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Majsai harangok és harangozok 
Majsa középkori elődje, Majossaistvánszállása a jelenlegi község északkeleti részéri terült el, templo-

ának romja még a múlt század végén is állt. A település és a templom valószínűleg az 1541-es 
rök hadjárat alatt pusztult el, lakói a környező városokban és a vadvizek nádasaiban találtak 
enedéket. A középkori faluhelytől keletre elterülő Nagyrétről azt tartotta a szájhagyomány, hogy az 
lenségtől mentve oda süllyesztették Majossaszállás lakói a harangjukat. A zúgó nádasból a régi 
nlékezők gyakran hallani vélték a víz alatt meg-megkonduló harangot. 
Az 1742-ben Majsa pusztát időlegesen újra benépesítő tószegi telepesek már új helyre építették fel nád-

d fedett, sövényfalú templomukat. Mivel azonban a tószegiek nem barátkoztak meg a számukra 
okatlanul mostoha környezettel, nagyrészük visszaköltözött Tisza menti szülőhelyére. Az alapító 
ílónia plébánosa, Virág György, 24 családot kitevő nyája élén azonban helyén maradt. 
Az 1743-ban Majsára költöző ülléspusztai honfoglalók fából készült templomukat ottani papjuk-

ul, Krizsanóczky Jánossal együtt Félegyházára költöztették, valószínű, hogy az újonnan érkezők 
maradék tószegiekkel osztoztak a már megépített egyházon, s valószínűleg örökölték a toronyban 

:olgálatot teljesítő, imára szólító alkalmatosságot is. Az 1745-ös Canonica Visitatio a harangozó bérét 
rögzíti. 1761-ben már két harangról szólnak a feljegyzések, egy ötven és egy nyolcvan fontosról, 

kkor Szabó József majsai plébános adományokból egy új öt mázsa 33 fontos harangot öntet. A 
arangozó munkája is megnő, mivel a toronyba órát szerelnek, és annak kezelését is neki kell végezni. 

1786-ban Térbe István bíró Pesten 11 mázsás új harangot öntet. Ekkor már 4 harang van a to-
myban. Rendezik a harangozó bérét úgy, hogy részesedést kap minden harangozás után. Ez aztán oda 
:zetett, hogy a Tanácsnak szabályozni kellett, hogy a „sok ízbeli harangoztatások megszűnjönek!" El-
:ndelik, hogy télen 7 órakor, nyáron 5 órakor harangozzanak és a napi 2 mise előtt félórával újból, 
asárnap és ünnepnap a második misére első és második beharangozás is legyen. Délre, estére pedig 
nagyharanggal harangozzanak. A kevesebb harangozás után kevesebb részesedés is illette a haran 

Z 1922-ben vásárolt új harang, háttérben a község fatornyos iskolája (Paskuj Iván felvétele) 
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gozót. Ez viszont oda vezetett, hogy már iparosok is „másodállásban" harangoznak, mint példái 
1808-ban Butty Mátyás szabómester. 

1814-ben a Tanács Eberhardt Henrik pesti harangöntőtől az elrepedt lélekharang helyett két új: 
vásárol. Egy 103 fontosat, melyet Szt. Flórián, s egy kisebbet Szt. Borbála tiszteletére szentelte 
tek fel Vácon. A harangozónak megtoldják a bérét, a 25 pozsonyi mérő búza és 45 Ft mellé még ej 
„darabka földet a kantomé szomszédságában a Szabadkára vezető út mellett" kap. 

Terbe István bíró 1841-ben elkészítteti Majsa addigi legnagyobb harangját. Á 22 mázsás darab( 
Horning József pesti harangöntő készíti, fontját 35 garasért, koronáját, ütőjét 250 Ft-ért. A harar 
felirata: „A majsai kunok ájtatos adakozásából a Szentháromság tiszteletére felajánlott Krisztus szí 
letése után 1841. Majsa városa szállatásának 99., várossá tételének pedig 5. évében". A harang azoi 
ban nem sokáig hivogatta Majsa lakóit szép hangjával ünnepi ájtatosságra, mert 1916-ban, több tá 
sával együtt bevonult a háborúba, hogy ágyúként pusztítsa az embereket. 1918-ban még két újab 
harang követi társait bevetésre. Pótlásukra csak 1922-ben gondolhatott a község, mikor az Eklézsi 
rt. harangöntő céggel 4 harangot öntetett. A legnagyobb 13 mázsás, a legkisebb 60 kg. A legnagyobb fe 
irata: „Hol vagy István király, Téged a magyal* kíván", a következőé: „Szent László a magyal 
palástoddal betakard". Az új harangok felszentelését 1922. március 15-én Hannauer A. István vá 
püspök végezte. A majsai nép azonban nem volt megelégedve az új nagyharang hangjával, mert a réj 
hangja ércesebb volt, enyhe időben „Félegyházáig is elhallatszott". 

