
Régi történetek 
Hencidáról 

Hencida község nevét több régi mondás teszi ismertté. „Folyt a Sárga lé Hencidától-Boncidáig" vagy 
„Megütötte magát mint a hencidai asszony". Helytörténeti gyűjtó'munkánk során több érdekes régi 
történetet jegyeztünk fel az V. megyei honismereti úttörőtábor helytörténet-kutató szekciója segítségével 

De lássuk mit ír a községről Bihar legjobb ismerője K. Nagy Sándor, Bihar vármegye földrajza (1886) 
című művében: „Hencida nagyközség, a Berettyó mellett, Újfalutól északkeletre található. Lakosai 
országos hírű szalmakalapokat készítenek. Iskolájában a szalmafonás is taníttatik". 

A község nevét 1291-ben említi a Váradi Regestrum. Saulhida elnevezéssel később is említik. Ez a 
községnév már utal a Berettyót átszelő hídra, amely a község nevét történeti folyamatában végig 



meghatározza. Az 1660-as szejdi pusztítás után az újratelepült község neve Henchídja. A Károlyi-ok-
mánytár egyik dokumentumában, 1405-ben a községet Hencida néven említik, míg 1520-ban Henchyda 
néven, mint vámhely szerepel. 

A község mai vezetői nagy szeretettel fogadták a honismereti úttörőtábor kis csoportját. Szívesen 
adták át Hencida XIX. századi bírói székét. Felhívták figyelmünket arra, hogy a község öregjei sok 
mindent tudnak a régi időkről. Keressük meg - mondták - a község legöregebb emberét, a 102 éves 
Péterszegi Sándor bácsit, aki még ma is friss emlékezőképességgel rendelkezik. 

Barangolásunk során a falu határának északkeleti részénél egy emlékoszlopot fedeztünk fel. Efelől 
érdeklődtünk a mellette lakó Sz. Tóth Gyula bácsitól. „Ez a rígi emlíkmű még Kossuth Lajos emlíkire 
vót felállítva. Itt táborozott le a sereggel Nagysándor József is. Apámtul hallottam, akkor egy híd is vót 
itt e mellett a domb mellett. 1896-ban állították az emlíkoszlopot." 

Az oszlopon az alábbi felírás található: 
„Emeltette Henczida közönsége közadakozásból az 1896-ik évben a magyar nemzet Ezredéves 

örömünnepén. Szabadság, Egyenlőség, Testvériség. 
Hazádnak rendületlenül légy híve ó magyar. 1848. márc. 15 emlékére". 
Mit tud az emlékműről Péterszegi Sándor bácsi? 
„Az emlíkmű felállításánál még gyerek voltam. Emlíkszem nagy ünnep vót a faluba. Nagysándor 

József itt ütött tábort a seregével. Ez nagy esemínynek számított a faluba, ezírt emlíkire állították fel ezt 
az emlíkoszlopot. Rígebben majálist is tartottak ott." 

A szürkegránit emlékmű és a vaskerítéssel körbevett díszkert sajnos elhanyagolt állapotban van. 
Igazán ráférne egy kis karbantartás. 

Egyik érdekes eseménynek számított az, hogy 1878-ban Dobos Gábor, a híres betyár Hencidán járt. 
Sz. Tóth Gyula így mesél erről: 

„1878-ban történt. Apám 1866-ban született, űtőle hallottam, hogy ő látta Dobos Gábort. A 
fröstöket vitte ki nagyapámnak az Évaklára. Nagyapám kaszás volt a Balásházy-h\x\.oV.on. Aznap 
Balásházy is kiment a rétre. Odament a napszámosokhoz és kérdi tőlük. 

- Nem láttak-e itt a böjti úton egy kocsit menni? 
- Most jön ott egy sárga kocsi - szólt az egyik kaszás. 
A kocsi velük szembe megállott, oszt két szűrös ember, hortobágyi kalapban, mentek Balásházy felé. 
- Vajon kik lehetnek ezek? - kérdezte az egyik napszámos. Balásházy elébük ment és adott nekik 

valamit. Apám eleven gyerek volt. Odasettenkedett közelükbe, s jól megnézte mindkettőt. Később 
apám megtudta, hogy az alacsonyabbik szűrös ember Dobos Gábor vót. Ez vót apám első személyes 
találkozása Dobos Gáborral. Később Szalárd és Margita környékén látták a híres betyárt." 

