhája összedőlt. Tetőzete, első 
és hátsó véghomlokzata nehezen helyrehozható károkat szenvedett. A tornác előtti 
kerítés megsemmisült. Az udvart felverte a gaz, a bozót.  

Rózsa Balázs saját kezűleg épített és jól karbantartott tanyája bizonyára évti-
zedekig dacolt volna az időjárás rongálásával és a természet hódításával, ha nem 
éri tudatos emberi pusztítás. De sajnos érte, még pedig több alkalommal, az 1990-
es években szinte folyamatosan. Tolvaj, haszonleső emberek a legkisebb zsákmány 
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reményében is, fáért, építőanyagért, szinte örömüket lelve a rongálásban, tudato-
san pusztították. 

1992 koratavaszán Rózsa Vera egy levélben arról számolt be Kalocsán élő nő-
vérének, hogy a tanyában betörők jártak, akik sok kárt okoztak. A ház ajtajait kife-
szegették. Még a szobaajtót is feltörték. A berendezést feldúlták. Az ágyakat, bizo-
nyára pénzt keresve, felforgatták. A falon függő képeket is leszedték. Az egyik 
keretből kiszaggatták a Mária-képet. A kamrát kifosztották. Ajtaját használhatat-
lanná tetté. A kutat „kiásták”, tégláit elvitték. A pince bejáratát tönkre tették. Ajta-
ját kiszaggatták a helyéről és elvitték. (180. kép.) 

Néhány hónappal később, 1992 őszén Kovács Vencel írta meg sógorának és 
sógorasszonyának Kalocsára, hogy gátlástalan, gyalázatos tolvajok leszedték a 
lakóépület kúpcserepeit, és a „derekáért” kivágtak az udvaron három nagy eperfát. 
Egyik fa a ház sarkára, másik az istállóra dőlt, helyrehozhatatlanul nagy rongálást 
okozva.151 (179. kép.) 

Az 1997. évi fényképek tükrözik az 1995–1997 között lezajlott szomorú válto-
zásokat. A ház szoba felőli része fölött a tető a caknis homlokzattal együtt ledőlt, 
megsemmisült, a kamra felöli rész teteje pedig romos maradványok formájában 
meredezett az ég felé. (37., 39., 42., 47. kép.) 

Ki hitte volna, hogy Rózsa Balázs tanyájának 1933-ban példás alapossággal 
vert földfalát az ezredfordulón még lehet valamire használni! 1997 és 2003 között, 
valamikor, valakik fűrészes, markolós teherautóval megjelentek a romos tanya 
udvarán, és a még álló vertfalak többségét kockákra feldarabolva ismeretlen helyre 
szállították. Állítólag a jól megdöngölt földfalat kiválóan fel tudták használni ak-
kortájt valamiféle töltelék falanyagként a táj városaiban, falvaiban végzett építke-
zések során. Könnyen lehet tehát, hogy Rózsa Balázs vertfala a XXI. század elején, 
e sorok írásakor, ott lapul valamelyik jánoshalmi kacsalábon forgó új ház hivalko-
dó színes vakolata mögött, bizonyítva a határtalan emberi kapzsiság átmeneti dia-
dalát. 

2003-ban és 2005-ben a fenyveserdőkkel övezett bozótos tanyahelyen néhány 
falrom emlékeztetett az egykori caknis homlokzatú szép gazdatanyára, ahol félév-
századán át egy tanyai parasztházaspár élt, gyermekeket nevelt, utódokat bocsá-
tott útjukra, dolgozott és ünnepelt, örült és bánkódott, terhek súlyát viselte és ví-
gasságokat szervezett, gazdaságot gyarapított és gazdaságot vesztett. (49., 50., 51., 
53. kép.) A természet néhány év alatt visszahódította azt a területet, amelyet a ta-
nyaalapító Rózsa Balázs évtizedekig tartó környezet-átalakító munkával tanyai 
telephelynek megszerzett tőle. 
 
 
 
 
                                                           
 
151 Az említett leveleket 2009-ben a szerző őrizte. (RÓKAI) 
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Agrárpolitikai úttévesztés és tanyaáldozat 
 

E sorok írója 1994-ben Dániában járt néprajzi kiállítást rendezni. Elvetődött 
néhány dán tanyára is. Az egyik világszínvonalon felszerelt tejtermelő dán tanya 
udvarán a fiatal gazda barátságosan magyarázta, hogy tanyája nagyon régi telep. 
Nemzedékek sora hozta létre azt, ami ott látható. Büszkén rámutatott a felesége 
karján üldögélő kisfiára: Íme a tanyabirtokló család 23. nemzedéke! A magyaror-
szági vendég szédült a hallott számtól, és már ott arra gondolt, hogy ez a sok nem-
zedéknyi folyamatos munka és egy tartós XX. századi kedvező agrárpolitika hi-
ányzik a szerencsétlen sorsú magyar tanyák múltjából.  

A magyar tanyák többségének életében a legkedvezőbb esetben is csak 2-3-4-5 
nemzedék munkája rakódhatott egymásra. A magyar agrárpolitika a XIX. század 
végén és a XX. század első felében sokat mulasztott a tanyás területek fejlesztésé-
nek, támogatásának késlekedtetésével. A XX. század közepétől pedig a régóta ese-
dékes tanyamodernizáció, mint követendő cél is kiveszett a magyar agrárpolitika 
eszköztárából. Helyette az ostoba tanyapusztítás, a tanyaellenes és ezáltal paraszt-
ellenes parasztpolitika vált uralkodóvá az országban. Azok a nemzedékek, ame-
lyek a XX. század második felében, más európai tájakon élő társaikhoz hasonlóan, 
a kor gazdálkodásának és életmódjának követelményeihez igazíthatták volna a 
magyar tanyát, az úttévesztő magyar agrárpolitika jóvoltából nem juthattak cse-
lekvési lehetőséghez. Azoknak a tanyai nemzedékeknek a munkája, amelyek a XX. 
század második felében következtek volna, nem épülhetett rá az előző nemzedé-
kek környezetátalakító és tanyaépítő eredményeire. Ezáltal az előző nemzedékek 
tanyaépítő, tanyafejlesztő munkája is jórészt kárba veszett az ezredforduló magyar 
gazdasága és településhálózata számára. Ezt a nehezen pótolható veszteséget hozta 
az egymást követő nemzedékek tanyaépítő munkáján alapuló településfejlesztési 
és gazdaságszervezési folyamat drasztikus megszakítása a XX. század közepén.  

A magyar tanyák tragikus sorsa fokozottan tükröződik az illancsi Rúzsa-tanya 
tragédiájában. A Rúzsa-tanyának két-három nemzedék munkája sem adatott meg, 
csak egy nemzedék küzdelme jutott a sorstól. Mire a második nemzedék birtokba 
vehette volna, a történelem nagy vihara, a fondorlatos politika megfosztotta a te-
lephelyet a rajta élők létalapjától, a tanyai parasztgazdaságtól, másrészt ugyanaz a 
politika elterelte az újabb nemzedéket a tanyai életmódtól és a tanyai gazda esz-
ményétől. Így, amikor Rózsa Balázs meghalt, utódai közül senki nem léphetett a 
helyére. A tanyai gazdaságtól megfosztott tanya nem nyújthatott megélhetést az 
újabb nemzedékek tagjainak, akik ráadásul a hosszú, zsigerekbe ivódott tanyaelle-
nes propaganda hatására, és Rózsa Balázs hatalmas küzdelmét látva, a menekülési 
útvonalakat többre értékelték, mint egy tanya továbbéltetését. Rózsa Balázs tanya-
építő, tájátalakító, település-teremtő munkája kárba veszett, mert a következő nem-
zedékek munkája nem tudott ráépülni. Az illancsi Rúzsa-tanya a fennállása fél év-
százada alatt csak egy nemzedék küzdelmeinek színtere lehetett. A tanyaépítő há-
zaspár halála után a környezetformáló, tanyafejlesztő, gazdaságépítő munkának a 
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Rúzsa-tanya esetében nem lett, mert a történelem jóvoltából nem lehetett folytatá-
sa. Eltűnt egy törékeny civilizációs alkotás. Helyén győzött a természet, az erdő, a 
vadon. Egyszeri létezését, virágzását, vergődését, pusztulását a maga gyarló lehe-
tőségeivel, eszközeivel ez a tanulmány próbálja bizonyítani, dokumentálni, megje-
leníteni. 
 

UTÓSZÓ 
 
A kötet születéséről 
 

Rózsa Terézia fiaként, Rózsa Balázs és Kalmár Teréz unokájaként, Illancsban 
születtem 1944. december 15-én, apai őseim hajlékában, a császártöltési és a kélesi 
határ találkozása közelében, a kélesi Cserës erdő szomszédságában álló Bárth-ta-
nyán. Apám, Bárth János háború végi orosz elhurcolása és bizonytalan sorsa miatt 
anyám 1947 végén elhagyta a Bárth nagycsaládot és visszaköltözött a Rúzsa-
tanyára. Apám közel öt évi kényszermunkával, lágerélettel a háta mögött 1949. no-
vemberében tért haza a Szovjetunióból. 1950-ben, immár a Bárth kiscsalád fejeként 
anyámmal és velem átmenetileg Jánoshalmára költözött a Doktortelepre.  

Mindebből következik, hogy 1948-ban és 1949-ben, 3-4-5 éves korom táján a 
Rúzsa-tanyán laktam. Lestem Rózsa Balázs minden szavát, minden mozdulatát. 
Sokat tanultam tőle. Mondhatom, hogy az illancsi Rúzsa-tanya jelentette életemben 
az egyik, talán a legfontosabb, „felnevelő tanyát”.  

Az 1950 után következő három évtizedben, főleg az 1950-es években, gyakori 
és rendszeres látogatója voltam a Rúzsa-tanyának. Érdeklődéssel hallgattam Rózsa 
Balázs történeteit, Kalmár Teréz jövendöléseit. Mindketten gyakran megfordultak 
nálunk, amikor az illancsi Csíkós-tanyán (1952–1957), a Bárth-tanyán (1957–1965), a 
Takács-tanyán (1965–1972) laktunk.  

1962–1963 fordulóján, negyedikes kalocsai gimnazista koromban, Rózsa Ba-
lázzsal való beszélgetéseim alkalmával, már néprajzi jegyzeteket készítettem, ame-
lyeknek alapján 1963 elején néprajzi diákpályázatot írtam.  

Egyetemista éveimben, etnográfussá válásom idején, 1963 és 1968 között a 
budapesti egyetemen többször hallottam arról, hogy nem szerencsés az, ha a nép-
rajzkutató a saját pátriáját kutatja. Barabás Jenő tanár úr valamiféle bölcs nyugati 
elmélet lecsapódásaként határozottan meg is fogalmazta, hogy a néprajzkutató ne 
foglalkozzon a saját szülőföldjének kultúrájával. Úgy gondoltam, az intelem ne-
kem szólt, hiszen néprajz szakos évfolyamtársaim közül én származtam paraszti 
környezetből. Ezért lehetőleg kerültem az illancsi néprajzi gyűjtést. 40 év elmúltá-
val ma már tudom, hogy ez a tartózkodásom helytelen volt. Tudományos pályám 
nagy veszteségének tekintem, hogy hallgattam a lakóhelyem néprajzi kutatásától 
eltérítő tanácsra. Ugyanakkor tudományos pályám nagy nyerségének tartom, hogy 
a kétség ott munkált bennem, és teljes egészében nem fogadtam meg a tanári in-
telmet. A kelleténél ritkábban ugyan, de végeztem néprajzi gyűjtést Illancsban. 
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Elsősorban Rózsa Balázstól, aki jegyzeteim és magnetofon felvételeim tanúsága 
szerint, kiváló adatközlőnek bizonyult.  

Néprajzi gyűjtés formájában Rózsa Balázzsal az alábbi témákat beszéltem meg 
részletesen: A cséplés munkaszervezete Illancsban. (1967. február 2-án.152), A hantház 
építése és a Rúzsa-tanya Debeákban.(1969. január 23-án.153), A Rúzsa nemzetség. Történe-
tek a régi Rúzsákról.(1971. december 25-én.154), Az illancsi Rúzsa-tanya építése, haszná-
lata. (Műemléki tanyafelmérésemhez kapcsolódó szöveges kiegészítés), (1971. 
szeptember 8-án.155), Az illancsiak búcsújárása Hajósra. Rózsa Balázs előénekesi tevé-
kenysége. (1969. január 23-án, 1972. február 16-án, 1976. január 24-én és 25-én.156) 

A fenti felsorolás is mutatja, hogy az 1960-as évek végén és az 1970-es évek 
elején volt bennem némi érdeklődés az illancsi Rúzsa-tanya, a debeáki Rúzsa-tanya 
és általában a régi Rúzsák iránt. Már akkortájt fölmerült bennem, hogy egyszer 
majd tanulmányt írok erről a szerteágazó témáról.  

2003-ban végre elhatároztam, hogy a régi tervet valóra váltom. Összegyűjtöt-
tem a Rúzsa-tanyáról 1968 és 2003 között készített fényképfelvételeimet. 2003 nya-
rán kifaggattam Rózsa Ilonát és Rózsa Verát, Rózsa Balázs még élő leányait. Kal-
már Terézre való tekintettel a kutatást kiterjesztettem az illancsi Kalmárokra is. 
Szomorúan kellett tapasztalnom, hogy az adatfeltárással, adatgyűjtéssel alaposan 
elkéstem. Nem élt már sem Rózsa Balázs, sem Kalmár Teréz, és a másvilágra köl-
tözött anyám, Rózsa Terézia is, akinek az átlagosnál nagyobb fogékonysága és 
ismerete volt az efféle témákról. Azokat az adatokat, amelyeket tőlük játszi köny-
nyedséggel feljegyezhettem volna, 2003-ban és utána nélkülük keserves utánajá-
rással szerezhettem meg.  

A munka során nyilvánvalóvá lett számomra, hogy olyan tanulmányt írok, 
amelynek középpontjában Rózsa Balázs és Kalmár Terézia illancsi tanyája áll. A 
tanyára, mint településnéprajzi témára fűzöm föl a Rúzsa nemzetség és a Kalmár 
nemzetség, valamint a tanyai gazdálkodás és a tanyai ünnepek kérdéskörét. 

2003 végén megírtam a leendő tanulmány Illancs és a Rúzsa nemzetség című fe-
jezeteinek első rövid változatát. 2004 elején azonban a téma további intenzív vizs-
gálatát az Úz-völgyi magyarok című erdélyi könyvem írása miatt fel kellett függesz-
tenem.  
                                                           
 
152 A témáról készített jegyzeteim még közöletlenek. 
153 A lejegyzett adatok egy részét Juhász Antal rendelkezésére bocsátottam közlés céljából. Ezért szere-

pelhetett Rózsa Ferenc debeáki hantháza Juhász Antal kiváló hantház-tanulmányában. Vö.: JUHÁSZ 
Antal 1969. 14–16. 

154 Az 1971. december 25-én lejegyzett szöveg gépírásos változata bekerült a kalocsai múzeum adattárá-
ba. VKM. A. 86–73. sz. − A gyűjtés legfontosabb részét az 1970-es évek elején Bálint Sándor rendelke-
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Közel öt évi szünet után 2008 őszén határoztam el újra, hogy a Cumania 24. 
kötetébe megírom a régóta tervezett illancsi tanulmányt. 2008. utolsó két hónapjá-
ban és 2009 elején hosszadalmas beszélgetéseket folytattam Rózsa Ilonával és Ró-
zsa Verával, majd kifaggattam emlékeikről az elérhető unokatestvéreiket: Kalmár 
Reginát Illancsban, Kalmár Erzsébetet Baján, Kalmár Máriát Budapesten, Rózsa 
Kálmánt (Márk fiát) Kunfehértón. Levélben, telefonon, e-mailben is gyűjtöttem 
adatokat, például a kunfehértói Rózsa Franciskától, az ugyancsak kunfehértói Ró-
zsa Kálmántól (Kálmán fiától), az illancsi Arnold Verától, a jánoshalmi Kalmár 
Annától, a budapesti Rózsa Benedektől.  

Közben Illancsban, Kalocsán, Kecelen, Jánoshalmán, Kunfehértón, Budapesten 
illancsi archív fényképek sokaságát sikerült összegyűjtenem és lemásolnom. Meg-
szólaltatásukban, az ábrázolt személyek kilétének megfejtésében a fentieken kívül 
segítségemre volt a jánoshalmi Bárth Péter, az ugyancsak jánoshalmi Kovács Ven-
cel és a szolnoki Bárth Mária. 

Korábbi terveimmel ellentétben 2008 utolsó hónapjaiban és 2009 első felében 
igyekeztem bizonyos Rúzsákat és Kalmárokat azonosítani anyakönyvekben. For-
gattam többek között a Szeged-alsóvárosi, a dorozsmai, a halasi, a jánoshalmi, a 
kéleshalmi, a tataházi, a keceli és a horgosi anyakönyveket. 

2008 végén, 2009 elején és 2009 nyarán hatalmas tempóval írtam a tanulmányt. 
Közben térképeket, ábrákat terveztem, rajzoltattam. Kiválogattam a közlendő fény-
képeket, és a kecskeméti Katona József Múzeum informatikai műhelyében elké-
szültek a képes oldalak.  

2009 elején már nyilvánvalóvá vált, hogy az illancsi Rúzsa-tanyáról készülő 
tanulmányom a képekkel, ábrákkal együtt messze túllépi a legterjedelmesebb Cu-
mania cikk kereteit is. Önálló könyv lesz belőle. 

2009 augusztusában a könyv teljes kézirata nyomdakész állapotba került. 2009 
szeptemberében elhagyhatta a nyomdát a 40 éven át tervezgetett, érlelgetett al-
kotás. 
 
Néhány módszertani kérdésről 
 

A Tanyasors, gazdasors cím azt hangsúlyozza, hogy a könyv egy modellként is 
felfogható tanyáról és középparaszt tulajdonosának életmódjáról, munkájáról, ün-
nepeiről, történelmi megpróbáltatásairól szól. 