1943-ban újból bevonult a háborúba az ún. „kismásodik és nagymásodik". Ezeket a község mé 
a mai napig sem tudta pótolni. 

A harangok sorsa összefonódik a község sorsával, történetével. A harangnak egy közösség éle 
tében időjelző, informáló szerepe van, hirdeti az örömet, dicsőséget, ünnepet, de a halált is. Misét 
hív, tűzvészt, árvizet, ellenséget jelez, halálesetet ad hírül. A határban dolgozók még az 1930-a 
években is ha meghallották a harangszót, megálltak munkájukban, a kalapjukat levéve elimádko: 
ták az Úrangyalát. Ma legfeljebb annyit mondanak: „na, húzzák a levesmarsot". 

A felszentelt harangnak bajelhárító erőt is tulajdonítottak. Ha nagy vihar jött, „idő elébe" harango; 
tak, hogy elriasszák a bűbájosokat. így mondták: „megszólaltak a nagykutyák, ugatják a bűbájc 
sokat". Az 1920-as években már módosult a magyarázat, azért húzták meg a harangokat, hogy szél 
oszlassa a hangja a viharfelhőket, hogy ne verje el a jég a határt. Jelentős néphagyomány fűze 
dik a Húsvéti ünnepek harangszavához. Nagypénteken a toronyban lévő, méteres hajtókarral ellátót 
kereplőt használták, mert „elnémultak a harangok". Nagyszombaton, amikor a harangok megszólal 
tak, gyerekek, felnőttek söprűt ragadtak és „kígyók-békák távozzatok" felkiáltással körülsöpörté 
a házukat. 

Ha valaki meghal, a lélekharang búcsúztatja, meghúzzák a „lélekváltságot". Férfinak három „ver 
set", a nőnek két „verset" húztak, így tudatták a halott nemét. Temetéskor a harangszó elárulta 
halott anyagi helyzetét, mert a szegénynek kevés pénze miatt csak a kisharang meghúzására telt, 
gazdagabbat már a nagyharang búcsúztatta. Szegénynek a kisharang azt hirdeti vékony hangjár 
„inge-gatyája, inge-gatyája". A gazdagnak a nagyharang vastag hangja: „földje-tanyája, földj< 
tanyája, barma-gulyája". Tűz esetén félreverték a harangot. Ahányat kondítottak egymás után, abbai 
a tizedben volt a tűz. A torony ablakán pedig abban az irányban tették ki a piros zászlót. 

Árvíz miatt ebben a homokhátsági nagyközségben utoljára az 1940—41-es belvíz-betöréskor vertél 
félre a harangokat. A harang hangjából az időjárásra is következtettek, ha tisztán hallatszott a ha 
rangszó jó idő lesz, télen pedig száraz hideg. Ha tompán hallható, akkor nedves, esős, ködös időt vártai 

A majsai falucsúfoló is a haranggal, a harangozással kapcsolatos. A váci püspök Majsára érkézé 
sének hírére — hogy a magas rangú vendéget méltón fogadhassák — csatárláncszerűen gyerekőr 
séget állítottak a tanács vezetői az országúton. A gyerekeknek az lett volna a feladatuk, hog; 
amint meglátják a püspök hintaját, egymásnak továbbkiabálva a püspök megérkezésének hírét, tu 
dassák azt a harangozóval is, aki majd meghúzza a nagyharangot. A gyerekek szokás szerint hama 
rosan játszadozni kezdtek. Egyszer egy sündisznó ballagott át az úton, s nagy lett az öröm: „nézd : 
tüsköst! ott a tüskös" — kiabáltak. S a csatárlánc már továbbitotta is szolgálatkészen a hírt egészen i 
harangozóig: „itt a püspök!" 

Ekkor húzták meg Majsán a nagyharangot először és minden valószínűség szerint utoljára a sün 
disznó tiszteletére. 