Hallottunk olyan történetet is, ami azt bizonyítja hogy Hencida valóban vámhely volt. 
„Vót itt egy Vajna nevű család. Az a család meg a mienk évszázadok óta juhászszámadók voltak. A 

Vajna család kint lakott a marjai sziken. A Vajnákkal mi mindig jó barátságba vótunk. Erős emberek 
vótak ezek nagyon. Rígi ősünk Vajna László olyan erős vót, ment szamárháton a garasos hídhoz. Itt 
egy garast kellett fizetni annak, aki át akart menni a hídon. Megállítják a vámszedők. 

- Hé, álljék meg! Akkor mehet át, ha fizet két garast. 
- Miért kettőt? - kérdi Vajna László. 
- Egyet magának, egyet a szamárnak. 
- Ha átviszem, mennyit kell fizetni? 
- No, azt megnézzük. 
Fogta az öreg a szamarat, hátára vette és átvitte a hídon. 
- No öreg üyen még nem láttunk - mondják a vámosok. Ne fizessen semmit. Menjík nyugodtan át. 
Még láttam annak az embernek a tenyerét - mármint kivágva a kocsma asztalán, de én mondom, 

hatalmas tenyere vót. Ez a Vajna László a Szunyogh-birtokon lakott." 
Gyűjtőmunkánk végeredménye e történetek mellett Hencida népszokásait is tartalmazza. Beszélgetés 

közben többen említették Gáborján és Szentpéterszeg nevét. Azokban a községekben is sok érdekes 
történetet tudnak mondani. Sőt tárgyi gyűjtés is lehetséges. Ezek azonban már a következő tábor 
színhelyei lesznek. 

Szőllősi Kálmán 
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A csáti „miskák" 
kígyómotívumának rejtélyéhez 

Néprajztudományunk rejtélyeinek egyike az ün. miskakancsók kígyómotívuma. Népi kerámiatör-
ténetünk egyik legkitűnőbb szakértője írja: „Ennek értelmét sem sikerült mind ez ideig megfejteni. 
Pedig ez is megtalálható a legtöbb darabon, zömmel a hasi részen, ritkábban a fül két oldalán és magán 
a fülön."1 A legutóbbi évek komolyabb ethnográphiai összefoglalóiban is csak feltételes megfogalma-
zásokkal találkozhatunk: „A férfit ábrázoló boroskancsók, a >miskák< hasán gyakran ott találjuk a 
kígyót, mely talán a borban lévő veszélyekre igyekezett figyelmeztetni a mérték nélküli borivókat."3 

Vagy: „Talán a mi ska kancsókon lévő kígyó is a kígyó gyógyerejében való hittel magyarázható."4 

Ez utóbbi gondolat olvasásakor ,rémlett fel bennem", hogy közel két évtizede Borsod megyei 
gyűjtésemkor szóba került a nevezett edények díszeinek értelmezése. Úgy emlékszem, minha valami 
hasonló, mégis más értelmezést adtak volna adatközlőim.5 

Előkeresett feljegyzéseim valóban újszerű etimológiát jelentenek. Lényegét a következőként fogal-
mazhatom meg: 

A miskakancsók a komódok díszhelyén tartott borosedények voltak. Kizárólag a paraszti élet 
ünnepein használták a módosabb gazdák. (Esküvő, keresztelő). A huszár hasán tekeredő kígyó a kancsó 
tartalmára utaló jelzés. A bor gyógyító erejét mutatja. A jó bort valamikor patikákban gyógyszerként is 
tartották, s maguk az adatközlők elődei is használták „étvágytalanság, gyomorrontás, sárgaság" esetén. 
Értelmezésük szerint tehát nem a kígyó gyógyerején, s nem a borban lévő veszélyeken van a hangsúly, 
hanem a bor gyógyhatásún. 

S ha elgondoljuk, hogy az egykori mezőcsáti fazekasok azt a népi bölcsességet - „A bor kicsiben 
orvosság, nagyban méreg" - nem is igen fejezhették volna ki szellemesebben, díszítésbe illeszthetőbben, 
mint éppen a kígyóval; az adatközlőim értelmezésének valóságtartalmához nem sok kétség férhet. 