Az Egy illancsi tanya néprajza és vizuális antropológiája alcím arra utal, hogy a 
könyv két egységre tagolódik: egy szöveges néprajzi tanulmányra és egy fényké-
pekkel, rajzokkal elbeszélt népélet-ábrázolásra. 

A néprajzi tanulmány tartalmaz a Rúzsákra és a Kalmárokra vonatkozó csa-
ládtörténeti fejtegetéseket is, de soha nem akart családtörténet lenni. A családtörté-
neti adatok csak „szolgálólányokként” szolgálják a nagy célt: az illancsi Rúzsa-
tanya néprajzi bemutatását. Az illancsi Rúzsa-tanyát ugyanis két ember munkája 
teremtette és éltette: a szegedi–dorozsmai eredetű Rózsa Balázsé és a jánoshalmi-
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tataházi (bácskai) eredetű Kalmár Terézé. A Rúzsa-tanyán tehát néprajzi értelem-
ben két egymástól nem messze eső, de mégis különböző kultúra találkozott. A 
tanulmány nem kevesebbre vállalkozott, mint arra, hogy felvillantsa: Milyen is volt 
ez a szegediségből és bácskaiságból ötvöződött tanyai népéleti kultúra.  

A cél érdekében nagy vonalakban fel kellett tárni a két család múltját, a Rú-
zsa-tanya lakóinak rokonsági hálóit. A vizsgált kultúra felszámolódása, elmúlása 
pedig nem választható el az illancsi Rúzsa–Kalmár rokonsági hálók szétszakadásá-
tól, a Rúzsák és a Kalmárok történelmi indíttatású szétszórattatásától.  

Rúzsa és Kalmár leszármazottak között 2008 vége és 2009 eleje táján elterjedt a 
hír, hogy Rózsa Balázs és Kalmár Teréz unokája, Bárth János, aki Kecskeméten 
lakik, családtörténetet ír és családfákat készít. Sietek elnézést kérni közelebbi és 
távolabbi rokonaimtól, ha könyvem csalódást okoz nekik. Nem írtam teljes család-
történetet és nem állítottam össze ágas-bogas családfát. Csak a Rózsa Ferenc – Ta-
podi Franciska, Kalmár Antal – Mészáros Regina házaspárok unokáit vettem szám-
ba, a dédunokák, ükunokák nemzedékét nem. Tettem ezt azért, mert azoknak, akik 
az unokák nemzedéke után következtek, néhány rendkívüli esetet leszámítva már 
nem volt közük az illancsi Rúzsa-tanyához és lakóihoz. Ugyanezért mellőztem a 
magas családfák összeállítását is. Úgy érzem, hogy a XXI. századba felnyúló csa-
ládfa készítése nem az én műfajom és nem az én feladatom. A XIX. század második 
és a XX. század első feléből feltárt és a könyvemben közölt családtörténeti törzsek-
re az újabb nemzedékek ráültethetik a maguk ágait.  

A könyv vizuális antropológiának nevezett második felében a képek együtte-
se több akar lenni, mint valami szép illusztráció. A kép nyújtotta látvány eszközei-
vel akar információkat adni a vizsgált tanyáról, lakóiról, lehetséges vendégeiről. 
Ezt a célt szolgálja a közölt képek tagolása olyan címekkel, amelyek utalnak a mö-
göttük sorakozó képcsoportok feladatára, jellegére. A könyv célja szempontjából 
legfontosabbnak tekinthető a második képcsoport, amely 1942 és 2005 között ké-
szült fényképek segítségével mutatja be a tanulmány középpontjában álló tanya 
sorsát. 

Amikor írni kezdtem a tanulmányt, megfogalmaztam egy olyan koncepciót, 
hogy a családtörténeti alfejezeteket az anyakönyvi vizsgálódások mellőzésével, 
népi emlékezet alapján írom meg. A Rúzsákat és a Kalmárokat olyannak ábrázo-
lom, amilyennek azokat Rózsa Balázs tanyájának lakói látták. A koncepció máso-
dik részét nagyjából megtartottam. A Rúzsák és a Kalmárok sok esetben az illancsi 
Rúzsa-tanya lakóinak szemüvegén keresztül jelennek meg a tanulmányban. A kon-
cepció első részét azonban, többek között Juhász Antal barátom intelmei és biztatá-
sai hatására elvetettem. Viszonylag sok időt töltöttem a régi anyakönyvek forgatá-
sával. A személyes emlékeimben élő vagy néprajzi módszerekkel gyűjtött család-
történetek szereplőit igyekeztem anyakönyvi adatokkal azonosítani. Túlzásokba 
azonban nem estem. Ha valaki a XX. század közepén, a nagy „szétszórattatás ide-
jén” kiment a Duna–Tisza közéről, és messzi tájon, például Komlón, Zala megyé-
ben, Budapesten halt meg, nem hajtott utána az anyakönyvi pontosság igényének 
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bűvölete. Az efféle nyomozás hatalmas időráfordítása nem állt arányban egy ide-
genben történt házasodás, vagy távoli haláleset anyakönyvi pontosságú dátumá-
nak hozadékával, hiszen, miként már fentebb leszögeztem, nem családtörténetet, 
hanem néprajzi könyvet írtam. 

Anyakönyvi búvárlataim során különös kalandokat éltem meg, amelyek kö-
zül néhánynak néprajzi tanulsága is akadt. Gondolok itt a népi emlékezet és az 
anyakönyvi valóság esetleges különbözőségének kérdéskörére. Alább álljon itt két 
eset! 

Rózsa Balázs elbeszélései kétségtelenné tették előttem, hogy a Rúzsa nemzet-
ség szegedi, azon belül alsótanyai származású volt. Következésképp, Rózsa Ferenc 
születési bejegyzése valószínűleg a szegedi ferences barátok által vezetett Szeged-
alsóvárosi anyakönyvben lelhető föl. Csongrád megye szegedi levéltárában tanul-
mányoztam is eleget az alsóvárosi anyakönyveket, de Rózsa Ferenc (Dániel fia) 
nem került elő. Egy kis faluban, ahol 10-20-30 gyereket kereszteltek egy esztendő-
ben, nem okoz különösebb gondot a születési adatok keresgélése. Szeged–Alsó-
városban azonban a XIX. század közepén 500-600-700 keresztelés is történt egy 
esztendőben. Ezt a sok bejegyzést mind végig kell bogarászni, köztük Rúzsa csa-
ládnevű születettek adatainak sokaságát is, ha a halasi földre „emigrált” Rúzsák 
elődeit keressük. Az alsóvárosi házassági anyakönyvben viszonylag gyorsan meg-
találtam Rúzsa Dániel és Király Terézia 1855. évi esküvőjének adatát. Mi sem egy-
szerűbb? – gondoltam. A következő évek születési anyakönyveit kell tanulmá-
nyoznom, különös tekintettel az egyéb adatokból kikövetkeztethető 1860-as esz-
tendő környékére. Sajnos 1855 és 1863 között nem került elő a jeles anyakönyvből 
olyan keresztelt, aki Rúzsa Dániel és Király Teca gyermeke lett volna. Mintha az 
ifjú pár lement volna a térképről! Rózsa Balázs elbeszéléseiből tudtam, hogy Rúzsa 
Dániel a nagyvíz évében a Gyálai rét nevű Tisza-szigeti területről indult el Halas 
felé. Valószínűsíthető volt, hogy Rúzsa Dániel már 1855 táján is a Gyálai réten, vagy 
a szegedi határ legtávolabbi, legdélebbi részén lakott, és gyermekeit a rossz útvi-
szonyokra való tekintettel nem Szegedre vitte keresztelni, hanem valamelyik kör-
nyező templomos helységbe. De hova? Hetekig törtem a fejem ezen, és számot 
vetettem minden lehetőséggel. Nehezítette a helyzetet, hogy a lehetőségként felme-
rült helységeket 1920 óta országhatár választja el Szegedtől és Magyarországtól. 
Egyik alkalommal, amikor Kalocsán kutattam az Érseki Levéltárban, egy hirtelen 
ötlettől vezérelve belenéztem a szegedi határtól délre fekvő Horgos falu születési 
anyakönyvébe. Nem kis meglepetés várt rám. Talán a szegedi népesedéstörténeti 
és néprajzi kutatás számára sem közismert, hogy a XIX. század középső évtizedei-
ben a horgosi születési anyakönyv legalább fele, de talán kétharmada is, Szeged 
déli határrészein született gyerekek adataival van teleírva. Rövid silabizálás után 
az 1859. évi születettek között meg is találtam az „elveszett” Rózsa Ferencet, Rúzsa 
Dániel és Király Terézia fiát. Az 1366-os számú szegedi házból vitték kereszteltetni 
a horgosi pap elé. A népi emlékezet jogos és valóságos „szegedisége” tehát az egy-
házi adminisztráció útvesztői közepette horgosi álarcot is ölthetett.  
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Nem okozott kevesebb gondot Rúzsa Dániel születési bejegyzésének megtalá-
lása sem. Mivel a halasi halotti anyakönyvben, 1880-ban 48 évesnek írták, feltéte-
lezni lehetett, hogy 1832 táján született. Szeged–Alsóváros születési anyakönyvei-
nek 1832 körüli bejegyzéseiben azonban nem akadtam nyomára. Végül az 1828. évi 
kötetben találtam egy Rúzsa Dániel nevű újszülöttet, Rúzsa Imre ikertestvérét, 
Rúzsa Mihály és Máté Erzsébet fiát. Néhány kritizáló megjegyzést megfogalmaz-
tam ugyan a XIX. századi anyakönyvek életkor-feljegyzéseire, de heteken át úgy 
gondoltam, hogy az „igazi” Rúzsa Dániel születési adatait birtoklom. Időnként 
azon rágódtam, hogy egy olyan különlegességet, mint az ikerszületés, mért nem 
őrzött meg a Rúzsák családi emlékezete? Miután a Kalocsai Érseki Levéltár horgosi 
anyakönyv-másolataiban rátaláltam a szegedi Rózsa Ferencre, gyanút fogtam Rú-
zsa Dánielt illetően is. Legközelebbi kalocsai kutatásom alkalmával levettem polcá-
ról a korábbi, 1830 körüli horgosi születési anyakönyveket, amelyekbe ugyancsak 
rengeteg Szeged-alsótanyai gyereket írtak be. Az 1832. évi kötetben meg is találtam 
a szegedi illetőségű Rúzsa Dánielt, Rúzsa Márton és Szabó Anna fiát, akire, mivel 
alsótanyai szülei közelebb laktak Horgoshoz, mint az alsóvárosi kolostorhoz, 27 
évvel később keresztelt Ferenc nevű fiához hasonlóan, szintén a horgosi pap öntött 
keresztvizet.  

Mivel az illancsi Rúzsa-tanya a XX. században létezett, és a tanyával kapcso-
latba hozható személyek egy része a XX. században született, házasodott, halt meg, 
gondot kellett fordítanom arra, hogy könyvem összhangban legyen az 1992. évi 
LXIII. törvénnyel ( A személyes adatok védelméről…), az 1995. évi LXVI. törvény-
nyel (A köziratokról, a közlevéltárakról…) és az 1998. évi VI. törvénnyel (Az egyé-
nek védelméről...), valamint az e törvények szellemében megfogalmazott levéltári 
szabályzatokkal. Bár túlzott és fölösleges fontoskodásnak tartom a fenti adatvé-
delmi törvények magasztos eszméinek kiterjesztését a néprajzi indíttatású köznépi 
családtörténeti vizsgálódásokra, igyekeztem betartani a vonatkozó levéltári ren-
delkezéseket. Lemondtam az 1918 utáni születések, az 1948 utáni házasságkötések 
és az 1978 utáni halálozások lábjegyzetbeli dokumentálásáról, habár ezeknek a 
jórészt hozzátartozók által közölt adatoknak az anyakönyvi hivatkozásai növelték 
volna mondanivalóm hitelességét. 

Kutatásaim és tanulmány-írásom során okozott némi gondot annak eldöntése, 
hogy kiket vegyek föl egy-egy régi házaspár gyerekei közé: csak a felnőttkort meg-
érteket, vagy a kisgyermek korban meghaltakat is. A döntést szövegfogalmazási 
okokból is meg kellett hozni, hogy ne legyenek félreérhetők az egy-egy család, egy-
egy asszony gyerekeire vonatkozó számadatok. Először arra gondoltam, hogy a 18. 
életév betöltésénél húzom meg a határt. Ez a módszer azonban további nehézsége-
ket okozott. Ha maradtam volna a 18 éves korhatár létet, nem létet eldöntő szere-
pénél, Rózsa Ferenc és Tapodi Franciska Eszter lányát, valamint Rózsa Márk és 
Hegyi Julianna Erzsébet lányát szerepeltetnem kellett volna a két házaspár gyer-
mekei között. Ezért a házasságkötés tényét vettem alapul a felnőtt kort ért gyerek 
meghatározásához. Aki házasságot kötött, szerepelt a gyerekek között, akit a halál 
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megakadályozott a házasodásban, kimaradt a gyerekek felsorolásából. Jegyzeteim-
ben természetesen megemlékezem az ilyen gyerekekről is. Ez a módszer akkor 
okozott volna nehézségeket, ha valamelyik Rúzsa vagy Kalmár gyerek vénlegény, 
vénlány maradt volna. Ilyen eset azonban szerencsére nem fordult elő a két família 
történetében a vizsgált időszakban. A XIX. század végén és a XX. század első felé-
ben minden felnövekedett Rúzsa és Kalmár gyerek megtalálta a párját az ellentétes 
neműek táborában, és előbb vagy utóbb házasságra adta a fejét. 

Az egyházi és az állami anyakönyvek szóhasználatában, megnevezési gyakor-
latában mutatkozik némi változatosság. Könyvem jegyzeteiben igyekeztem az 
anyakönyv-típusok megnevezéseit egységesíteni. Így az általam használt név és 
rövidítés nem mindig fedi az anyakönyvet őrző levéltár vagy plébániai irattár szó-
használatát. Könyvemben a következő egységesített megnevezések és rövidítések 
fordulnak elő: születési anyakönyv (Szül.), házassági anyakönyv (Ház.), halotti anya-
könyv (Hal.), bérmálási anyakönyv (Bérm.).  

Bár tanulmányom írása során Rózsa Balázstól 40 évvel korábban gyűjtött ada-
tokat is felhasználtam, néprajzi adatfeltárásaim többsége 2003-ra, 2008-ra, 2009-re 
esett. Olyan időszakra, amikor a vizsgált tanya hajdani tulajdonosai, Rózsa Balázs 
és Kalmár Teréz már nem éltek. Anyámtól és apámtól sem kérdezhettem már. Így 
a témában végzett néprajzi gyűjtéseim sok nehézséggel, buktatóval jártak. Néhány 
esetben a saját emlékezetemre kellett támaszkodnom. Bár Bálint Sándor kifejezésé-
vel élve, már adatközlői korba léptem, azt a magyar néprajzban szokatlan módszert 
kellett alkalmaznom, hogy bizonyos néprajzi leírások elkészítéséhez a saját illancsi 
emlékeimet is figyelembe kellett vennem. Ezáltal írásom néhol magán viseli a nép-
életi emlékiratok bizonyos vonásait. 

A Rúzsa nemzetség című fejezetben részletesen kitértem a Rúzsa − Rózsa csa-
ládnév írásmódjának kérdésére. Itt nem ismétlem meg az ott leírtakat, de a félreér-
tetések és a tudálékos félremagyarázások elkerülése érdekében a lényeget most is 
hangsúlyozom: Rúzsáknak neveztem azokat a konkrét személyeket, akiket a sze-
gedi anyakönyvekben még legtöbbször Rúzsának írtak. Rózsáknak neveztem 
mindazokat, akiket a XIX. század végi és a XX. századi anyakönyvekben Rózsaként 
szerepeltettek. Abban az esetben azonban, ha általában írtam a Rúzsákról, a dél-
magyarországi nyelvjárási hagyományoknak megfelelően a Rúzsa névalakot hasz-
náltam. 

Tanulmányom szövegébe igyekeztem minél több illancsi népi kifejezést bele-
vinni. Ezeket a nyomdai előkészítés során kurzívan, vagyis dőlt betűkkel szedet-
tem. A dőlt betűs kifejezések közé hangulatuk miatt felvettem ragadványneveket, 
beceneveket is. Bízom abban, hogy a hivatalos nevek mellett szerepeltetett dőlt 
betűs Kalmár Tërka, Rúzsa Tërus, Kispétër Tëca jellegű nevek jól tükrözik a hajdani 
Rúzsa-tanyában zajlott egykori beszélgetések szóhasználatát, hangulatát.  
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Köszönetnyilvánítások 
 

Végezetül köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik valamilyen formában 
segítették könyvem megszületését. Felsorolásuk hosszú listát tenne ki, és bizonyá-
ra soha nem lenne teljes, ezért e lista elkészítésétől eltekintettem. Meg kell azonban 
emlékeznem néhány olyan segítő rokonomról, akinek tevékenysége nélkül ez a 
könyv a XXI. század elején nehezen született volna meg. Közéjük tartozik kereszt-
anyám, Rózsa Ilona Kecelen, Arnold Vera Illancsban, Rózsa Franciska és Rózsa 
Kálmán (Kálmán fia) Kunfehértón, Kalmár Anna Jánoshalmán. Fogadják köszöne-
temet! Köszönöm feleségemnek, Berhidai Ágnesnek a szöveg gondozását, alapos 
korrigálását a szójegyzék számítógépbe írását. 
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SZÓJEGYZÉK 
 
 

Válogatás azokból a tájszavakból, régies kifejezésekből, köznyelvitől  
eltérő jelentésű szavakból és bizonyos helynevek tájnyelvi alakjaiból, 

 amelyeket Rózsa Balázs és Kalmár Teréz illancsi tanyájának lakói  
a XX. század középső évtizedeiben használtak. 

 
 

A gyűjtemény elsődleges forrása a szerző nyelvi emlékezete, szunnyadó, de 
időnként föl-fölbuggyanó ifjúkori illancsi magyar nyelvismerete. 