Csík Anta 

Nem minden kurta kocsma kurtakocsma 
A nemességet a kisebb haszonvételi jogok is megillették, mint a halászat, vadászat, malomtartás, húsvá 

gás és húsmérés, boltbérszedés, pálinkafőzés, tégla- és mészégetés, vásár-, vám- és révjog, valamint a iu 
educilli, azaz az italmérési és korcsmáltatási jog. A rátarti birtokos azonban nem állt a csaphoz, italmérés 
jogát éves szerződéssel bérbe adta, ha nem adta árendába, iccést tartott. Az éves bormérő helyeken kívü 
voltak időszakos kocsmák is, kurta kocsmák változó időtartalomra. A Szent Mihályról karácsonyig műkő 
dő kántorkocsmákban vagy fertálykocsmákban újévig is eliszogathattak a borkedvelők, a kezüket csizma 
szárhoz verő duhajok. A Szent Mihályról Szent Györgyig nyitva álló italmérés is kurta kocsma volt. í 
zárás előtti napon még jót ihattak benne a pásztorok, aztán mehettek a nyájakkal ki a pusztákra.1 A Pe 
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fi által megénekelt kurta kocsma, feltehetően, a téli időkben nem járó szamosi rév miatt csak a tavaszi 
golvadástől a téli fagyok beálltáig állt nyitva. Semmiképpen sem volt éves italmérés, azt a kocsmárosfi 
ü tő mindenkinél jobban tudta, tgy hát mi is tudjuk, hogy a folyóra kirúgó kurta kocsma időszaki bor-
érés, hosszabb-rövidebb ideig bort mérő hely volt. 
Azt már kevesen tudják, hogy a zugkocsmákat, az engedély nélküli borméréseket, az alattomos italmé-

seket is ezen a néven ismerték szépapáink, napjainkban különbséget téve írásban közöttük, az előbbiek 
lzőjét külön vesszük, az utóbbiakét egybeírjuk.2 Nagy különbség van tehát a legális kurta kocsma és a 
jgott kurtakocsma között. A kurta kocsmák árendásai állandó harcban állottak a kurtakocsmárosokkal, 
ä nyomára akadtak egynek is, a bíró kezire adták. A drága árendán tartott ivóház jövedelmét erősen 
>ntották a tetemes jogdíjat, boltbért és adót nem fizető olcsó zugmérők. A hatóságok és az uradalmak 
iég jutalmat is ígértek a feljelentőknek, súlyos büntetést pedig a kurtakocsmárosoknak. 
Cegléd minden időkben bővelkedett italmérésekben, ilyenben is, olyanban is. Lássunk hát néhány múlt 

ázad eleji feljegyzést a kurtakocsmákról! 
Istentiszteletek után 1816-ban dobolták: „Feladók szűke miatt hatalmazódott el az alattomos Bor mé-

is, pedig a' feladó az elfoglalandó bor árának egyharmad részét jutalmul kapja."3 A tilos bormérőt 12 
irintra bírságolták. Tizenkét forinton akkor két-három akó bort lehetett venni. Ha nem fizetett, elko-
ozták a megkezdett hordója tartalmát. 

1818-ban a családi féljobbágytelekért marakodó testvér jelentette fel a másikat. Szereplői jobbágyi sor-
in élő nemesek voltak. Cegléd határa a történelem folyamán mindig egy kézen volt, kezdetben a kirá-
okén, majd az óbudai klarissza kolostor tulajdonában. Itt a polgári forradalomig senki másnak nem volt 
lagántulajdon földje, még nemesnek sem, egy tenyérnyi sem. Aki nemes földet kapott az uradalomtól, az 
;ak személyére volt szabad, de a telkek után éppen úgy robotolt és dézsmát szolgáltatott, mint a nem ne-
lesek. „Panasz tétetvén az erant, hogy nemes Mártony Sándor Kurta Kortsomát mér, mellynek nagyobb 
ilágosítására meg lesetvén a' Háza, e' mai napon rajta érték Sepsi András Feleségét a' midőn onnand egy 
:ze bort hozott, és azt vallotta, hogy ő azt 10 kron (krajcár, H. L.) vette lészen. Végeztetett: Világos lé-
én a dolog, de tudva lévén az is, hogy Mártony Sándor más úttal is tartott Kurta Kortsomát melly által 
g inkább a Katonaságnak szerzett rejtő és búvó helyet. Ki küldetik Farkas Mihály Második Bíró Úr, 
ogy Mártony Sándor Házához elmenvén, az illyes törvénytelen tstelekedete (miatt) rendelt 12 forint 
üntető pénzt fizesse be, vagy ha ezt nem tselekedvén a' meg kezdett hordó Borát hozassa el, és vegye 
:questrum alá addig is még a Tettes Fő Szolga Bíró Úr erre jönne. De minekutánna Mártony Sándor 
a declaralta, hogy ő sem a 12 forint büntető pénzt le nem fizeti, sem a' Borát el vinni nem engedi, elül 
llván az édes Attya Mártony Gábor is, azt mondván a' Város Második Bírájának: itt issza meg a' Kuttya 
vérit, aki reá meri a' kezét a' Hordóra tenni, meghal akkor két Ember, ha azt elviszik. Ezen jelentésére 
Második Bírónak meghagyta a' Város fő Bírája, hogy onnand az Embereket hívja el, ne hogy erőszak 

•tel által valami szerentsétlenség történjen, és a' Dolog a' Tettes Fő Szolga Bíró Úrnak fel adatni rendel-
heti. Ki adta Szabó András nótárius." 