A népi magyarázat elemkapcsolódás tehát: 
kígyó - gyógyító erő 
bor - gyógyszer 

kígyó - bor 
Ezt az értelmezést egyébként művelődéstör-

téneti adatok is erősítik. 
A patikák cégjelzésében a kígyómotívum régi 

idők óta használatos volt. (Ma is előfordul.) „A 
patika szó pedig, mint tudjuk, a görög apotéka 
szóból származik, ami viszont borraktárt jelent. 
Századokon át a bor jelentette a legfőbb orvossá-
got."6 

Pápai Páriz Ferenc 17. század végi Pax corpo-
risában például sokféle gyógyborról olvashatunk. 
(Ürmös, sállyás, rozmarinos, székfüves stb.) 

„Zircen 1742-ig nem volt patika, hanem a 
betegeket a somlai borral kúrálták az orvosok."7 

A birtokomban lévő 1808-as kiadású gyógyító-
könyv több mint 200 esetben használja fel a bort 
gyógyszer készítéséhez. Példaként csupán egy re-
ceptet idézzünk fel belőle: 

„Vinum medicatum, orvosi bor. -
Két itze ó fejér borba tégy pápa-fűből, földi epe 

fűből, fejér ürömből különösen mindenikéből egy-
egy drakmányit, vagyis egy latnak negyed-részét, 
fenyő-magot megtörve egy latot, öszve-vagdalt ör-
vénygyökeret két latot. Huszon-négy óráig ezek áz-
zanak együtt, azután meg-szűrvén, ebéd, és vatsora 
előtt minden nap igyál belőle egy közönséges fél 
pohárnyit."8 
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Még az 1959-ben megjelent magyar gyógyszerkönyvben is szerepel a fehér bor (vinum album) és a 
tokaji bor (vinum tokajense passum). „Szellemi gátlásokban, reconvalescentiában és kimerítő betegsé-
gekben az alkohol okozta eufória a gyógyulást eló'segítheti, az eró'állapotot javíthatja, roborálólag 
hathat. Fertó'zó' betegségekben, sepsisben, pneumóniában tapasztalás szerint a nemesborok, a konyak, a 
pezsgó' a vérkeringést és légzést javítják.'" 

A kígyó gyógyerejébe vetett népi hiedelmek sokasága ismert a néprajzi szakirodalomban. A Néprajzi 
Lexikonban is terjedelmes szócikket kapott. Ennek részletezésétó'l éppen ezért eltekinthetünk. 

A bor és a kígyó asszociációja a múlt századi csáti fazekasokban és termékeik egykori vásárlóiban 
természetesen jóval kézenfekvó'bb, egyértelműbb lehetett. Hiszen akkor még mind a népi gyógyításban, 
mind pedig a patikákban fontos szerepet játszott a jó bor. A kígyóval kapcsolatos hiedelmek is élőbbek 
voltak, mint századunkban. A patika cégjelzések kígyójelképe is erősíthette a bor-kígyó kapcsolat „nyil-
vánvalóságát". 

A miskakancsó kígyószimbólumának most ismertetett értelmezését erősíti Tokaj címerének 
magyarázata is. „A pallosra kúszó koronás kígyó borának gyógyító erejét jelképezi."1 0 

1 Varga Gábor dr. írását, mint a „miskakancsók" motívumainak egyik lehetséges értelmezését kö-
zöljük (Szerk.). 
2Domanovszky György: Magyar népi kerámia. B.pest, 1973. 37-38. 
3Balassa-Ortutay: Magyar néprajz. B.pest, 1979. 394 old. 
"Magyar Néprajzi Lexikon. B.pest, 1980. III. kötet. 193-194. 
5 Adatközlőim 1963 nyarán Lak községben Perényi István és id. Pap Dániel ún. kislaki lakosok 
(Ady út) voltak, ök még emlékeztek az utolsó falubeli „miskára", amelyet néhány éve pesti 
felvásárlók vittek el „fillérekért." 
6Kövi Pál: Erdélyi lakoma. Kriterion, B.pest 1980. 294. old. 
''Katona-Dömötör: Magyar borok-borvidékek. Bp. 1963. 199 p. 
*Házi orvosságok, melyek az emberi testnek különb-különb féle nyavályáinak meg-orvoslására 
röviden egybeszerkesztve találtatnak . . . Vátz. (1808) 48. old. 
9Katona-Dömötör: Id. mű. 201. old. 
10 Andruskó K. Papp Miklós: Tokaj Szépirod. 1975. 9. 

Dr. Varga Gábor 

Festett kazetta rajza a gyügyei ref. templom mennyezetéről 
(Hornyák László rajza) 
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