Rózsa Balázs szögedies ő-ző szóhasználata a halasi határ északnyugati csücs-
kében, Debeákban, majd a Bácska legészakibb peremén, Illancsban lakva meglehe-
tősen megkopott. Idomult Kalmár Teréz és a jankai, tatházi, mélkúti, alsóbácskai 
származású illancsi többség bácskaias ë-ző szóhasználatához. Bizonyos szavakat és 
kifejezéseket azonban öreg korában is szögediesen mondott, annak ellenére, hogy 
családtagjai, szomszédjai, származásuk és az illancsi nyelvi környezet hatására 
bácskaiasan mondták azokat. Például a hegy szót élete végéig högy-nek ejtette, pedig 
felesége és három lánya, az illancsiak többségéhez hasonlóan hëgy-nek mondta. 
Következésképp, az összeállított szójegyzékben néhány szó kétféle képet mutat, 
szögediest és bácskaiast, mivel Rózsa Balázs tanyájában kétféleképpen hangzott el. A 
szavak többsége azonban a bácskaias ë-zés nyelvi sajátosságát tükrözi. Jobbára 
ilyennek őrzik a szerző emlékei a hajdani illancsi Rúzsa-tanya lakóinak, neveltjei-
nek mindennapi beszédét. 

A szójegyzékben a szócikkek nem köznyelvi alakjukban szerepelnek, hanem 
úgy, ahogy azokat az illancsi Rúzsa-tanya lakói annak idején kiejtették. 

 
A 

  
ablakajja = hosszú parasztház rövid végfalának külső oldala, a tetőteret lezáró hom-

lok alatt álló négyszögletes falfelület  
abrakol = ver (embert, állatot) 
agáca, agácafa, agácaerdő = akác, akácfa, akácerdő 
aggat = valakit jelenlétével akadályoz a mozgásban, tevékenységben, többször 

egymás után útban van  
Agyagosút = az illancsi falu északi végétől kelet felé tartó egyenes út 
agyasfejes = jó növésű, nagy fejű, vaskos termetű 
agyutányos = személyi szolga, állandó segítő 
ajjaz = almoz, az állatok alá szalmát szór az istállóban 
ajnye = csodálkozó felkiáltás, (pl. Ajnye, de szép!)  
akó = disznóól előtti, legtöbbször korchoz kötött állogatott karókból készített, kifutó 

szerepű kerítés 
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akszaméta = lassú, körülményeskedő, túlzottan megfontolt 
alhatnékja van = álmos 
aló mars = menj, indulj 
Alsóbácska = a Bácska déli része, Trianon után a Magyarországtól elszakított bács-

kai föld 
angyalbögyöllő = nudli. Krumplit tartalmazó, kb. 3-5 cm hosszú, henger alakú, újjnyi 

vastag, frissen gyúrt, kifőzött tészta  
anyányi lány = testes, felnőtt nőre emlékeztető kamaszlány 
annyuk = a feleség megszólítása a férj részéről 
apjuk = a férj megszólítása a feleség részéről 
aranyalma = sárga, könnyen megfőlő krumplifajta az 1950-es, 1960-as években 
Arnold-tanya = Arnold István, majd Arnold János illancsi gazda tanyája 
aszalék = vízben, levesszerűre megfőzött vegyes aszalt gyümölcs 
asztag = szálasgabona rakás a szűrűn 
avandzséroz, avandzsál, fölavandzsál = rangban előrejut 
avítt = régi, ócska, elhasználódott 

 
Á 

 
ádomás = áldomás 
ágy = 1. a menyasszony hozománya, amit ágyvitelkor a kocsikra tesznek, (bútorok, 

ágyneműk, ruhák); 2. ágybeli textíliák (dunnák, vánkusok, ágyhuzatok) együt-
tese 

álakapcája = állkapcsa 
álítás, álításfal = tapasztott nádfal 
ángyi = sógornő, férfi vérrokon felesége  
árënda = bérlet 
árja = dallama 
árúkodik = piacon mezőgazdasági terményeket, tejtermékeket ad el 
 

B 
 
babina = a gyerekágyas asszonynak vitt étel Baja környékén 
babos = pöttyös, (pl. ruha, bögre) 
bágër,Bágër = mesterségesen ásott vízfolyás, csatorna. Földrajzi névként a hajósi 

pincék közelében folyó Dunavölgyi Főcsatorna illancsi megnevezése.  
bagzik = párzik, üzekedik 
ballangó = ballagófű, barlangó, gömbölyded növésű gyomnövény, (Salsola kali) 
banda = 1. állandó munkavégző, szolgáltató csoportosulás, (pl. zenekar, Tukucs 

banda); 2. tartós munkavégző akcióközösség, (pl. aratóbanda, cséplőbanda); 3. 
alkalmi, eseti csoportosulás, (pl. azonos irányból misére menők csoportja) 
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bandázik = alkalmi, eseti csoportosulás részese. (Pl. a tanyai bál egyik résztvevője 
együtt halad a dűlőúton az egy irányban lakó, hazafelé tartó többi résztvevő-
vel) 

bankjárás = olyan buckás legelőterület Illancsban, amelyet az árusító bank a XX. 
század közepéig sem tudott eladni parasztgazdáknak 

bazsajog = huncutul mosolyog 
báránybélés = gyapjával a test felé fordított birkabőr kabátbélés 
bársony ruha = kordbársony férfiöltöny 
Bárth-tanya = 1906-tól 1965-ig létezett tanya Illancs északnyugati csücskében, a 

Tőtési sarokban. Bárth János, majd fia, Bárth Antal birtokolta 
bëadás = kötelező terménybeszolgáltatás az 1950-es években 
bëcsiccsent = berúg, szeszesital hatása alá kerül 
bëcsinátt leves = olyan húsleves, amelyikben benne hagyták a benne főtt húst, vagy 

annak egy részét 
bëfog = lovakat vezet ki az istállóból, hámot tesz rájuk és kocsi elé fogja őket 
bëfűsűködik = rosszul jár. („Ezzē a kotlóssā jó bëfűsűköttem” = Kár volt ezt a kotlóst 

elültetnem. Sok bajom van vele.) 
bëgazol = megijed 
bëharangozás = a mise kezdetét jelző harangszó 
bëköszöntés = a búcsús köröszt megérkezésekor az előénekës által a kegykép, kegy-

szobor előtt üdvözlő ima elmondása 
bëköt = a cséplőgép befejezi az azévi cséplést 
bëlakik = jóllakik 
belevág = nagy hangerővel, szinte harsogva belekezd nótába, vallásos énekbe 
beliner kendő = berliner kendő, nagykendő, vastag fonalból kötött nagyméretű kendő 
bënyalatos = föltűnően kedvükben jár az uraknak, hivatalviselőknek 
bëpöszöröl = kedvezőtlenre, rosszra fordul a helyzet („Nëkünk most má’ bëpöszöröl.”) 
bërakott sporhet = vályogból épített, öntöttvas plattnikkal, karikákkal ellátott ún. taka-

réktűzhely 
bërezel = megijed 
bësavanyíja a fejit = fejkendőt köt a fejére, gondatlanul, előnytelenül 
bëszámol = meghal 
bëszarik = megijed 
bëszëdëget = berúg, lassan az elfogyasztott szeszesitalok hatása alá kerül  
bëtëtte az ajtót = olyat szólt, olyat cselekedett, hogy… na… 
bëtürűközik = fölöttébb jóllakik, valamiből nagyon sokat eszik („Jó bëtürűközött túrús 

rétessē.”) 
bidli = bili, éjjeli edény 
biggyeszkëdik = kényeskedve, feszítve, magát illegetve jár-kel, ül 
bodag = mindenféle rosszul kelt, nem sikerült kalács. (Lesajnáló, megvető megne-

vezés. Gazdasszonyi sopánkodásban: „Olyan lëtt, mint a bodag.”) 
bodorít = göndörít (pl. hajat) 
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bolondok napja = hamvazószerda, a nagyböjt kezdete 
borbé = hajdan gyógyító, a XX. század közepén hajvágó, borotváló iparos 
borecet = borból erjesztett ecet 
borított hús = levesben főtt, de a levesből kiszedett baromfihús, amelyet tojásos 

bundában enyhén megsütöttek 
borízű alma = enyhén savanykás, korai, nyári alma 
Borota = hajdani újkori puszta Dzsida és Rém között. 1911-től önálló község, amely Dzsida 

nagyobb részét is magában foglalja. 
borovicska = a homokbuckákon bokrosan növő alacsony fenyőféle 
borozda = barázda 
borozdol = egy földterület szántásába kezd, az első borozdát (barázdát) szántja 
bóthajtás = bolthajtás 
bölcsnyakas = okoskodó, tudálékos 
böllér = disznóvágáskor az állat leszúrója, felbontója, szétdarabolója, a húsfeldolgo-

zás szervezője 
bönge = olyan szőlőfürt, amely a szüreteléskor rajta maradt a tőkén 
böngéz = szüretelés utáni szőlőben böngét gyűjt, szed 
bőrszëdő zsidó = házaló zsidó, aki bőröket vásárolt fel. („Jár-kel, mint a bőrszëdő zsi-

dó.”) 
bőved estéje = Szilveszter estéje 
brekó = rosszul táplált, sovány, erőkifejtésre alig képes rossz ló  
brostű = biztosítótű 
búcsú = 1. szentbúcsú, zarándoklat; 2. templombúcsú, torkos búcsú, 3. búcsúvásár 
búcsúfia = búcsúban vett ajándéktárgy 
budár = legalább egy évre leszerződött, családostól a művelt szőlő budárházában 

lakó szőlőmunkás 
budárház = szőlőben álló egy vagy kétosztatú kis tanyaépület, amelyben a szőlőbir-

tokos alkalmazottja, a budár lakik 
budárkodik = budárságot vállalt, vagyis elszegődött egy szőlőbirtokoshoz állandó 

szőlőmunkásnak 
bujtár = bojtár. Alacsonyabb rangú pásztor. A számadó segítője, alkalmazottja. 
bukor = bokor 
burgyingos torony = olyan barokkos templomtorony, amely nem szabályos kúp 

vagy süveg alakú, hanem vonalvezetése merészen hullámzó, esetenként koc-
kákat, gömböket formáló.  (Az 1938-ban épült, „modern” építészeti alkotás-
nak számító illancsi templomról mondta néha sajnálkozva Rózsa Balázs: „Kár, 
hogy a tornya nem ujan burgyingos, mint a jankai mëg a hajósi templomé.”) 

bűt, bűtöl, bűti = böjt, böjtöl, böjtbeli, böjt idejére való  
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C 
 
cágër, óracágër = mutató, óramutató 
cájg = silány minőségű, olcsó, vékony pamutszövet férfi felsőruha, ún. „munkásru-

ha” számára 
cájgnadrág = cájg anyagból készült, vásárban, boltban vett, szürke, sötétkék színű 

„munkásnadrág” 
cakni = háromszög vagy félkör alakú díszítőelem. Sorozata alkotja, leginkább a 

hímzésben, a caknis mintát. 
cicc = kartonszerű, olcsó, egyszerű női felsőruhák, ubonyok készítéséhez használt 

pamutszövet 
cifrakonc = a birka inakban bővelkedő térde, a birkapaprikás legfenségesebbnek 

tartott darabja. (Egy tanulságos monda szerint Mátyás király is nagyon szeret-
te.) 

cigája = juhfajta 
ciha, dunnaciha, vánkusciha = huzat, dunnahuzat, vánkushuzat 
cimet = fahéj 
cirkalom = különféle növények vetése, palántázása előtt használt, ritkafogú nagygereblyére 

emlékeztető sorhúzó, sorkijelölő eszköz 
citora = citera 
citorázik, citorál = citerán játszik 
cucli = cumi 
cukmis = édesség, édes sütemény 
cuppantgat = paprikásevés közben önfeledt gyönyörűséggel csontokat, például 

cifrakoncot, girincët szopogat 
curikkol = hátrál, hátrálva megy (pl. kocsiba fogott lovakkal) 
curkó = feslettségre hajlamos, szexuális partnereit sűrűn és célirányosan váltogató 

nőszemély 
cutat = tucat 
 

CS 
 
Csalai sarok = Illancs határának északkeleti csücske, a hajdani Kinyérváró hëgy kör-

nyéke. Magába foglalja a parcellázások előtti Hederes egy részét is. 
család = gyerek, („Három családom van.”) 
csanál = csalán 
csanálzsák = durva (laza) szövésű, nagyméretű zsák 
csapás = szántóföldeken, réteken, legelőkön, erdőkön átvezető alkalmi emberi gya-

logút, vagy állati vonuló út 
csapott gang = féltetős toldott tornác a ház udvar felöli hosszanti oldalán 
csarnok = tejcsarnok. Olyan épület vagy helyiség, ahol a tehéntartó gazdáktól rend-

szeresen felvásárolják a fejt és odaszállított tejet. 
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csaszla = szőlőfajta, saszla 
csáva = moslék Kecelen. (A Rúzsa család Kecelre szakadt leánya emlegette csává-

nak a moslékot, amikor hazatért apja illancsi tanyájába.) 
cserény = a tornác kerítésén nyíló, vagy a konyhaajtó elé állított léc félajtó a debeáki 

Rúzsa-tanyán és néhány Rúzsa leszármazott, pl. Rózsa Márk illancsi tanyáján. 
(Valószínűleg a Rúzsák szegedi hozadéka. Vö.: a Kalmárok „bácskai-
as”saráglya és a keceliek sarampó szavával.) 

Cserës erdő = Kéles puszta Illanccsal érintkező északkeleti része. A kastély néven 
emlegetett hajdani érseki nyaralótól a császártöltési határig, illetve Illancs felé 
a császártöltési országútig terjed. 

cserevilág = 1945 elejétől 1946 későnyaráig terjedő inflációs időszak, amikor buda-
pesti vándorok kóboroltak az illancsi tanyákon, hogy ruhafélékért és a legkép-
telenebb iparcikkekért élelmiszert cseréljenek 

csérog = kis gyermek vékony hangon nyafogva beszél, értelmetlenül jártatja a száját  
cserpák = bögreszerű kicsi edény 
csetres = étkezésnél, főzésnél használt mosatlan edények csoportja 
cséza = könnyű kiránduló kocsi, fiáker 
csikófarkkóró = magas növésű gyomnövény (Ephedra) 
Csikós-tanya = kétosztatú kis budárház Horvát János (Csikós Jani) szőlőt, erdőt, 

szántót, legelőt magába foglaló Illancs-széli birtokán 
csillagos = a háromkirályozók egyike, aki a csillagot viszi és kezeli 
csimbók = néhány szőlőszemből álló fürtöcske a szőlőtőke felső részén 
csipëtke, csipëdëtt = kézzel csipkedett levesbe való, vastag tészta 
csípől, csípőtt, csípőtek = csépel, csépelt, csépeltek. („A Jóskáék tënnap má ēcsípőtek”) 
csiszatol = valamely felületet ronggyal vagy mással tisztít, dörzsölget 
csöcs = 1. a teljes női emlő; 2. bizonyos állatok (tehén, juh, kecske) tőgyén lévő tej-

kivezető nyúlvány 
csöcsösfaros = telt, fognivalókban bővelkedő nőszemély 
csudaság = csoda, csodás dolog 
csuma = a kukorica csövén lévő leveles burok. Kukoricafosztáskor a csumát távolí-

tották el a kukoricacsőről. Az eltett fosztalékból télen kötöző csumát sodortak. 
 

D 
 
danol, danót = dalt, nótát (világi éneket) énekel/énekelt 
darvadozik = késő éjszaka, erőn felül nótázik, mulat. (Bár már fáradt, rekedt, még 

mindig erőlteti az ivást és a nótázást) 
Dëbëák = a halasi határ távoli, északnyugati pusztája. Illancstól a Vastaghëgy válasz-

totta el. A hivataloskodó halasi közigazgatási szóhasználat a XX. század első 
felében Szarkás-Debeák alakban emlegette. A XX. század közepén egy része a 
pógárdi és a keceli határ egy részével egyesítve Imrehegy néven önálló tanya-
község lett. 
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dëbëáki, dëbjáki = Debeák pusztán lakó, Debeákból származó. (A XX. század máso-
dik felében a dëbëáki megjelölés szociális értelemben még az illancsitól is rosz-
szabbul csengett a környék önmagukat nagyra tartó falvaiban.) 

delel = déli pihenőt tart 
dëmokrácia, dëmográcia = az 1945 és 1956 közötti időszak jelölése a kortárs illancsi 

parasztság szóhasználatában („Miúta bëgyüttek az oroszok, oszt ez a dëmográcia 
van, sanyarú az életünk.”) 

dógozik = fizikai munkát, elsősorban mezőgazdasági, paraszti munkát végez. (Következés-
képp, aki nem azt csinálja, az nem dógozik. „Jó tëtte a Jani, hogy tanútt, legalább nem 
kő nëki dógozni”.) 

Doktortelep = városrész Jánoshalma nyugati szélén, a Bajai út mellett 
Dragony = Illancs délkeleti határrésze 
Dúdoli parcëlok = jórészt szőlővel beültetett apró (1-2 holdas) parcellák sorozata, 

szegényes kis tanyákkal Jánoshalma és Halas (Fehértó) határán 
dufla = dupla 
dunc, duncosüveg = befőtt, befőttesüveg 
dunnaciha = dunnahuzat 
düllő = 1. mérnökök által kimért egyenes kocsiút két dűllőfőd között. („Kélës felű 

gyün ëgy kocsi a düllőn.”); 2. a düllő néven emlegetett kocsiút és a vele párhu-
zamos fardüllő között húzódó földsáv, düllőfőd. („Az én tanyám is abba’ a düllőbe’ 
van.”) 

düllőfődjárásnyi = távolság-meghatározás. Kb. 300-500 méter 
düllőz = egyetértésben, békességben van valakivel. (Pl. nem düllőznek = nem jönnek 

ki egymással.) 
Dzsida = puszta az újkorban Kéles nyugati oldalán, Kéles és Borota között. Területének 

többsége az 1911-ben megalakult Borota község része lett. (A helynév használata a 
XX. században visszaszorult.) 