Az ötvenezer holdas mezőváros határának fele volt csak szántóföld, itt voltak a jobbágytelkek és az 
radalmi majorságoknak hétezer holdja. Nem voltak bőviben a földeknek a ceglédiek, minden telekhez 
Jggal-körömmel, akár hamissággal ragaszkodtak. A város alatt terült el a huszonháromezer holdas nagy 
áskom, mely csak füvet termett, nem szántották. A Mártony család békéjét is a földhöz való juss dúlta 
>1. „ ö r e g Mártony Gábor tesz panaszt a Tiszti Széknek, hogy fia álnoksággal az ő 45 éve bírt fél sessio 
ildjét magára iratta, tudta és beleegyezése nélkül, az idősebb fiútól levetetvén. Kéri a Tiszti Széket, hogy 
lihály kisebb fia nevéről visszakerüljön a birtok. Mihály vádaskodott az idősebb Sándor ellen. 

Mihály ugyancsak a Tiszti Székhez folyamodik tiltakozván a vád ellen, hogy ő Sándort kifizette 300 
irintokkal, kéri a Tiszti Széket, hogy az igaz úton ráírt 2 fertály föld maradjor a nevén (egész jobbágy-
:lek kilencvenhárom hold volt, a fertály ennek negyedrésze 23 hold H. L.). Ö adta be a Sándor Kurta 
korcsma ügyét folyamodása megerősítésére, hogy nem ő, hanem Sándor a hitvány ember.'"1 

A XVIII. század közepe óta Cegléden állomásozott egy lovasosztály. Sohasem magyar huszárok, hanem 
sztrák vasasok, vagy lengyel dzsidások, máskor cseh dragonyosok. Laktanyájuk nem volt, a legénység a 
azdáknál volt szálláson. Távol hazájuktól a szűkre szabott zsoldon éltek esztendőről esztendőre. Egyik 
lásik élelmesebbje kereskedett, mesterséget űzött, voltak, akik tilos bort mértek. Az egyik kocsmabérlő 
ét katonát is följelentett emiatt. „Nemes Molnár Márton úr jelenti, hogy Szalisznyó Andrásnál quártély-
an levő Káplár bort mér. Elő állíttatván Szalisznyó András mint Házi Gazda, aztat tudja, hogy az ő 
'intzéjében vagyon a' Káplárnak egy Hordó Bora, de hogy aztat mérte volna, nem tudja. Aztat látta, 
ogy egy Katonának adott egy fazék bort. 

'Magyar Néprajzi Lexikon 3. k. 233. old. 
^Ugyanott 
'Uradalmi iratok 1816-ban. Eredetije Cegléd Városi Levéltár (CVL). 
'Czegléd Várossá Fó Bírói jegyzőkönyv 1818 febr. 23 (CVL). 
s1838/39-ik Katonai Évben Czegléd Várossá főbírói Hivatalánál tett szóbeli panaszok és azok elítélésének pontos feljegyze-
set tárgyaló Napi Könyv (CVL). 
'Fő Bírói Napi Könyv 1823. Mart. 7. (CVL) 
Cegléd város Hirdetések Könyve 1848 okt 29. (CVL). 

"Cegléd város Hirdetések Könyve, 1848. nov 25. és december 3. (CVL). 
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Nemes Molnár Márton Árendás úr azt is jelentette, hogy Szőke Farkas Jánosnál levő quartélos Katona 
a többi katonáknak Bort mér. — Szőke Farkas János elő állítván azt nyilatkoztatja, hogy ő nálla lévő Pé-
ter nevű Quartélyos katonája a Capitany úrnál szolgáló katonával együtt 10 akó Borát meg vett és Akón-
ként horta el, és azt a' Katonáknak 6 krajczárral el mérte."5 