 
E 

 
eggyedébű = a termés egészéért végzett földművelő munka 
ehun = itt. (Mutatva: „Ehun van ë!” = Itt van.)   
ēhúzza a falajját = a meszelés után kb. 30 cm-es színes (fekete, kék) csíkot húz a fal 

alsó részére 
ekekapa = egy lóval vontatható kapáló eke, kukorica és más sorosan vetett növények 

ekézésére. 
ekéz = sorosan vetett növényt, pl. kukoricát lóvontatású ekekapával gyomtalanít 
elanyátlanodik, ē van anyátlanoddā = elhagyja magát, elhagyta az ereje, kedve 
előcsajhos = vezető ember, előljáró-féle. (Kissé negatív csengésű, enyhe megvetést is 

tartalmazó, köznépi szemléletű jelölés.) 
előénekës = a búcsús csoport, a köröszt vezetője, irányítója. Soronként előre mondja a 

búcsús énekeket. A nép együtt utánamondja a sorokat. 
embër = házas férfi 
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embër kor = házasember kor. („Embër korába’ gyütt mëg az esze”.) 
ēnaggyáz = összecsap, felületesen dolgozik. („Ēnaggyázza a dógot.” = Összecsapja, 

nagyjából végzi el a munkát.)  
ének, éneköl = egyházi (vallási) ének, egyházi (nem világi) éneket énekel 
epetus = gyomorállapottal összefüggő közérzet. (Pl. egy disznótoros evés, folyama-

tos szeszivás, hosszú mulatás után mondták: „Nem jó az epetusom”.) 
ēsőembër = a cséplőbanda vezetője 
ētürüli az asztalt = mosogató ronggyal megtörli az asztal lapját 
 

É 
 
édësszülém, ëdëszlém = édesszülém. (Anya megszólítása) 
élesztőszárító = vesszőből kötött, nagy fenékfelületű, alacsony oldalú, két füllel ellá-

tott kerek kosár, amelyen gyümölcsöt aszaltak 
énekös embör = előénekesi hajlamokat mutató, a templomi kántornak is segítségére 

lévő vallásos ember. (Családi történetekben a szegedi-dorozsmai múltra vo-
natkoztatva.) 

érëttúrú = alaposan meggyúrt, nyáron, nyárvégén dézsába rakott, tél végén, tavasz-
szal elővett túró, jellegzetes böjti étel 

 
F 

 
falajja = a ház falának alsó része. Legtöbbször fekete, kék csík hangsúlyozza 
falu = a leendő falu számára Illancs közepén felparcellázott terület XX. század első 

felében megépült néhány szétszórt házának együttese 
faragójancsi = faragó szék, faragó bak 
farcináz = kérdésekkel sarokba szorít, megleckéztet 
fardüllő = két egymással párhuzamos düllőfőd parcelláinak találkozási vonala, a két 

düllőút közötti terület felező helye. Legtöbbször gyalogút haladt rajta. 
farsangol = farsangban vagy a farsang idején kívül, némi asszonyi dolgozni valót, 

pl. varrni valót, kötni valót víve magával, több órára látogatóba megy 
fattyaz = fontolgat. („Fattyazd mëg!”) 
féderes kocsi = tengelyén rugós, lőcs nélküli könnyű, jobbára reprezentációs szerepű, 

ünnepi célokra használt lovaskocsi. (Egy árnyalattal parasztibb, „népibb” köz-
lekedési eszköz, mint a fiáker, a cséza)  

Fehértó = Halas város Jankovác felé eső hajdani pusztája. Területéből és néhány 
szomszédos puszta pereméből 1952-ben önálló község alakult, amelyet rövid 
ideig, átmenetileg Bácsfehértónak neveztek. 1952 júliusától a község a Kunfe-
hértó nevet viseli. 

fejadag = az 1950-es években a hatóságok által egy ember számára egy évre szüksé-
gesnek ítélt, következésképp, a tanyán legálisan tartható gabonamennyiség.  
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fejbëkötés = lakodalmi rítus. A menyasszonyi ruha levetése, a menyecske ruha fel-
húzása, az új asszony hajának kontyba fonása, a menyecske fityula feltűzése, a 
menyecsketánc eltáncolása; a menyasszony újasszonnyá, menyecskévé, asz-
szonnyá nyilvánítása a násznép által. 

fekete főd = kötött talaj, a laza homokos talaj ellentéte. Az illancsi gazdák álma. Az 
illancsiak szemében a jólét szimbóluma. 

felibű, harmadábú, negyedébű, ötödébű = a termés feléért, harmadáért, negyedéért, 
ötödéért végzett mezőgazdasági munka 

fércöl = gyorsan, elnagyoltan varr 
ferslóg = deszkaláda az istálló tornácán, vagy a lovaskocsin, amelyben apróra vá-

gott takarmányt, szecskát tartottak, szállítottak 
festő = kékfestő ruhaanyag 
feszít = kiöltözve, büszkén áll, jár-kel, mutogatja magát 
feszt = folytonosan, szünet nélkül („Feszt mondom, de hiába”.) 
fillér kukorica = nagy szemű, lapos szemű kukorica 
fineszës = mindent megfigyelő, mindent észrevevő, a látottakból okos következteté-

seket levonó 
fiókgërënda = a mestergerendára merőlegesen fektetett vékonyabb gerenda 
firhang = függöny 
fityula = női főkötő, egyszerűbb változatát fejkendő alatt, díszesebb változatát me-

nyecske korban kendő nélkül viselték 
flityëg = fityeg, közben hangot ad 
fogas = fogasborona 
fogasol = a friss szántás tetején lovakkal fogast húzat 
fokhajma = fokhagyma 
fór = forr 
fórázás = a leszúrt disznó, forró vízzel öntözése fórázó teknyőben a disznószőr eltá-

volítása céljából 
fórázó teknyő = nagyméretű fateknő a leszúrt disznó fórázására 
forgatás = a föld ásóval és kapával történő fellazítása szőlőültetés előtt 
forhant = tartalék 
Főlsőbácska, Fősőbácska = Felsőbácska, a történelmi Bácska északi része. (Trianon után a 

helynév arra a területre vonatkozott, amely a Bácskából Magyarország része maradt.) 
Fősőkút = helynév a legelőként használt, 1906 előtti Illancs északkeleti részén. (A 

parcellázások után a név elenyészett. Rózsa Balázs néha emlegette, hogy ta-
nyája a Fősőkút nevű terület nyugati szélén áll.) 

frustuk, frustukol, früstök, früstököl = reggeli, reggelizik 
fuhar, fuharozik, fuharba’ van = fuvar, fuvarozik, elhívták fuvarozni 
fukar = fösvény 
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Funtus = Rózsa Balázs egyik birtokának neve Illancs nyugati szélén. Szomszédsá-
gában más gazdának, pl. Bárth Antalnak is volt Funtusa. (Feltételezhető tehát, 
hogy a Funtus név egy bizonyos terület földrajzi neve volt, és már az 1906. évi 
parcellázás előtt is létezett. Akik a Funtusból vettek parcellát, azok az ottani, 
fölöttébb homokos birtokukat a Funtus szóval jelölték.) 

furulyakalács = rúd alakú, csavart, kelt kalács, leggyakrabban mák, dió, túró tölte-
lékkel 

fűsű, fűsűködik = fésű, fésülködik 
 

G 
 

gané = trágya 
ganédomb = ganétároló hely az udvarban, az istálló közelében 
ganéz = trágyáz, trágyát szór szét a szántóföldön, illetve trágyát rak bizonyos nö-

vények, pl. dinnye tövébe. („Gyüvőre jó mëg ganézom a Kalmár homok āsó végit”.) 
ganézó talicska = talicska, amelyen a ganét tolják ki az istállóból a ganédombra 
ganézó vella = istállóbeli vasvilla, amellyel a ganét emelik ki az állatok alól 
gang = tornác 
gangos = kényes, büszke, rátarti személy 
gangossan jár = gőgösen, büszkén jár 
garaboly, garabó = vesszőből kötött hosszúkás karkosár, a két hosszanti oldalát ösz-

szekötő, átívelő füllel 
gazdul = gazdagodik 
gép = cséplőgép. („Hónap gyün a gép” = Holnap ér a tanyához a cséplőgép) 
gép fara = a cséplőgép kazán, illetve hajtó traktor felöli, hátsó része, ahol a gabona-

szemek zsákokba folynak.  
géphő mén = cséplőbandába áll, cséplőgéphez megy dolgozni 
géprész = a cséplőgép működtetéséért a csépeltető gazda gabonájából levont gabo-

namennyiség. (Az 1950-es években, amikor a cséplőgépek már állami tulaj-
donban voltak, elkülönült a munkásrésztől.) 

girinc, girinccsont, girincleves = gerinc, gerinccsont, orjaleves 
girízd = gerezd 
góré = legtöbbször lécfalú, szellős, keskeny, hosszú kukoricatároló építmény a 

disznóól fölött  
görhe = kukoricalisztből zsírral, tejjel, kevés cukorral sütött lepényféle  
gőzmasina = a cséplőgépet hajtó magas kéményű gőzkazán 
grádics = lépcső, leginkább pincelépcső 
guba = karácsonyi eledel. Dió nagyságú sült kalács. Tésztáját a kelesztés után ujjnyi 

vastag csíkokra, majd a csíkokat kb. 2 cm-es darabokra vágják, kézzel göm-
bölydedre formálják és tepsziben, sorokba rakva megsütik. A falatnyi sült tész-
tácskákat fogyasztás előtt óvatosan forró vízzel leöntik, vagy forró vízbe te-
szik, vigyázva arra, hogy el ne ázzanak, majd mézzel locsolják és törött mák-
kal szórják meg. 
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gumirádlis kocsi, gumiskocsi = lófogatú, platós stráfkocsi gumikerekekkel. (Illancs-
ban az 1960-as években terjedt el, jórészt Kecel felől. A gazdák körében kiszo-
rított a parasztkocsit.)  

Gunyhó högy = a debeáki Rúzsa-tanya tájékán annak a helynek a megnevezése, ahol 
a Balotáról 1896-ban megérkezett Rúzsa család az első hajlékát létrehozta 

gúzs = kévekötésre vagy más kötésre használt fűzfavessző, illetve egyéb növényi, hajlé-
kony, néha csavart kötöző anyag 

gülibaba = hosszúkás, piros krumplifajta a XX. század első felében 
 

GY 
 
gyak, mëggyak = közösül 
Gyálai rét = Tisza ágak között meghúzódó réti terület Szeged városától délre 
gyaszatol = dörzsöl (hosszan és kevés eredménnyel) 
gyerëk = fiúgyermek 
gyerëkágyas = szülés után lévő, gyengélkedő asszony 
gyërtyás kőrmënet = a búcsújáróhelyeken, a búcsú előestéjén rendezett körmenet 
gyërtyaszentölőkó = gyertyaszentelőkor, február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasz-

szony ünnepén 
gyöp; gyöpes = sűrű növésű, alacsony fű; füves terület 
gyöphant, gyöptégla = hant 
gyöptörés = gyöpes terület első felszántása 
gyug = dug 
gyün, gyütt = jön, jött 
gyüszméköl = jár-kel, időnként tesz-vesz. Főleg öregemberre jellemző. 
gyűt = a szénamunka egyik fontos fázisát végzi, a lekaszált és megszáradt füvet 

vasvillával, gereblyével összeszedi, csomókba rakja 
gyüvőre = jövőre 
 

H 
 
há = igen 
haj, haja = héj, valaminek a héja 
hajadony = fehérnép, nő (lány is, asszony is) 
hajas krumpli = hajában főtt krumpli 
hajaz = valaki valakin, valami valamin túltesz. („A Pista sógor is nagy nótás, de a Jóska 

bátyánk hajazza.”) 
hajkurász = hosszasan jár-kel, szaladgál elkóborolt állat után 
hajma = hagyma 
hálaadás = templomi szertartás Szilveszter napjának délutánján, ahol a pap ismerte-

ti a néppel a lezárult év legfontosabb helyi eseményeit, népmozgalmi adatait 
halasi köröszt = a halasi búcsújárók csoportja 
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hám = lószerszám 
Hantszödés = a debeáki Rúzsa család által alkotott helynév arra a lapos, gyöpes 

területre, ahol 1896-ban, a família debeáki megtelepedésekor, Rózsa Ferenc 
gyöptéglát, hantot ásott hantháza megépítéséhez. 

Hatölesút = észak-déli irányú, széles, egyenes kocsiút Illancs keleti felén 
hatszeles gatya = hat szél vászonból varrt, hosszú szárú, fehér, bő gatya 
hátramënés = hátrálás. („Rosszabb a hátramënésné”.) 
hebrencs = kapkodó, meggondolatlanul beszélő, cselekvő 
Hederës = 1906 előtti helynév Illancs északkeleti részén. 1906 után használata visz-

szaszorult, kiterjedése elhalványodott. Felső részére kialakult a Csalai sarok el-
nevezés 

hermonika = harmonika 
Hét mennyei zár = az egyházi folklór körébe tartozó, nemhivatalos jámbor imádság, 

amely jórészt kéziratban terjedt 
hetfe = hétfő 
hétköznaplós ruha = hétköznapokon munkavégzéshez használt ruha 
hibás = egy kicsit bolond. (Évődő, túlzott reagálás valamely személy meglepő, kép-

telennek tűnő állítására: „Të hibás vagy!”)  
hívogat = lakodalomba hív, általában vőfíny élőszóval, versezettel, házhoz menve 
hombár = udvari gabonatároló építmény. (Illancsban nem volt jellemző, de Kecelre 

került lánya révén hallott róla és látta a Rúzsa-tanya gazdája.) 
homlok = a ház tetőterének háromszög, vagy trapéz alakú vége 
homok = földbirtok, földvagyon. („Vëttem öt hold homokot.” „A dëbëáki Rúzsa homokon 

nagyra nyőtt a rozs.”) 
hordás = a szálasgabona körösztjeinek vendégoldalas lovaskocsival történő elhordása 

a tallóról a tanya melletti szűrűre, majd ott asztagba rakása 
horol = horolóval kapásnövények és szőlő talajának felületét lazítja, gyomtalanítja 
horoló = fanyelű, téglalap vagy félkör alakú, köpűs, vas talajlazító és gyomeltávolító 

eszköz. Nem „vágják” a földbe, mint a kapát, hanem „húzzák” a talaj legfelső 
rétegében. Homokos terepen ideális talajművelő eszköz. (Vö.: karaszoló) 

högy, hëgy = magaslat, homokbucka. (A hajósi pincéknél húzódó löszpart is Högy, 
Hëgy. A lábánál ebédelő illancsi búcsúsok a Högy alatt, Hëgy alatt fogyasztották 
el ebédjüket.) 

huja = pihenő, munkabeli szünet (pipahuja), illetve a két szünet közötti megszakítás 
nélküli lendületes munka (ëgyhuja, ëgyhujára), sőt a pihenő egyik szakasza 
(„még ëgy huját alszik”) 

hun, ahun, ahunnan = hol, ahol, ahonnan 
húzatás = a cséplőgép és a gőzkazán lovakkal történő vontatása egyik szűrűről a 

másikra 
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I 
 
igënyës = egyenes 
iglice = vadon termő tüskés növény, (Ononis spinosa) 
Illancs = homokos talajú puszta a hajdani Bács-Bodrog vármegye északkeleti csücs-

kében, Jankovác/Jánoshalma határában. Az érseki Kéles pusztától a halasi 
Debeák/Fehértó pusztákig terjedt. Északról Császártöltés és Csala határolta. 
A XX. század első felében hivatalosan Felsőterézhalom néven szerepelt. 1952-
ben Kéles és Illancs egyesítésével jött létre Kéleshalom község. 

illancsi köröszt = illancsi előénekes által vezetett, körmeneti keresztet és lobogókat 
követő illancsi búcsúscsapat 

ipam = apósom 
irka = füzet 
írva van = különféle próféciák kezdő kifejezése 
ivadék = leszármazott, utód, (pl. Rúzsa ivadék) 
izíköl = kiszedi a jászolból és kihordja az istállóból a kukoricaszár maradékát, a 

szárízíkët. 
 

J 
 
jágër = erdész 
jankai = Jankovácon (Jánoshalmán) lakó, jankováci, jánoshalmi 
jankai búcsú = a jánoshalmi templom búcsúnapja (Szent Anna, július 26.) 
jankai csíkos hasú = a jankováciakra (jánoshalmiakra) mondott ugrató, enyhén csúfo-

lódó kifejezés 
jankai köröszt = jankováci (jánoshalmi) búcsúscsapat 
jankaias = jankováciakra (jánoshalmiakra) jellemző  
Jankó = Jankovác (Jánoshalma) helység „népi” neve a Bácska, a Kiskunság és a Ka-

locsai Sárköz tájékán 
Jankovác = helység (1730-1807), mezőváros (1807-1886), község (1886-1989), majd 

újra város (1989-) a hajdani Bács-Bodrog vármegye északi peremén. 1904-től 
Jánoshalmának nevezik. Egykori határából szakadt ki 1952-ben Kéleshalom 
tanyaközség, benne Illanccsal. 

járás= legeltetésre használt terület. (Illancsban legtöbbször homokbuckás, nyárfa-
sügelyes, borovicskabokros, galagonyabokros, sóskabokros földdarab) 

járgány = a cséplőgép elterjedése előtti cséplőszerkezet, kezdetleges járgányos csíplő-
gép 

jószág = háziállatok együttese 
juss, jussol = örökség, örököl 
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K 
 
kácsa, kácsák, kácsát = kacsa, kacsák, kacsát 
kaját = kiált 
kalácskenyő toll = néhány libatollból összekötött kenőeszköz 
kalán = kanál 
Kalmár-tanya = Kalmár Antal 1906-ban épült tanyája Illancsban 
kaloda = lécekből, karókból összeállított ketrec, állatok, pl. disznók, szállítására 
kanta = női nemi szerv 
kantetejű ház = kanfaros tetejű, vagyis sátortetős ház. (A XX. század harmadik ne-

gyedében a Duna-Tisza közén az újmódi kockaházak épültek kantetővel, és a 
nagyon réginek számító, ritkán előforduló XIX. századi nádfedeles tanyai is-
tállók között akadt kanfaros tetejű.) 

kapás = parasztbirtok tanyájában családjával meghúzódó, a gazda által tartósan 
foglalkoztatott mezőgazdasági munkavállaló 

karácsony bűttye = karácsony bőjtje, Ádám−Éva napja 
karácsonyi abrosz = a karácsony bűttyin a szoba asztalára felterített, staférungból való, 

szőtt, fehér abrosz, amelyen gyűjtötték a karácsonyi morzsát, és amely a kará-
csony végéig az asztalon maradt 

karácsonyi morzsa = a karácsonyi, főleg az Ádám−Éva napi étkezések alatt keletke-
zett, legtöbbször tudatosan is szaporított morzsa, amelyet megszárítottak, el-
tettek és leginkább beteg állatok füstölésére használtak 

karikába’ ának = kört alkotva beszélgetnek, (pl. a misére várakozó embercsoportok a 
templom előtt) 

karol = karon fog legény lányt, lány legényt. („A Nácsinák Jani má nagyon karója a 
Hambalkó Rozát”. A karolás az 1940-es években a fiatal férfi és nő közötti bizal-
mas viszonyt, a házasság felé vezető út előrehaladott szakaszát fejezte ki.) 

karospad = hosszú, támlás, karos ülőbútor. 3-4 ember ülhetett rajta egyszerre. (Az 
ún. párhuzamos szobaberendezés velejárója. A sarokpad kiszorulásával, a XX. 
század elején terjedt el a Duna–Tisza közén.) 

kaszli = alacsony, derékig érő, kétajtós, kétfiókos bútordarab edények, evőeszkö-
zök, konyhai eszközök számára 

kaszró, (ritkábban: kaszroj) vaskaszró, kiskaszró = lábas, vaslábas, kislábas 
katula = skatuja 
kē, kētëk = kend, kendtek („Kē is gyün?”) 
Kecskés = Jánoshalma Kéles pusztával érintkező határrésze. (A XIX. század máso-

dik felétől tanyás terület lett, sok szegény emberrel, homokbuckával és szőlő-
vel. A Kecskés név valószínűleg ráhúzódott a történelmi Dzsida és Kéles egy 
részére is.) 

kecskési köröszt = kereszttel, lobogóval haladó búcsúscsapat, amelynek tagjai a 
Kecskés nevű jánoshalmi határrészről indultak el szentbúcsúba 
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Kélës = Kéles, a kalocsai érsekség allodiális pusztája majorral, tóval, nevezetes csár-
dával. (Közigazgatásilag Jankováchoz (Jánoshalmához) tartozott. Északról 
Hajós, nyugatról a történelmi Dzsida puszta, keletről Illancs határolta. 1952 
óta Illanccsal együtt önálló községet alkot Kéleshalom néven.) 

kélësi köröszt = a kélesi majornál álló kereszt, amelyet az illancsi búcsúsok köszön-
töttek 

kemönce, kemince = kemence, szobai vagy udvari tüzelőberendezés 
kéretés = a lány feleségül kérése a szüleitől 
kétkézvonyó = két végén fogantyúval ellátott késpenge. Húzó mozdulattal egyenge-

tik vele a faragójancsiba fogott fa felületét. 
kezebeli = ütésre, védekezésre használható tárgy, pl. egy támadó kutya ellen hirte-

len felkapott botszerű suháng, vastag pálca 
kicsípëtt = szép ruhát húzott magára, különös gonddal öltözködött, az alkalomhoz 

képest túlzottan is kiöltözött 
kifog = a lovaskocsi megérkezése után, illetve szántás, ekézés, fogasolás befejezésé-

vel a lovak eloldása és elvezetése a vontatott jármű és munkaeszköz elöl 
kiganéz = 1. kiszedi a ganét az állatok alól és kihordja az istállóból; 2. a kelleténél 

jobban kiköltekezik. („Jó kiganézott maga alú”.) 
kík = kék 
kíkkű = a szőlő permetezéséhez használt rézgálic 
kilís = kelés 
kiló = kézben tartott, tányéros, csúszórudas fém mérőeszköz 
kilső iskola = illancsi tanyai iskola a falutól keletre 
kímíny = kémény 
kinyér, kinyerke = kenyér, kenyérke 
Kinyérváró högy/hëgy = magas homokbucka Illancs északkeleti sarkában, a neveze-

tes Vastaghëgytől nyugatra. (Illancs 1906. évi fölparcellázása előtti helynév, 
amely 1906 után fokozatosan kiszorult a használatból. Közelében állt Rózsa 
Márk és Rózsa Miklós tanyája.) 

kinyúl = bőven ad ajándékot 
kiskabát = zakó 
kiskonyha = nyári konyha, gang végi, lerekesztett kis helyiség, bizonyos főzések és 

ételtárolás számára 
kispiac = a piactérnek az a része, ahol mezőgazdasági termelők kerti termékeket, 

tejtermékeket kis tételben, vagyis kilózva, literezve, vërdungozva árulnak 
Kisráta = Jánoshalma Illancs felé eső határrésze. (A XX. század közepén helyet 

adott a jánoshalmi ONCSA-házaknak.) 
kisvőfíny = az öregvőfíny mellett tevékenykedő második vőfíny. A rokonságból vá-

lasztott legény, kevés feladattal. 
kisszék = alacsony, támla nélküli, négylábú ülő alkalmatosság 
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kivetkőzés = a női öltözködés nagy horderejű átalakulása a XX. század közepén. A 
bőszoknyásnak mondott jankaias népviselet elhagyása, a polgáriasnak tartott 
ubonyos viselet elterjedése. (Illancsban a folyamat jobbára az 1950-es években 
és az 1960-as évek első felében zajlott le. Együtt járt a csavart konty, a fejkendő 
elmaradásával és a bodorított, vágott haj gyors térhódításával.) 

klëpa = olyan ruhaféle, bőrtárgy, amelynek nincs tartása, nem elég merev, puhább a 
kelleténél  

klëpëtus = 1. köpenyszerű, földig lógó, hirtelen felkapott öltözék; 2. lepelruha a 
szentképeken és a vallási kiadványok ábrázolásain 

klumpa = facipő 
kocsi = lovaskocsi. (Illancsban a XX. század közepén és utána a szekér szót nem 

használták. Mindenféle állattal vontatott közlekedési eszközre a kocsi kifeje-
zést alkalmazták.) 

kocsonnya = kocsonya 
koma = a megkeresztelt gyermek szülei számára a keresztapa. (Rokonsági forma 

jelölése és szólítás is!) 
komaasszony = a megkeresztelt gyermek szülei számára a keresztanya. (Rokonsági 

forma jelölése és szólítás is!) 
kopogós idő = hideg, télies idő 
kopolyakút = viszonylag nagy felületű ásott gödör, fenekén vízzel, oldalán néha 

földbevájt lépcsővel 
koszpitol = látszólag céltalanul tölti az időt, ténfereg, de közben „szaglászik” valami 

után, megfigyel másokat 
kóbász = kolbász 
kótër = elnagyoltan készített, vagy már megrongálódott, kezdetleges, egyszerű 

építmény. (Lekezelő megnevezés, legtöbbször a rossz jelző társaságában: 
„Rossz kótër”.) 

kotla = nagyméretű, vas- és bádogedény. (Lehet lábas is, fazék is. Kissé lekezelő 
tartalmú, összefoglaló kifejezés az efféle edényekre.) 

Kovács-tanya = Kovács Ferenc tanyája Illancsban 
köröszt = bizonyos helységbeli, körmeneti keresztet és lobogókat követő búcsúsok 

csoportja. (Ugyanaz, mint másutt a körösztalja, de a körösztalja kifejezést az 
illancsiak nem használták. Helyette röviden körösztről beszéltek.) 

körösztút-járás = a templomi stációképek és a szabadtéri kálváriák stációoszlopai-
nak végigjárása az oda illő imádságok, énekek elmondásával 

kötöz = szőlőt kötöz 
krampog = visszabeszél, duzzogva odamondogat, értelmetlenül jártatja a száját 
kucó = kuckó, a kemence és a ház oldalfala közti szűk térség 
kuffër = bőrönd, lapos deszkaláda utazáshoz 
kukucska = az akácfa fehér virágja 
Kukulla = major és környéke Borota és Rém között északi irányban 
kulipintyó = kezdetleges építmény, enyhely 
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kupcihër = néptől idegen, nép fölött élősködő, hatalmat kiszolgáló, semmirekellő 
személy, (pl. az 1950-es évek adószedője, pártfunkcionáriusa) 

kupëc = terményeket, állatokat felvásárló, majd drágábban továbbadó, piacokon, 
vásárokon jártas, üzletelő személy 

kupërcol = keservesen takarékoskodik, és közben rengeteget küzd, dolgozik („Sokat 
kupërcótunk, mire eddig jutottunk”.) 

kupërta = levélboríték 
kurcina = jó étel. (Meg nem határozott tartalmú, kedvet javító, jó ennivaló általános 

megnevezése. „Annyuk, hozz valami kurcinát!”) 
kűhomlokos ház = olyan ház, amelynek homlokát, vagyis tetőterének háromszög ala-

kú végfalát téglából rakták, és a végfal a tető széle fölé emelkedik  
kűlábas gang = olyan tornác, amelynek tartóoszlopait téglából rakták, bevakolták és 

bemeszelték 
kűsó = kereskedésekben vásárolt, nagy, nehéz sótömb, amelyet a birkák, szarvas-

marhák, lovak elé raktak, hogy nyalják 
 

L 
 
lafanc = a gyöp, a gaz nedvessége harmattól, esőtől. („Lafancos lëttem”)  
lánypajtás = barátnő az 1940-es években Illancsban 
lapos = hajlat, jól termő, barna homokkal. (Értékes terület a sárga homok által uralt 

illancsi tájon.) 
lazsnakol = szidalmaz, fölöslegesen tevékenykedtet, gyötör, ver valakit  
lëapcugol = lemegy a csillaga, veszít a híréből, rangjából, megfogyatkozik a vagyona 
létánia = litánia 
leves = vékony anyagból varrt, nem testhezálló, „lógós”, puha, rövid, olcsó férfi és 

női kabátféle. (A lekezelő leves megnevezés alá sorolódtak be az 1950-es évek-
től terjedő cájg munkásruhák vékony felső részei, a korai puha ballon és vászon 
dzsekik is.) 

liget = fás, bokros park Kecel közepén, ahol a fiatalság sétálni szokott 
lipántos = satnya, beteges, (pl. csirke) 
lókupëc = rendszeresen lovakat vevő, majd drágábban eladó, kupeckëdő személy 
lórépa = takarmányrépa 
lucabuza = Luca napján virágcserépbe, tálba vetett búza, amely karácsonyra 10-15 

cm-es hajtást növesztett 
lucaszék = Luca napja és karácsony között akkurátusan készített kisszék, amelynek 

az éjféli misén lehetett hasznát venni. Segítségével meg lehetett tudni, hogy ki 
a boszorkány 

ludájtök = főzőtök 
lugzó = fadézsa, alján bedugható nyílással, a szennyes ruha hamulúgban való ázta-

tásához 
lukbacaknis = lyukvarrásos fehér hímzés 



184 
 
 

M 
 
májusfa kitáncolás = május második felében rendezett tanyai bál, olyan tanyán, ahol 

a legények május elsején májusfát állítottak az ott lakó leány kedvéért. A tán-
cos vigasság célja a megfonnyadt májusfa kidöntése. 

makfa = tölgyfa 
mándli = mellény 
maródi = megfázásos betegség felé haladó, gyengélkedő. (A betegségnek abban a 

stádiumában van, amelyre a tanyai férfiak pálinkát szoktak ajánlani gyógy-
szer gyanánt.) 

maszka = álarcos, maszkos, jelmezes, álruhás alakoskodó. Leginkább disznótorban, 
névnapon jelenik meg társakkal. 

mátuhás = krákogós, köhögős, beteges tüneteket mutat, bár a betegsége nem konk-
rét, nem meghatározott 

mázolás = a lakóház döngölt földjének bekenése, felsimítása sárga agyag, marha- 
vagy lóürülék és víz keverékével, mázolólével. (A szobát ünnepek előtt, a pad-
lást cséplés előtt mázolták újra.) 

mázsa = földön fekvő, platós mérőeszköz 
mëghorgya a fődet = a földnyerő gödörből lovaskocsival az építkezés helyszínére 

hordja azt a földmennyiséget, amely az építendő ház falának felveréséhez 
szükséges 

mëglebben = hirtelen, váratlanul beállít a házhoz, de hamarosan el is megy 
mëgpirnyagosít = úgy süti a kalácsot, hogy a teteje pirnyagos, vagyis enyhén pirosba 

játszó sárgásbarnás lesz 
mëgrottyant = gyorsan, nem nagy körültekintéssel megfőz 
mëgszegi a kinyeret = megvágja az addig ép, kerek kenyeret. (A késsel keresztet raj-

zol az aljára, majd levág róla egy kis darabot: a pillét.) 
Méhész kút = helynév Debeákban. (Mellette haladt el a Hajósról hazafelé tartó halasi 

köröszt.) 
mejjes kötő = a mellet is takaró kantáros kötény 
Mélkút = Mélykút. Helység a Bácskában, Jánoshalmától délnyugatra. A XX. század 

elején szerepe volt Illancs benépesítésében. Mélykútról érkezett például a te-
rebélyes Katus nemzetség. 

mestërgërënda = hosszú, vastag gerenda a mennyezet alatt, amely párhuzamos a 
ház hosszanti oldalaival 

meszet, meszetët, meszettē = mész, meszet, mésszel 
miháncs = mihelyt 
mond, mondogat = egyházi éneket énekel, énekelget 
morzsógattya az óvasót = rózsafűzért imádkozik 
móva = segítségmunka, összesegítés bizonyos munkák elvégzése céljából. (Ugyan-

az, mint a székely kaláka.) 
mufurc = durcás, duzzogó, barátságtalan 
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munkásrész = cséplés után a cséplőbanda számára a csépeltető gazda által adott 
gabonajárandóság. A XX. század közepén elvált a géprésztől. 

murci = forrásban lévő must 
muzi = mozi 
műrostos = silány minőségű, rossz. (A XX. század közepén nem csak textilre, hanem 

mindenféle bolti iparcikkre mondták, ha megérdemelte.) 
 

N 
 
nábókos = hóbortos, bolondos 
nádi páca = nádpálca, verőeszköz 
nagykabát = télikabát, felöltő 
nagykendő = berliner kendő Fejet, hátat, vállakat egyaránt védő, vastag, nagymére-

tű, kötött kendő 
nagykosár = fűzfavesszőből kötött nagyméretű, kerek, kétfülű, mély tároló- és szál-

lítóedény. 
nagyvíz = a szegedi nagy árvíz 1879-ben. (A nagyvíz után elköltöző szegediek és 

utódaik új lakóhelyükön is sokszor emlegették.) 
napam = anyósom 
nász = a férj szülei számára a feleség apja, a feleség szülei számára a férj apja 
nászasszony = a férj szülei számára a feleség anyja, a feleség szülei számára a férj 

anyja 
nászebéd = a lakodalom után egy, illetve két héttel tartott ebéd a vőlegény és a 

menyasszony szüleinek házánál 
násznagy = a vőlegény és a menyasszony tanúja az esküvőn. Legtöbbször a kereszt-

apa. 
nëkidurája magát = elszánja magát a cselekvésre, nekifog valaminek 
nevenapja = névnapja 
Négyes = négyes határ. Halas, Szeged, Szabadka, Kisszállás határainak találkozási 

pontja. 
nortonkút = szivattyús kút. (Nemcsak az igazi Northon rendszerű kútra használták 

a kifejezést, hanem minden olyan kútra, ami nem gémes, nem kerekes, hanem 
szivattyús.) 

nyelveleves = disznótoros disznóhúsleves, apróra vágott nyelv- és szívdarabokkal 
nyërvog = 1. a macska panaszként ható hangot ad; 2. asszony, leány a macska 

nyërvogására emlékeztető hangon panaszkodik, jajgat, sír 
Nyírjes = helynév Kecel belterületének Vadkert felé eső keleti szélén. (Oda ment 

férjhez 1948-ban az illancsi Rúzsa-tanya egyik neveltje, Rózsa Ilona.) 
nyit = tavasszal, kapával eltávolítja a szőlőtövek közeléből azt a földet, amelyet 

ősszel a betakaráskor kapával odaraktak, ekével odafordítottak 
nyomtatás = a gabonaszemnyerés gépi cséplés előtti legjellemzőbb módja az újkori 

Alföldön. A gabonaszemek lovakkal történő kitapostatása a szérűn. 
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nyoszojú = a lakodalom egyik leány szereplője, a vőfínylegény párja 
nyoszolya = ágy, mint bútor, (2 ágyvég, 2 oldaldeszka, fenékdeszkák) 
nyövés = kelés, nagyobb pattanás a bőrön 
nyúlvessző = rekettye (Genista). A homokbuckás táj laposaiban termő alacsony bo-

kor vesszője, amelyből kisebb kosarat és söprűt kötöttek. 
nyűg = mozgásgátló kötél, lánc, béklyó. 
nyűgöz = rárakja a ló lábára a mozgásgátló nyűgöt 

 
O, Ó 

 
onoka = unoka 
oszt, oszt akkó = és, és akkor 
óvas, mëgóvas = számol, megszámol 
óvasó = rózsafüzér, amelynek szemeivel számolni lehet az elmondott imádságokat 
 

Ö, Ő 
 
őllet = gabonát őröltet a malomban. („Tënnap vótam Jankón őlletni”)  
ördögló = színes falovakból, cifra hintócskákból álló, a föld közelében haladó kör-

hinta 
Öregmajor = „külterületi lakott hely” Mélykút határában 
öregvőfíny = a vőfíny feladatait ellátó tényleges vőfíny a lakodalomban. (Az öreg szó 

itt nem életkort, hanem nagy-ot jelent, megkülönböztetésül a kisvőfínytől.) 
Őrjeg = hajdani hatalmas mocsár a Kalocsai Sárköz keleti, délkeleti peremén. (A 

XX. század közepére jó részét lecsapolták. Csak kisebb mocsárfoltok maradtak 
belőle.) 

összekaffantanak = két ember hirtelen összeveszik. Meggondolatlanul, jól odamon-
dogatnak egymásnak. (A kaffant szó a kutyák szájcsapdosó, egymásra morgá-
sának jellemző hangját idézi.) 