A kurtakocsmák szökött katonák, betyárok, tolvajok, útonállók, csavargók és erkölcstelen személyek 
tanyái voltak, a házigazda is leginkább orgazda volt. „Berényi Judith azon panaszkodik, hogy miolta 
Kontz István ő miatta a tanáts által botütésekkel meg fenyíttetett, az olta úton-útfélen Szajhának kiabál-
ja, sőt nem régiben a' nálla levő hajtó ostorral reája vágott. Kontz István el esmerte, hogy a' Leányra 
egyszer ostorral reája vágott, de akkor boros volt. De ha jól meg vizsgáltatik, azon a' részen nintsen rosz-
szabb Ház mint a Berényiné Háza, mert ott szüntelenül Kurta Kortsmát mérvén, minden rossz ember be 
jár s oda tolvajlott jószágokat visznek, és el emésztik (eladják H. L.) Mellyet minden Szomszédok bizo-
nyíthatnak. — Hogy Berényiné Háza nem a' leg jpbb hírű lett légyen, az régen tudva vagyon s azért már 
meg szenvedett. Kontz István pedig el esmérvén azt, hogy a' Leányra reá vágott, azért 24 órai áristommal 
fenyíttetik."6 

A kisebb haszonvételi jogokat a negyvennyolcas törvények a nemesség kezén hagyták, hosszú évekig 
érvényben volt még a ius educilü. Mint majd látjuk, a bortermelő parasztok a nemesi jogok eltörlését erre 
vonatkozva is értették, nyakló nélkül mérték a szeszes italt súlyos anyagi kárt okozván a majorságát és 
szőleit megtartó nemességnek, és a bormérő jogú városoknak. „Ezennel kötelességbűi tartja a' Bíróság fi-
gyelmeztetni mindenkit, hogy mind azon lakosok, kik jelen Országos vásár alkalmával engedelem nélkül 
bort merészelnének mérni, úgy fognak tekintetni, mint a' Város jogát bitorlók és mint illyenek, az illető 
Törvény Széknek fognak által adatni. Hogy tehát ezen kedvetlen körülményt ki kerülhessék, tartsa magát 
vissza minden becsületes érzésű polgár Társ azon vissza éléstől. Akik mind a húst, mind a' bort az olta 
még szabadabban mint valaha, nem átalják mérni minden törvényes jog nélkül: ennél fogva valamint már 
több ízbe, úgy ezennel is szorossan meghagy at ik, hogy a' kik kurta kortsmákat merészelnek tartani — s' 
az által a' Város jogát mint egy erőszakkal bitorolni — mind azok a' Tanáts figyelmét nem fogják kikerül-
ni, hanem a' törvény rendelete szerént a' leg példásabban fognak minden személyválogatás nélkül meg-
büntettetni."7 

A dugott kocsmák csak mérték az italt, a tanács ismételten fenyegetett: „Közhírré tétetik minden lako-
soknak, hogy az eddigien is tilos bor és pálinka méréssel felhadjanak, mert különben azok, kik ezentúlis 
azt alattomban gyakorolni bátorkodnak, elkobzás mellett még 12 pengő forintra is fognak büntettetni első 
ízben, másod ízben 24 forintra, és minden található ital elkobzására."8 

A múlt században minden harmadik házban volt kurtakocsma, a rokonság révén jóformán az összes 
gazda, kézműves és honorácior érintve volt. Ez a magyarázata a tanács panaszának, hogy a „feladók szű-
ke miatt hatalmazódott el az alattomos bormérés." Nem számított ceglédinek az, akinek az öreghegyben 
vagy az Ugyerokban nem volt szőlője. Volt bor bőven, pálinka is, no meg borivó is. Ha elfogyott a saját 
termése, eljárt a kocsmákba. Máig is él az anekdota: 

— Lett-e? (már tudniillik bora) 
— Lett hál' Isten. 
— Akkor tele a pince? 
— Üres az, eladtuk. 
— No, akkor van pénz. 
— Nincsen a'. 
— Hát?! 
— Elittuk! 

Hídvégi Lajos 
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Panoráma útikönyv 
elmaradhatatlan útitárs 
és biztos vezető a hazai 

és külföldi utazások során. 

Gazdag választékkal várják Önt 
a könyvesboltok. 
Ebben az évben 

megjelenő új kiadványok: 

Balázs Dénes: Közép-Amerika nagyútikönyv 
Fehérdy Iván—Dukay Tóth Romola: 

Kanada nagyútikönyv 
Firon András: Kassa városkalauz 
Lindner László: Hamburg és környéke „mini" 

útikönyv 
Németh Adél: Burgenland „mini" útikönyv 
Makó Bálint: Tunézia kis útikönyv 

PANORÁMA 
Egy lépést se tegyen 

Panoráma útikönyv nélküli 