 
P 

 
pácány = fácán 
pákosztos = rosszul evő, finnyás, válogatós, ezért betegesen sovány 
pálmafa = sudár, magas nyárfa 
pamuk = himzőfonal 
pápaimádság = az egyházi folklór körébe tartozó nem hivatalos, kéziratban terjedő 

imádság 
pápaszëm, pápaszëmes = szemüveg, szemüveges 
pár  cseléd = fiatal férfi és nő együtt, („szép pár cseléd”) 
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parasztkocsi = „hagyományos” lőcsös lovaskocsi, küllős, ráfos fakerekekkel. (Illancs-
ban az 1950-es évekig általánosnak számított. Az 1960-as években kiszorította 
a gyorsan terjedő gumirádlis, vagy gumis kocsi.) 

pargët = barhent. Bolyhos felületű, viszonylag vastag ruhaanyag, (pargët ubony, 
pargët ing) 

páros kés = fanyelű asztali étkezőkés 
paszol = egyezik valamivel; illeszkedik, illik valamihez; megfelelő a mérete 
passzus = járlatlevél. (Passzust írat = járlatlevelet készíttet a tanácsházán vásárra 

hajtandó lova, tehene számára.) 
pászta = szőlővel beültetett terület része, mértékegysége 
paszuly = bab 
pecsënnye = pecsenye 
pecsmelëg = elmerül egy munka lényegtelennek látszó, érintőleges részleteiben, 

ezért tevékenysége fő vonulatával alig halad 
perzsián = fekete báránybőr, fekete báránybőrrel ellátott, (sapka, kabátgallér, kabát-

bélés) 
pëtrójom = petróleum  
pékkinyér = pék által sütött, boltban árult (nem házi) kenyér 
piccës = szép, drága ruhákba, jó ízléssel, kifogástalan alapossággal öltözött föl, és 

ennek tudatában büszkén jár-kel, páváskodik. (Elsősorban népviseletes lányra, 
asszonyra mondták, mint a kalocsai szállások pota lakói a picös-t.)  

picértës = korához képest fejletlen, betegesen sovány, vékonyka, (csirke, tyúk, lány, 
asszony) 

picsányi = a kelleténél kisebb 
pille = a kerek kenyér megszegésekor levágott kisebb darab kenyér  
pintëk, péntök = péntek. (A péntök alakot Rózsa Balázs használta, családtagjai nem) 
pirnyagos = pirosra emlékeztető, pirosas 
piros tojás = húsvéti festett tojás 
pízöl = munka, piaci terményeladás révén pénzt keres, pénzre tesz szert 
plajbász = ceruza 
Pógárdi = Polgárdi. Puszta Debeáktól északra, Illancstól északkeletre, Csala és Ke-

cel között. 1912-ben felparcellázták. Sok Tisza menti, bácskai jövevény épített 
rajta tanyát. A XX. század első felében közigazgatásilag Kecelhez tartozott. 

pomoda = a gyermekágyas asszonynak vitt étel 
posza homok = sárga terméketlen homok, amit könnyen fölkap a szél 
pota = Kalocsán és a hajdani kalocsai szállásokon élő pota néprajzi csoport tagja. 

Nyelvjárásával, népviseletével, népi hímzésével, elhíresedett pingálásával el-
különül a környező tájak lakóitól. 

pöfeteg = nagyfejű, lógó tokájú, kövér 
pöndöl = az alsószoknya alatti legalsó, kisméretű, fehér vászon vagy gyolcs szoknya 
pőre = meztelen, hiányosan öltözött 
pörköl = leégeti a leszúrt disznó szőrét 



188 
 
 

pöröl = szid, haragosan szidalmaz, dorgál 
pöszörög = lassú tűzön, kis lángon fő (leves, paprikás)  
pötyke = szép, mutatós, ízléses, jól álló ruhadarab (pötyke blúz, pötyke szoknya), illet-

ve az efféle ruhákba felöltözött csinos, nyalka személy (pötyke mënyecske) 
pretyëg = asszony, lány érdektelen dolgokról véget nem érően beszél  
priccsës nadrág = csizmanadrág 
proseció = processzió, körmenet 
Pupi körösztye = kereszt a kéleshalmi bekötő kövesút indulásánál 
putrás = szalmacsóva. (Vö.: UMTSZ. 2. 545. futrás szavával) 
putri = földbe mélyített épület 
putriól, putriistálló = földbe mélyített, Illancsban leginkább homokbucka oldalába 

ásott, karókkal, vesszőfonással „bélelt”, pinceszerű ól, istálló 
 

R 
 

Rab düllő = az illancsi falu (temető) és a Kalocsa-jánoshalmi kövesút között húzódó 
dűlőföld a mellette haladó dűlőúttal. (1963 és 1972 között a Rab düllőben lakott 
a hajdani Takács tanya birtokosaként Rózsa Terézia és családja.) 

ráf = faküllős kocsikerék talpfáira húzott vasabrincs 
ráformádzik = hasonlít rá 
rejli = mindenféle takaréktűzhely sütője 
rekënye = fiatal, zöld szőlővessző. (Amikor megbarnul, megkeményedik, megszá-

rad és a metcés során levágják, venyëgévé válik.) 
rémfa = faállvány, amelyre a felbontandó, szétvágandó disznót felakasztják 
rëpëtáz = ismétel, (pl. ének sorát az előénekes után) 
rész = termésből járó hányad. ( 1. a termés előállítása érdekében végzett munkáért a 

mezőgazdasági munkavállalónak; 2. a föld birtokosának, haszonélvezőjének a 
földhasználat engedélyezéséért) 

részibű arat, részibű kapál = a termés előre meghatározott hányadáért arat, kapál 
reszkíroz, reckíroz = kockáztat 
rëtërát = árnyékszék 
ringlispil = színes falovakból, cifra hintócskákból álló körhinta, ördögló  
Rókalikas = Halas hajdani határrésze, Fehértó és Debeák között, Illancs közelében  
Rókás = Kéles puszta területének északnyugati része a hajdani megyehatár közelé-

ben. Erdőkkel övezett, sík, szántott föld. 
ruskó = folyadéktartó edény alján összegyűlt üledék. („Ez a bor ruskós.”) 
rúzsa, fehér rúzsa, piros rúzsa, pünkösdi rúzsa = rózsa, fehér rózsa, piros rózsa, pün-

kösdi rózsa 
rúzsaszín, rúzsabarack, rúzsakrumpli = rózsaszín, rózsabarack, rózsakrumpli 
Rúzsa-tanya = Rózsa Balázs tanyája Illancsban, Rózsa Ferenc tanyája Debeákban 
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S 
 
sajáta = fejes saláta 
sár = sárga agyagból, vízből és törekből kevert, gyúrt tapasztóanyag 
saráglya = 1. léc félajtó a konyhaajtó előtt, vagy a tornác kerítésén, (Vö.: sarampó, 

cserény); 2. a lovaskocsi első és hátsó végére helyezett, leemelhető, hajlított, va-
salt farács  

sarampó = léc félajtó a konyhaajtó előtt vagy a tornác kerítésén. (Rózsa Balázs elődei 
Szegedről ismerték a szót, de a debeáki Rúzsa-tanyában inkább cserényt, az 
illancsi Rúzsa-tanyában inkább saráglyát mondtak. Rózsa Ilona 1948 után újra 
találkozott a sarampó megnevezéssel Kecelen.) 

sárgërëndák = a mestergerenda fölé helyezett, keresztirányú, mennyezet- és tető-
szerkezet tartó vékonyabb gerendák 

sározás = a ház mennyezetének készítése 
Sasheverő högy = magas homokbucka a halasi határ Kisszállás felé eső nyugati szé-

lén a balotai földek tájékán 
Sáskajáró köröszt = a hajósi pincéknél álló kereszt. (Az illancsi búcsúsok tisztelegtek, 

imádkoztak előtte.) 
sátoros kocsi = olyan lovaskocsi (parasztkocsi vagy gumirádlis kocsi), amelyre fémvá-

zak segítségével ponyvából sátrat szereltek. (Az illancsi búcsúscsapatot, az 
illancsi körösztöt mindig követte egy-két ilyen jármű.) 

seggënülő bab = olyan babtő, amelynek szára, hajtása nem „folyik föl” karóra, fára 
seggepartya = fara domborulata 
segítkëzik = segít valakinek valamely munka elvégzésében. (Vö.: segédkezik) 
Seitz-tanya = hajósi sváb tanya Hajós déli határa mellett. Az illancsi búcsúsok pihe-

nőhelye. 
selëm = selyem 
seppög, seppëg = hallkan beszél, suttog 
setyevállú = 1. olyan személy, akinek a bal válla lejjebb áll, mint a jobb; 2. csapott 

(keskeny, nem széles) vállú 
sifonér = szekrény 
síkárkefe = erős „szőrű” súroló kefe, amelyet valaha a síkár nevű növény (Chrysopo-

gon gryllus) gyökeréből készítettek 
slingöl; slingőtt = gyolcsot, fehér vásznat fehér lyukhímzéssel díszít; fehér lyukhím-

zéssel díszített gyolcs, fehér vászon 
sóbavízbe bableves = karácsony bűttyire való, hús és zsír nélkül főzött bableves 
sóskabukor = közönséges borbolya (Berberis vulgaris). (A galagonyabokrokhoz és a 

borovicskabokrokhoz hasonlóan szereti az illancsi homokbuckás legelők tala-
ját. Hosszúkás zöld levele savanykás ízű. A pásztorkodó gyerekek szívesen 
esznek belőle.) 

sporhet = takaréktűzhely. (Lehet bërakott vagy hordozható, vas) 
staférung = kelengye 



190 
 
 

stelázsi = konyhában vagy kamrában álló deszkapolc, edények, konyhaeszközök, 
befőttesüvegek számára. (A fekvő polclapok külső szélét a rendtartó gazdasz-
szony boltban vásárolt díszes papírcsíkokkal ékesítette.) 

stempli = bélyegzőnyomat, pecsét iraton 
stráfkocsi  = platós, vagyis széles, lapos, nagy rakfelületű lovaskocsi, „hagyomá-

nyos” küllős, ráfos fakerekekkel. (A városok felől terjedt az 1940-es években. 
Illancsban ritkán fordult elő.) 

stukatór = a ház gerendái alá erősített bevakolt nádréteg, amely a háznak geren-
dákkal nem tagolt sima mennyezetfelületet biztosít. (A XX. század közepén 
kevés illancsi tanya rendelkezett stukatóros mennyezettel. A gazdája büszkél-
kedhetett vele. Mások számon tartották, mint a luxus jelét.) 

sublót = derék- vagy mellmagasságú fiókos ruhatároló bútor 
suháng = botnak, pálcának használható vastagabb ág, vessző 
sumba gyün = belelendül, pl. a munkába 
supellát = templomi baldachin, amelyet az oltáriszentség fölött visznek a körmene-

tekben 
suprikálás = Aprószentek napján (december 28.) délelőtt a lányok, asszonyok vesz-

szővel, vagy kötött suprikapácával történő megcsapkodása 
suprikapáca = fűzfavesszőből díszesen kötött, hajlékony pálca. (Vö.: suprikálás) 
susnyó = a legkülönbözőbb fák, pl. akácfa, nyárfa gyökérzetéből kinövő, bokrosodó 

vadhajtás 
suttyó = serdülő fiú, legényke 
suttyomba’= titokban 
sűdőlány = serdülő lány 
sügely = 1. sűrű erdőbokor homokbuckás, feltöretlen, legeltetett területen; 2. sűrű, 

bokros, nehezen átjárható rész nagyobb erdőben 
süttülülü = bárgyú, együgyű 
svartli = disznósajt 
 

SZ 
 
szakajtó = szalmahurkákból (zsuppból) hasított fűzfavesszővel kötött, legtöbbször 

kerek, kosárszerű tárolóedény 
szár = megszáradt, kivágott kukoricaszár 
szárízik = a szár maradéka. Az a száraz kukoricaszár, amelyről az állatok már lerág-

ták a leveleket.  
szárkúp = a megsárgult, megszáradt, kivágott kukoricaszár kévéiből rakott kúp 
szárma = töltött káposzta 
szarszappany = különféle zsiradékokból házilag főzött, darabokra vágott, leginkább 

ruhamosásra használt szappan 
szártető = egyszerű gazdasági épület, pl. fészer teteje, amelyet szárkévékből raktak, 

kukoricaszárból készítettek 
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szárvágás = kukoricaszedés után a megszáradt, megsárgult kukoricaszár kivágása 
kis kapaszerű éles szárvágóval 

szaumága, szájmóka = kolbászhússal töltött, füstölt disznó-vízhólyag, libabögy. 
(Illancsban sváb eredetű tanyai családok készítették disznóvágáskor. Legtöbb-
ször szüret idején vágták meg. Paprikást is főztek belőle a szüretelőknek.) 

szecska = géppel apróra vágott (kevert) takarmány 
szegőccsíg = akarat, kedv („Nincsen hozzá szegőccsíge” = nem akarja megcsinálni) 
széjjēsíg = rendetlenség 
szél = textilmérték. A vászon szövési szélessége. 
szëm = a kicsépelt gabona 
szëmmē ver = a tekintetével megrontja, megbetegíti az állatokat 
szërzős = sokat dolgozó, takarékos, bëosztó, vagyongyarapító 
szíva (aszātt szíva, vörös szíva) = szilva (aszalt szilva, vörös szilva) 
szlatyakol = pipát szív. (Asszonyi megvetés kifejezése: „Ahelëtt, hogy dógozna, a 

vínembër csak szlatyakol a pipájávā.”) 
szódabikabóna = szódabikarbonát 
Szöged, Szëged, Szögedébe, Szëgedébe, szögedi, szëgedi = Szeged, Szegedre, szegedi 
szüle = szülő, nagyszülő. (A XX. század második negyedében már kevés családban 

élt ez a megnevezés és megszólítás. Ahol használták, ott a szüle kifejezés szinte 
a jelölt személy személynevét helyettesítette. Rózsa Balázs családjában Mészá-
ros Reginát mindenki Szüle-ként emlegette, Tapodi Franciskát viszont a Szüli-
ke kifejezéssel jelölte.) 

szüppent = bizonyos ételt, pl. töltött káposztát jó étvággyal eszik. („Kilencet 
szüppentëtt, mint az ëccëri mënyasszony”, vagyis kilenc hatalmas töltött káposz-
tát evett meg, pedig nem látszott éhesnek, nagyevőnek) 

szűr = szőlőből bort készít 
szűrű = a tanya közelében fekvő gyöpes terület, ahol minden esztendőben asztagok-

ba rakták, majd géppel elcsépelték a szálasgabonát, kazlakban tárolták a szal-
mát, baglyákban állt a széna, és szárkúpokban várt felhasználásra a kivágott ku-
koricaszár. 

 
T 

 
Takács-tanya = a Takács nemzetség által épített tanya az illancsi Rab düllőben. (A XX. 

század második felében, amikor már Jenovai István, majd Bárth János birto-
kolta, akkor is Takács-tanya néven emlegették.) 

talló, tallókrumpli = tarló, felszántott tarlóba vetett krumpli 
tanyás = a tanyai család távollétében a tanya felvigyázója, az állatok gondozója. 

(Lehet családtag, vagy felkért személy, pl. egy szomszéd.) 
tányérica = napraforgó 
Tatháza = Tataháza. Falu a Bácska északi részén, Jánoshalmától délnyugatra. 
tatházi = tataházi 
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tehénkëdik = nagy testtel lustán ül, nagy helyet foglal el 
tejhaszon = a piacon árulható tejtermékek, tej, túró, tejföl, vaj, sajt együttese 
Temető högy/hëgy = homokbucka az illancsi falu nyugati oldalán, amelyen az illancsi 

temető kapott helyet 
tepszi = tepsi 
térgyepöl = térdel 
tëtyonka = ügyetlenkedő, gyámoltalan 
tollfosztó, tollfosztó móva = társasmunka, amelynek női résztvevői, a gazdasszony 

évi tolltermését alkalmassá teszik ágybeli felhasználásra 
torkosbúcsú = templombúcsú, amelynek középpontjában a vendégeskedés és a 

vendéglátás áll 
töpörtyű = a disznóvágás délutánján bográcsban kisütött zsír maradványa, lyuka-

csos belsejű sültszalonna darabka 
tőr = vadfogó hurok 
törbab = törött bab, babfőzelék 
törek = cséplési melléktermék. A gabona szárának és kalászának törmeléke. Ap-

róbb, mint a polyva. 
törnivaló paprika = hegyes, zöld színű fűszerpaprika, amely őszre megpirosodik 
Török temető = homokbuckás terület a hajdani megyehatár közelében, Kéles puszta 

északnyugati szögletében 
törött mák = cukorral vegyített, famozsárban tört mák 
törött paprika = famozsárban házilag piros porrá tört fűszerpaprika 
Tőtés, tőtési = Császártöltés, császártöltési 
Tőtési sarok = Illancs északnyugati része, a hajdani Bárth-tanya tájéka 
tőtött kápuszta = töltött káposzta, szárma  
trüsszög, trüsszent = tüsszög, tüsszent 
túladunai = dunántúli 
turni = a derékra, a szoknya alá kötött hurkaszerű farpárna 
túrú = túró 
tuss = ugrós tánc a Bácskában 
tussol, tustol = bácskai ugróstáncot, tusst táncol  
tutajfal = tapasztott nádfal 
tutajkémény = nádfalú, tapasztott kémény, (a debeáki Rúzsa-tanya hantházában) 
türűköző, türűközik = törölköző, törölközik 
tüsköspecsënnye = a disznóvágás reggelén a disznó nyaka tájáról vágott húsból sü-

tött pecsenye 
tüsöktapló = tűzgyújtáshoz használt anyag, amelyet házilag készítettek egy ürömfaj-

ta (Artemísia) tüskés, bugás szárából és leveléből 
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U, Ú 
 
ubony = női fölsőruha, amelynek felső részét (blúzát) és alsó részét (szoknyáját) 

összevarrták, vagy már eleve egybe szabták 
ubonyos = ubonyban járó nő. (Illancsban az 1950-es években és az 1960-as évek ele-

jén polgáriasnak számított. Az ubonyos viselet terjedését elősegítette a népvise-
let elhagyása, a kivetkőzés.) 

ustor = ostor 
uzovál = gyakorol, pl. éneket 
 

Ü, Ű 
 
ű = ő. („Ű is ott vót”) 
ünneplős ruha = az a ruha, amelyet csak ünnepeken húztak föl 
üttetëtt olaj = napraforgó magból üttetőben készített olaj 
üttető = olyan gépezet, amely a napraforgó magjából olajat sajtolt 
 

V 
 
vágott haj = fodrász által készített, bodorított női frizura, amely az 1950-es és az 

1960-as évek illancsi értékrendjében kifejezte, hogy viselője kivetkőzött, vagyis 
szakított a népviselettel, a fityulát tartó konttyal. Helyette ubonyba öltözött, és 
rövidre vágatta haját. 

vajling = viszonylag keskenyfenekű, kifelé szélesedő, ívelt oldalú, kétfülű, konyhai 
zománcos bádog feldolgozó- és tároló edény. (Az illancsi asszonyok használa-
ton kívül a tanya konyhájában vagy kamrájában falba vert szegre akasztották.) 

Vakmajor = érsekuradalmi major és határrész Kéles puszta nyugati szélén 
vánkus = párna 
vánkusciha = párnahuzat 
var = ruhát varr 
var, kivar, varott, kivarott, varás, kivarás = hímez, hímzett, hímzés 
város = Jánoshalma. (Az illancsi szóhasználatban: városra mén, városon vót = János-

halmára megy, Jánoshalmán volt.) 
Vastaghögy, Vastaghëgy = hatalmas homokbucka Debeák és Illancs határán. Évszá-

zadokon át a kiskunsági Halas, a Bács-Bodrog megyei Jankovác és a Pest-Pilis-
Solt megyei Császártöltés jelképes határpontja volt. 

végezkelődés = rendszeresen visszatérő mindennapi tanyai reggeli és esti munka: 
állatok etetése, itatása, kiengedése, becsukása; fejés, ganézás, takarmány-
előkészítés 

vendégódal = a lovaskocsi rakfelületét megnövelő rúd-együttes 
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venyëge = a szőlőtő megkeményedett, megbarnult, megszáradt, kora tavasszal le-
metszett előző évi hajtása. (A nyár folyamán a rekënye válik venyëgévé. Kévébe 
kötve tárolták. Kemencében fűtöttek vele.) 

vërdung = körülbelül 2 deciliter űrtartalmú, bádog mérőedény 
verëttfal = olyan földfal, amelynek földjét deszkák közé döngölték, majd a deszká-

kat eltávolították mellőle 
vetemíny, vetemínyëz = konyhakerti növény; konyhakerti növényeket vet 
végző = csoportosan végzett munka befejezésének vidám megünneplése 
vizespohár = nagyméretű, füles, vastag üvegpohár, amelyből a család tagjai közö-

sen, felváltva ittak. (Illancsban reggelenként homokkal súrolták és az itatóvá-
lyúban mosták.) 

vízköröszt = vízkereszt (január 6.) 
vőfíny = lakodalmi tisztségviselő. (Vö.: vőfély). (Illancsban a XX. században nem 

„hivatásos”, nem bérért vőfínykëdő személy, hanem a rokonságból, baráti kör-
ből választott rátermett legény.) 

vöndöl = fölfelé szűkülő, hengeres, magas, zománcos zsírtartó bádogedény 
vöröshajma = vöröshagyma 
vörösüngös = baloldali, szocialista érzelmű személy a két háború közötti Illancsban 
 

Z 
 
zámedli = levarrt, levasalt, függőleges, dísz szerepű ráncolás ing elején 
závár = zár, (pl. ajtón, ládán) 
zőcsíg = zöldség, petrezselyemtő, a legtöbb leves pótolhatatlan alapanyaga. 
zuttypurutty = a kelleténél hosszabb ideig főzött étel, pl. olyan paprikás krumpli, 

amelyben szétfőtt a krumpli. 
 

ZS 
 
Zsebi-tanya = a jánoshalmi eredetű Zsebi família tanyája Illancs délkeleti részén. 

(Az 1906. évi parcellázás előtt is volt már azon a tájon uradalmi telephely) 
zsétár = bádog fejőedény 
zsindël = tetőcserép 
zsöndül = 1. fejlődésnek indul, éled, látványosan növekszik, pl. a vetés, növény 

tavasszal; 2. hamarosan érik 
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ÉS UTÓDAINAK KÉT-KÉT NEMZEDÉKE 
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Kalmár Ferenc (1929–2006), ⃝⃝   Szőke Erzsébet ✴ 1928 
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2. Kalmár Mihály (1942–2006), ⃝⃝   1969 Sándor Margit 
2. Kalmár Kálmán ✴ 1943, ⃝⃝   Gáspár Erzsébet ✴ 1946 
2. Kalmár Pál ✴ 1949, ⃝⃝   Horváth Katalin 
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Kalmár Mária M. ✴ 1942 †, ⃝⃝   1962. Dr. Szabó Gábor, ⃝|⃝   
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II. 
EGY ILLANCSI TANYA VIZUÁLIS ANTROPOLÓGIÁJA 

ILLANCS, A BEFOGADÓ PUSZTA 

1. kép. Az illancsi búcsús köröszt Kéleshalom feliratú lobogóval a hajósi kegyhelyen.
(Előtérben Rózsa Balázs előénekës búcsúzik a templom előtti 

kereszt lábánál.) (B. J., 1969. – TJM. F. 9544.) 
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2. kép. Borovicskás illancsi táj. (B. J., 1988. – VKM. F. 17 907.)

3. kép. Borovicskás táj Illancsban. (B. J., 1988. – VKM. F. 17 908.)
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4. kép. Elvadult illancsi táj, Bárth Antal Péter-Pálra érő kiszáradt barackfájával.
(B. J., 1973. – VKM. F. 2135.) 

5. kép. Elvadult illancsi táj. Hajdani szőlő helye. „Funtus.” (B. J., 1973. – VKM. F. 2136.)
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6. kép. Az illancsi templom elölről. (B. J., 2003.)

7. kép. Az illancsi templom hátulról. Háttérben az iskola. (B. J., 1970-es évek első fele)
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RÓZSA BALÁZS ÉS KALMÁR TERÉZ TANYÁJA 
 (1942–2005) 

8. kép. Rózsa Balázs és Kalmár Teréz
caknis homlokzatú tanyája bálozó fiatalokkal. (1942) 



214 

9. kép. Rózsa Balázs tanyája vidám fiatalokkal. (1942)

10. kép. Rózsa Balázs tanyájának első véghomlokzata
fekete caknikkal és fekete falajjával. (B. J., 1970-es évek első fele) 
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11. kép. Rózsa Balázs tanyája lombtalan téli környezetben.
Előtérben Rózsa Balázs. (B. J., 1966.) 

12. kép. Rózsa Balázs tanyájának első véghomlokzata Rózsa Balázzsal
és Kalmár Terézzel. (B. J., 1960-as évek vége) 
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13. kép. Rózsa Balázs tanyájának homlok- 
zata télen. (B. J., 1973. – VKM. D. 6293.) 

14. kép. Rózsa Balázs tanyája farakás felől. (B. J., 1973. – VKM. D. 6293.)
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15. kép. Tanyahomlokzat fekete
caknikkal. (B. J., 1976 táján)

16. kép. Rózsa Balázs tanyája lombok között (B. J., 1976 táján)
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17. kép. Rózsa Balázs tanyájának hátsó, deszkázott véghomlokzata. (B. J., 1975.)

18. kép. Rózsa Balázs tanyájának hátsó, deszkázott véghomlokzata.
(B. J., 1975. – VKM. F. 3526.) 
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19. kép. Rózsa Balázs tanyájának udvara. Előtérben Rózsa Balázs
és Kalmár Teréz. (B. J., 1960-as évek vége) 

20. kép. Rózsa Balázs tanyájának udvara. Előtérben a tyúkól. (B. J., 1973. D.)
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21. kép. A Rúzsa-tanya szobájának kemencéje.
(B. J., 1973. – VKM. D. 6295.) 
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22. kép. A Rúzsa-tanya párhuzamos elrendezésű szobája
Rózsa Balázzsal és Kalmár Terézzel. (B. J., 1971.) 

23. kép. A Rúzsa-tanya szobájának kemencéje, kályhája és ajtaja. (B. J., 1971.)
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24. kép. Rózsa Balázs tanyájának istállója. (B. J., 1973 – VKM. D. 6296.)

25. kép. Ló a Rúzsa-tanya istállójában. (B. J., 1971.)
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26. kép. A Rúzsa-tanya udvari kemencéje oldalról. (B. J., 1976.)

27. kép. A Rúzsa-tanya kútja vályúval. (B. J., 1973. – VKM. D. 6298.)
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28. kép. A Rúzsa-tanya udvari kemencéje
elölről. (B. J., 1973. – VKM. D. 6297.) 

29. kép. Kör alakú farakás a Rúzsa-tanya udvarán. (B. J., 1973. – VKM. D. 6300.)
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30. kép. Kúp alakú farakás a Rúzsa-tanya 
udvarán. (B. J., 1980. – VKM. D. 9572.) 

 

 
 

31. kép. Rőzserakás a Rúzsa-tanya udvarán, alatta csirkebújó. 
(B. J., 1973. – VKM. D. 6299.) 
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32. kép. Rozsosztag a Rúzsa-tanya szűrűjin. (B. J., 1975. – VKM. F. 3521.)

33. kép. Szalmakazal és ganédomb a Rúzsa-tanya istállója mögött.
(B. J., 1975. – VKM. F. 3525.) 
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34. kép. Elhagyottan. (Tanya lakók nélkül). (B. J., 1988. – VKM. F. 17911.)

35. kép. A pusztulásnak indult Rúzsa-tanya a pince felől. (B. J., 1995.)
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36. kép. A pusztuló Rúzsa-tanya elölről. (B. J., 1995. D.) 
 
 

 
 
37. kép. A pusztuló Rúzsa-tanya. Előtérben az összedőlt kiskonyha helye. (B. J., 1995. D.) 
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38. kép. A pusztuló Rúzsa-tanya hátulról. (B. J., 1995. D.)

39. kép. A Rúzsa-tanya omladozó homlokzata az elárvult fekete caknikkal. (B. J., 1995. D.)
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40. kép. A Rúzsa-tanya elhagyott, pusztuló istállója. (B. J., 1995. D.) 
 
 

 
 
41. kép. Az összedőlt góré maradványai a pusztuló disznóól fölött. (B. J., 1995. D.) 
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42. kép. A tető pusztulása. (B. J., 1997. D.) 
 
 

 
 

43. kép. Az első homlokzat a legendás fekete caknik nélkül. (B. J., 1997. D.) 
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44. kép. Az elhagyott kemence a pusztu- 45. kép. A pusztuló hátsó homlokzat.
lásnak indult házban. (B. J., 1995. D.) (B. J., 1997. D.) 

46. kép. Omladozó tető és az ajtó nélküli 47. kép. Az első végfal tető nélkül.
konyhabejárat. (B. J., 1997. D.) (B. J., 1997. D.) 
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48. kép. A pusztuló ház szobájának egyik ablaka, háttérben a kitartó kemence. (B. J., 1997. D.)
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49. kép. A Rúzsa-tanya falának maradványai. (B. J., 2003.) 
 
 

 
 
50. kép. A Rúzsa-tanya verett falának maradványai. (B. J., 2003.) 
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51. kép. A Rúzsa-tanya falmaradványai. (B. J., 2003. D.)

52. kép. A Rúzsa-tanya falmaradványai az erdős, bozótos környezetben. (B. J., 2003. D.)
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53. kép. A Rúzsa-tanya mementója. (B. J., 2005. D.)
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A TANYA LAKÓI 

54. kép. Rózsa Balázs tanyai gazda feleségével és három leányával 1936 táján
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55. kép. Rózsa Balázs 14 évesen 1918 táján 56. kép. Rózsa Balázs igazolványképe
az 1950-es évek első feléből 

57. kép. Rózsa Balázs három leányával a jánoshalmi búcsú
„gyorsfényképésze” előtt 1934 táján 
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58. kép. Rózsa Balázs előénekes illancsi búcsúsokkal az 1970-es évek első felében 
 

 
 

59. kép. Bíró László plébános kéleshalmi egyházközségi képviselőkkel, 
köztük Rózsa Balázzsal 1960 táján 
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60. kép. Rózsa Balázs kevéssel halála előtt. (B. J., 1976. jan. 25.) 
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61. kép. Rózsa Balázs kevéssel halála előtt. (B. J., 1976. jan. 25.)



242 

62. kép. Rózsa Balázs lakodalmas menetben sógorával,
Katus Mihállyal. (B. J., 1973. – VKM. F. 4200.) 



243 

63. kép. Rózsa Balázs Jézus Szíve búcsúkor a kalocsai utcán. (B. J., 1971. – VKM. F. 484.)
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64. kép. Rózsa Balázs előénekes zarándoktársaival beszélget. (B. J., 1971. – VKM. F. 828.) 
 

 
 
65. kép. Pihenő illancsi búcsúsok Hajóson. Középen Rózsa Balázs előénekes. 
(B. J., 1969. – TJM. F. 9536.) 
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66. kép. Rózsa Balázs előénekes búcsúzik a hajósi kegyhelyen. (B. J., 1969.)

67. kép. Hajósról hazainduló illancsi búcsúsok. (Rózsa Balázs búcsú- 
vezetőt a keresztvivő takarja). (B. J., 1969. – TJM. F. 9553.) 
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68. kép. Gyászolók Rózsa Ferencné Tapodi Franciska koporsójánál.
Középen Rózsa Balázs. (1941) 

69. kép. Rituális nevetés a disznó bontásakor, hogy vastag legyen a szalonna.
(Jobbról a második: Rózsa Balázs.) (B. J., 1965.) 



247 

70. kép. Rózsa Balázs násznagyként három leányával
Arnold János és Kalmár Regina esküvőjén. (1947. febr. 17.) 

71. kép. Rózsa Balázs násznagyként Kalmár András és
Csík Erzsébet esküvőjén. (1950. nov. 29.) 
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72. kép. Rózsa Balázs és Kalmár Teréz (baloldalt) Kovács Ferenc és 
Katus Vera udvarán nászebéd alkalmával. (1948) 
 

 
 
73. kép. Rózsa Balázs feleségével és két vejével a keceli Pápai portán. (B. J., 1973.) 
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74. kép. Gyászolók Rózsa Balázs temetésén. (1976)

75. kép. Rózsa Balázs koporsójánál. (1976)
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76. kép. Rúzsa és Kalmár rokonok Rózsa Balázs temetésén. (B. J., 1976.)

77. kép. Rózsa Balázs és Kalmár Teréz sírja az illancsi temetőben.
(B. J., 1980-as évek vége) 
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78. kép. Kalmár Teréz jankaias viselet- 79. kép. Kalmár Teréz jankaias viselet- 
 ben. (B. J., 1973. – VKM. F. 4226.) ben. (B. J., 1973. – VKM. F. 4225.)  

80. kép. Kalmár Teréz zsírt süt disznó- 81. kép. Kalmár Teréz az 1970-es
vágáskor. (B. J., 1965.) évek második felében 
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82. kép. Kalmár Teréz gyászolói. (B. J., 1987. – VKM. F. 16890.)

83. kép. Gyászolók Kalmár Teréz temetésén. (B. J., 1987. – VKM. F. 16871.)
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84. kép. Rózsa Terézia úrnapi körmenet lobogóvivőjeként 
jankaias fehér lukbacaknis viseletben. (1942) 
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 85. kép. Rózsa Terézia lánykori 86. kép. Rózsa Terézia jankaias 
 portréja az 1940-es évek elejéről viseletben 1943 pünkösdjén 
 

           
 
87. kép. Rózsa Terézia és Bárth János 88. kép. Rózsa Terézia és férje a Rúzsa- 
esküvői képe. (1943. nov. 22.) tanya kiskonyhája előtt. (1943 végén) 
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 89. kép. Rózsa Terézia nagy- 90. kép. Rózsa Terézia 
 kabátban. (B. J., 1968.) (B. J., 1976 körül) 
 

           
 
 91. kép. Rózsa Terézia és Bárth János 92. kép. Rózsa Terézia Kalocsán 
 (B. J., 1965.) unokáival. (B. J., 1985 körül) 
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93. kép. Rózsa Terézia jankaias viseletben fiával. (1948) 
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94. kép. Rózsa Terézia ubonyos öltözetben fiával. (1948) 
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95. kép. Rózsa Terézia menyecskeként a Bárth családban. 
(Bal szélen jankaias viseltben), (1948) 
 

 
 
96. kép. Rózsa Balázs és Kalmár Teréz asszony-lányai. (B. J., 1965.) 
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97. kép. Sógornők tereferéje az istálló eresze alatt. (B. J., 1965.) 
 
 

 
 

98. kép. Rózsa Terézia asszony-vendégeivel. (B. J., 1965.) 
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99. kép. Rózsa Terézia az illancsi Takács-tanya udvari kemencéjében tüzel. (B. J., 1966.) 
 
 

 
 
100. kép. Rózsa Terézia szakajtóból sütőlapátra fordítja a sütendő kenyeret. (B. J., 1966.) 
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101. kép. Rózsa Terézia megkeni a sütendő kenyér tetejét. (B. J., 1966.) 
 
 

 
 

102. kép. Rózsa Terézia felvágja a sütendő kenyér oldalát. (B. J., 1966.) 
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103. kép. Rózsa Ilona és Pápai József 104. kép. Rózsa Ilona jankaiassan öl- 
esküvői képe. (1948. ápr. 7.) tözve, keceli menyecskeként. (1948) 
 

 
 
105. kép. Rózsa Ilona (bal szélen) fityulás menyecskeként a keceli Pápai családban. (1948) 
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 106. kép. Rózsa Ilona „kivetkőzötten” 107. kép. Rózsa Ilona, 
 férjével. (1960 táján) a Népművészet Mestere. (2007) 
 

 
 

108. kép. Rózsa Ilona (bal szélen) a keceli asszonykórus népművész énekese. (2007) 
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109. kép. Rózsa Vera és Kovács Vencel 110. kép. Rózsa Vera és Kovács Vencel 
esküvői képe. (1948. ápr. 7.) gyermekeikkel az 1950-es évek végén 
 

 
 
111. kép. Rózsa Vera és Kovács Vencel gyermekeikkel 
és szarvasmarháikkal az 1950-es évek végén 



 

265 
 

                     
 
 112. kép. A három Rúzsa lány az illancsi 113. kép. Rózsa Teréz és Rózsa Ilona 
 templom előtt 1940 táján komaasszonyok a keceli búcsúban (1948) 
   

 
 

114. kép. Rózsa Balázs és Kalmár Teréz asszony-lányai anyjuk temetésén. 
(B. J., 1987. – VKM. F. 16879.) 
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115. kép. Rózsa Terézia, Rózsa Ilona, Rózsa Vera 
fölkötözött kukoricacsövek alatt. (B. J., 1965.) 
 

 
 
116. kép. Rózsa Balázs asszony-lányai férjeikkel 
a Rózsa Teréz és férje által birtokolt Takács-tanya előtt. (B. J., 1965.) 
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A TANYA VENDÉGEI, LÁTOGATÓI 
(Rokonok, barátok, sorstársak) 

 
 
 
 
 

 
 

117. kép. Bálozó fiatalok a Rúzsa-tanya előtt. (1942) 
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118. kép. Az illancsi kilső iskola diákjai az 1930-as évek első felében 
Rúzsa és Kalmár ivadékokkal 
 

 
 
119. kép. Az illancsi kilső iskola diákjai Kalmár gyerekekkel. (1948) 
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120. kép. Vidám illancsi fiatalok. Zsiák István tamburás mögött 
a nevető Rúzsa Terus. (1943) 

 

 
 

121. kép. Vidám illancsi fiatalok. Fehér mejjes kötő-ben Rózsa Jolán. 
Hátul középen Bárth János. (1943) 
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122. kép. Illancsi legények. (1940 táján) 
 
 

 
 
123. kép. Illancsi legények. (1942 táján) 
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124. kép. Magyar és sváb, illancsi és vendég fiatalok 
ünnepi viseltben illancsi búcsúkor. (1942 táján) 

 

 
 

125. kép. Illancsi fiatalok Rúzsákkal. (1942) 
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126. kép. Rúzsa fiatalok. (1941) 127. kép. Rúzsa Terus és Farkas Bözsi 
 illancsi leányok. (1942) 
 

 
 
128. kép. Illancsi lakodalmasok az 1940-es évek első felében 
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 129. kép. Illancsi lányok Rózsa Teréziával 130. kép. Illancsi lányok Kalmárokkal. 
 (balról a második) és Kalmárokkal. (1940) (1940 táján) 
 

 
 

131. kép. Illancsi leventék a templom ajtajában az 1940-es évek első felében 
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132. kép. Rózsa Lajos (Ferenc fia) 133. kép. Rózsa Lajos (bal oldalon) és le- 
és felesége. (1965) ánya Pápai Lajosné Rózsa Mária. (1965) 
 

 
 
134. kép. Rózsa Zsófia lánya, Kispéter Teréz (Teca) – középen – az illancsi Kispéter-tanya 
közelében (1940 táján) 
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135. kép. Rózsa Márk, a Márk-leszármazottak népes csoportjának őse a XX. század közepén 
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136. kép. Rózsa Miklós szüretel. (1940 táján) 
 
 

 
 

137. kép. Vidám társaság Rózsa Miklós illancsi tanyája udvarán. (1940 táján) 
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138. kép. Rózsa Lajos (Márk fia) és Kalmár Teréz (István leánya) esküvője. (1943) 
 

 
 

139. kép. Kalmár András (András fia) násznagy Kovács Vera (Rózsa Vera lánya) 
esküvőjén vezeti a menyasszonyt. (B. J., 1973. – VKM. F. 4198.) 
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140. kép. Rózsa Julianna (Márk leánya), 141. kép. Rózsa István (Márk fia), 
Kalmár András második felesége. (1941) (1941 táján) 
 

 
 
142. kép. Kalmár András családtagjai, segítői hazafelé tartanak aratásból. 
(1940-es évek közepén) 
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 143. kép. Mészéros Regina, Szüle 144. kép. Kalmár Mihály és 
 a XX. század közepén Kárász Mária. (1941. október 4.)  
 

 
 

145. kép. Kalmár István leányai. (1958 táján) 
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146. kép. Kalmár András (Antal fia) a 147. kép. Kalmár János (Antal fia), 
XX. század közepén (1960 táján) 
 

 
 
148. kép. Kalmár István illancsi tanyája Kalmár lányokkal a XX. század közepén 
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149. kép. Kalmár János (Antal fia) és Katus Mária esküvői képe. (1920. szept. 18.) 
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150. kép. Rózsa és Kalmár utódok keceli vendégségben. (B. J., 1980. – VKM. F. 8855.) 
 

 
 
151. kép. Gyászoló Kalmár leszármazottak Kalmár Antal (Antal fia) temetésén. 
(B. J., 1987.  – VKM. F. 17232.) 
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A TANYA MÚLTJÁNAK DOKUMENTUMAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

152. kép. Jankovác helység határának északi része a Császártöltéstől 
és a Halastól elválasztó határvonallal 1780 táján, az I. katonai felvételen 
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153. kép. Jankovác helység határának egy része 1780 táján, az I. katonai felvételen 
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154. kép. Jankovác északi, Császártöltés délkeleti, Halas északnyugati határrésze, 
középen a nevezetes Vastaghëggyel a XIX. század közepén, a II. katonai felvételen 
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155. kép. Jankovác határa Kéles és Felsőterézhalom pusztákkal 1880 táján, 
a III. katonai felvételen 
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156. kép. A Jánoshalma és Császártöltés közti terület Felsőterézhalom kimért faluhelyével 
a III. katonai felvétel 1936. évi kiadásán 



 

288 
 

 
 
157. kép. A felparcellázatlan, legeltetésre használt Felsőterézhalom területe 
Kélestől a Vastaghëgyig a XIX. század második felében, katonai térképen 
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158. kép. A felparcellázott, tanyásodott Felsőterézhalom területe 
Kélestől a Vastaghëgyig katonai térkép 1936. évi kiadásán 
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159. kép. Rózsa Balázs tanyája Illancsban az AFTH 1965. évi felmérésű, 
1967-ben nyomtatott térképén 
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160. kép. Kalmár Antalné Mészáros Regina egyezsége gyermekeivel átadott 
birtokok használatáról. (1942). (Az aláírók közül Kalmár Ferenc hiányzik.) 



 

292 
 

 
 
161. kép. Rózsa Balázs és Kalmár Teréz debeáki birtokvásárlási 
szerződésének első oldala. (1937) 



 

293 
 

 
 

162. kép. Rózsa Balázs és Kalmár Teréz debeáki birtokvásárlási 
szerződésének második oldala, aláírásokkal. (1937) 
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163. kép. Rózsa Balázs 1951/1952. évi 
beadási könyvének borítója 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

164. kép. Rózsa Balázs 1951/1952. évi 
beadási könyvének 2. és 3. oldala 
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165. kép. Rózsa Balázs „K”, 
vagyis „kulák” 1952/1953. évi 

beadási könyvének borítója 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

166. kép. Rózsa Balázs „K”, 
vagyis „kulák” 1952/1953. évi 
beadási könyvének 2. és 3. oldala 
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167. kép. Rózsa Balázs kéziratos énekesfüzetének egyik lapja 
az evés előtti és az evés utáni énekekkel 
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168. kép. Rózsa Balázs kéziratos énekesfüzetének egyik lapja 
a „Van egy gyönyörű kert” kezdetű búcsújáró énekkel 
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169. kép. Rózsa Balázs másolata a „Hét mennyei zár” 
valószínűleg nyomtatott változatáról 
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170. kép. A „Hét mennyei zár” Rózsa Balázs kéziratos énekesfüzetében 
 



 

300 
 

 
 
171. kép. A „Pápaimádság” Rózsa Balázs kéziratos énekesfüzetében 
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172. kép. Rózsa Balázs Illancsból írt 1973. évi levele, 
amelyben tükröződik szegedi őseitől örökölt őzése 
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173. kép. Rózsa Balázs Illancsból írt 1973. évi levelének első oldala a szárazság 
és a sok munka miatti panasszal 
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174. kép. Rózsa Balázs 1973. évi levelének második oldala 
a hajósi búcsújárók megfogyatkozása miatt érzett szomorúsággal 
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175. kép. Kalmár Teréz Illancsból írt 1979. évi levele leányához 
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176. kép. Rózsa Terézia 1980. évi Kalocsáról írt levele Kalmár Teréznek 
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177. kép. Rózsa Ilona Kecelről írt 1975. évi levele szüleinek 
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178. kép. Rózsa Ilona 1986. évi Kecelről írt levele Rózsa Teréziának, 
amelyben az illancsi Rúzsa-tanya állapotáról továbbított híreket 

 
 

 
 

179. kép. Kovács Vencel 1992. évi, Illancsból írt levele Rózsa Teréziának 
Kalocsára, amelyben az illancsi Rúzsa-tanya állapotáról tudósít 
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180. kép. Rózsa Vera 1992. évi Illancsból írt levele Rózsa Teréziának 
Kalocsára, amelyben az illancsi Rúzsa-tanya állapotáról tudósítja 
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A TANYA MÚLTJÁNAK RAJZOS ÁBRÁZOLÁSAI 
 
 
 

 
 
 

181. kép. Az 1952-ben alakult Kéleshalom község két alkotóeleme: 
Kéles és Felsőterézhalom (Illancs) 
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182. kép. Kéleshalom és szomszédai 
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183. kép. Felsőterézhalom (Illancs) és a környező puszták 
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184. kép. Rózsa Ferenc tanyái Halas határában 
 

 

 
 
185. kép. A Rózsa Balázs és Kalmár Teréz tanyájához vezető migrációs utak 
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186. kép. Kalmár Antal illancsi birtokának és tanyájának ábrázolása 
az 1909. évi kataszteri felvételi előrajzon. (BL. AFTH iratok. Jánoshalma) 
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187. kép. Rózsa Balázs és Kalmár Teréz rokonsági kapcsolathálója Illancsban és közvetlen 
környékén 1940 táján 

1. Rózsa Balázs és Kalmár Teréz 
2. Debeáki Rúzsa-tanya. Rózsa Ferencné Tapodi Franciska, az 1. tanyabeli Rózsa Ba- 
2. lázs anyja. 
3. Kalmár Antal, az 1. tanyabeli Kalmár Teréz apja. 
4. Rózsa Ferencné kis tanyája, váltakozó lakosokkal a Rúzsák közül. Az 1. tanyabeli 
4. Rózsa Balázs 1933 előtti lakóhelye. 
5. Rózsa Márk, az 1. tanyabeli Rózsa Balázs testvére, illetve gyermekei. 
6. Rózsa Miklós, az 1. tanyabeli Rózsa Balázs testvére. 
7. Kispéter Imre, Rózsa Zsófia férje, az 1. tanyabeli Rózsa Balázs sógora. 
8. Katus Mihály, Rózsa Vera férje, illetve özvegye, az 1. tanyabeli Rózsa Balázs sógora. 
9., 10., 11., 12. Kalmár János, Kalmár Antal, Kalmár István, Kalmár Franci, 
9. az 1. tanyabeli Kalmár Teréz testvérei 
13. Kalmár András, az 1. tanyabeli Kalmár Teréz testvére, komája 
14., 15. Jánoshalmi házak. Kalmár Ferenc, Kalmár Mihály, az 1. tanyabeli Kalmár Te- 
14. réz testvérei 
16. Jánoshalmi ház. Kalmár Antalné, Mészáros Regina, az 1. tanyabeli Kalmár Teréz  
16. anyja 
17. Őrjeg-beli tanya. Rózsa Lajos, az 1. tanyabeli Rózsa Balázs testvére 
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188. kép. Rózsa Balázs és Kalmár Teréz rokonsági kapcsolathálója Illancsban és környékén 
1960 táján 

1. Rózsa Balázs és Kalmár Teréz 
2. Bárth Antalné nászasszony, Bárth János vő, Rózsa Terézia, az 1. tanyabeliek leánya 
3. Kovács Ferenc nász, Kovács Vencel vő, Rózsa Vera, az 1. tanyabeliek leánya 
4. Kecel, Nyírjes u. 1. Pápai ház, Rózsa Ilona, az 1. tanyabeliek leánya 
5. Kalmár János, az 1. tanyabeli Kalmár Teréz testvére 
6. Kalmár András, az 1. tanyabeli Kalmár Teréz testvére  
7. Arnold Jánosné Kalmár Regina, a 6. tanyabeli Kalmár András leánya, az 1. tanyabeliek  
7. keresztlánya 
8. Ifjabb Kalmár András, a 6. tanyabeli Kalmár András fia, az 1. tanyabeliek keresztfia  
9. Rózsa Kálmán, Rózsa Márk fia, az 1. tanyabeli Rózsa Balázs unokaöccse 
10. Kovács Lajos, Kalmár Franci fia, az 1. tanyabeli Kalmár Teréz unokaöccse 
11. Katus Mihály, Rózsa Vera özvegye, az 1. tanyabeli Rózsa Balázs sógora 
12. Tanya Polgárdi pusztán. Rózsa Lajos, az 1. tanyabeli Rózsa Balázs testvére 
13., 14., 15. Házak Kunfehértón, az új faluban. Rózsa Márk, Rózsa Miklós, Kispéter  
13. Imréné Rózsa Zsófi, az 1. tanyabeli Rózsa Balázs testvérei 
16., 17., 18., 19. Házak Jánoshalmán. Kalmár István, Kalmár Antal, Kalmár Ferenc,  
16. Kalmár Mihály, az 1. tanyabeli Kalmár Teréz testvérei 
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189. kép. Kalmár Antal és Mészáros Regina illancsi birtokainak felosztási vázlata 
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190. kép. Rózsa Balázs illancsi tanyai lakóházának és istállójának alaprajza. 
1. szoba, 2. konyha, 3. kamra, 4. kiskonyha, 5. gang, 

6. tehenek helye, 7. lovak helye, 8. gang. 
(Felmérte Bárth János 1971-ben.) 
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191. kép. Rózsa Balázs illancsi tanyájának kerített telephelye 1962 előtt. 
(Felmérte Bárth János 1971-ben és 1995-ben.) 
 
 
 
 
A 191. és a 192. képen szereplő számok jelentése: 
 
1. lakóház; 2. istálló; 3. udvari kemence féltető alatt; 4. baromfiól; 5. disznóól, fölötte kuko-
ricagóré; 6. akol, akó; 7. téglából boltozott pince; 8. kút; 9. szín; 10. kocsiszín; 11. nyári kony-
ha, amely az első felmérés után, 1973-ban épült 
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192. kép. Rózsa Balázs illancsi tanyájának leszűkített, kerített telephelye 1962 után. 
(Felmérte Bárth Jánios 1971-ben és 1995-ben.) 

 
 
 

A 191. és 192. kép jelzéseinek együttes magyarázata: 
 
1. falazott épület; 2. oldalfal nélküli építmény; 3. kerítés állogatott karókból; 4. drótkerítés; 5. 
eperfa; 6. magas jegenyefa; 7. a lovaskocsi leggyakoribb mozgáshelye; 8. szalmakazlak és 
szárkúpok; 9. trágyarakás, ganédomb; 10. szőlő gyümölcsfákkal; 11. ültetett akácerdő; 12. bok-
ros terület galagonyával, sarjadó akáccal 
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BÁRTH JÁNOS 
 
✴ 1944. december 15., 
    Jánoshalma 
– néprajzkutató 
– ny. múzeumigazgató 
   (Kalocsa, Kecskemét) 
– címzetes egyetemi do- 
   cens (Szeged) 
 
 
 
 
 
 
 
e-mail: 
barthjanos@fibermail.hu 
cseresmegye@gmail.com 
 

telefon: 
(76) 477-065 
(20) 9-776-690 

 

ÖNÁLLÓ KÖNYVKÉNT MEGJELENT ÍRÁSAI 
 

A kalocsai szállások településnéprajza (1975) 
Korai kalocsai hímzések (1978) 
Magyar népi építészet (1982) 
Szállások, falvak, városok. A magyarság települési ha-

gyománya (1996) 
Kalocsai kontraktusok (1997) 
A vigasztaló Napbaöltözött Asszony. Csodás gyógyulá-

sok egyházi vizsgálata Csíksomlyón 1784-ben (2000) 
Varság, a székely tanyaközség (2001) 
Gyimesfelsőloki emléklapok (2003) 
Úz-völgyi magyarok (2004) 
Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna–Tisza 

közéről (2005) 
Tájak mezsgyéjén. Termelés és életmód a Duna–Tisza 

közi Kecelen a kései feudalizmus korában (2005) 
Jézus dicsértessék! A székelyvarsági hegyi tanyák 
      népének vallási hagyományai (2006) 
Az eleven székely tizes. A csíkszentgyörgyi és a 

csíkbánkfalvi tizesek működése a XVII–XX. század-
ban (2007) 

Erdély római katolikusai a XVIII. század közepén (2008) 
 
A SZERKESZTÉSÉBEN MEGJELENT 
TÖBBSZERZŐS KÖNYVEK 
 

Kecel története és néprajza (1984) 
Dunatáji találkozás (1992) 
Dunáninnen–Tiszáninnen (1998) 
Tükörképek a Sugovicán (1997) 
Havasalja havasa. Tanulmányok a székelyvarsági hegyi 

tanyák népéről (1998) 
Két víz között (1999) 
Ezer év a Duna–Tisza közén (2001) 
Kecskemét története 1849-ig (2002) 
Bács-Bodrogtól Bács-Kiskunig (2003) 
Szavak szivárványa (2006) 
Lapádi vendégség. Néprajzi tanulmányok 

Magyarlapádról és környékéről (2007) 
Fakuló színek (2009) 
Cumania 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. 

(1997–2007) 
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