
Rosner Gyula: 

A XVII. Honismereti 
Akadémia elé 

Kissé szorongva várjuk a július hónap első hetét, mert bármily megtisztelő a döntés - az 
Akadémia érkezése - számunkra feladat. Nagy feladat, ha kedves is. Meg tudunk-e felelni 
úgy, mint azt szívünk és eszünk diktálja? 

Annyi biztos, úgy szeretnénk fogadni barátainkat, hogy mindenki olyannak lássa ezt a 
tolnai tájat és népét, mint mi magunk. Tolnát szemlélni egyet jelent a magyar múlt sokszor 
nagyon szép, ám legtöbbször gyötrelmes valóságával. A mi múltunk és bizony sokszor 
jelenünk is a tájat formázza, éli. A D u n a mentén, az Alföld tengersík vidékén úgy lehet hon 
bárki, mint annak idején Petőfi. A szélfútta h o m o k d o m b o k lágy hullámzása észrevétlenül 
ballag át a vízjárta - volt mocsárvilág - Sárközébe, hogy Nyugatra fordulván, a szőlőkkel 
fedett szelíd lankákra kaptasson fel. S ha e dimbes-dombos világot meg is szabdalják a vizek, 
nem akadályozza semmi, mígnem elérjük a Mecsek már hegyeknek számító nyúlványait. 

Változatos ez a világ - nekünk a legszebb - , változatos népeinek ajkáról elszálló szó is. Alig 
néhány évtizede még a magyar szót sok helyütt váltotta fel német és szerb. Mára már gyérült 
a német, szinte eltűnt a szerb, ám új ízű magyarral gazdagította a kényszer történelme. 
Lassan gyógyulnak a sebek, amiket az élet ejtett az itt élt és élő népek lelkén, de a sebhelyeket 
- ne tagadjuk - nem lehet eltűntetni sohasem. Ám e forradásokat ma már nem néma daccal 
tűr jük , hanem büszkén, mint a régmúlt időkben a kard vágta hegeket, hogy a kimondott szó 
becsületének hitével találjon kézre a kéz. Amikor a „székely fiú sováb leánt vesz feleségnek", 
akkor a rög szeretete és a szó egymásra talált. 

Az évezredek homályába vesző múl tunk ismeretét kínáljuk fel az Akadémiának, hogy 
érthető legyen a téma, mit munkánk céljaként határoztunk meg. Mint a Kárpát-medence 
közepén fekvő vidék sorsa - úgy véljük - mintázza egy kicsit az egészet. Amiként Dunának 
és Ol tnak, Lajtának és Garamnak egy a hangja, úgy a tolnai vizek mentében élők nyelvének 
más és más hangzása nem jelent elválasztást, elkülönülést, de jelenti az azonos sorsot, életet. 

Az első emberi nyom, a dunaföldvári mamutvadászok tanyája (20 000 év) „feltárásának 
érdekessége", hogy Sárdi János operaénekes - akkor még néptanító - is ásóval a kezében 
kutatta a múltat. Vagy tízezer évvel később, Szekszárd-Palánkon telepedett meg rövid időre 
ismét ember ezen a területen. A VI. évezred végétől már folyamatos emberi jelenlétről 
tanúskodnak a múzeumban őrzött leletek. 

A csiszolt kőkorszak európai jelentőségű kultúrája egy Tolna megyei kis településről 
kapta nevét: a Lengyeli Kultúra népe. Wosinsky Mór - a ma már nevét viselő múzeum 
alapítója és első tudós igazgatója - e falucskában találta meg először e népesség települését és 
temetőjét. A leletek tanúságtétele szerint ez a nép már földműveléssel foglalkozott , élelmét 
maga termelte meg. Művészi értékei a hatalmas és festett csőtalpas tálak, a szép ívű edények 
sokaságában érhetők tetten. A kul tuszhoz, varázsláshoz tartozó ember- és állatábrázolások, 
szobrocskák köthetők, bár kitűnik ezekből a mindennapok életéért érzett aggodalom. 
Minden szobor a termékenység áhításának jegyében fogant. 

A bronzkor emberének jelenléte - ma már szinte fel sem fogható méretű - gigantikus 
építkezéseivel van jelen a megye múlt jában. Hatalmas földvárakat, erődítményrendszereket 
hozot t létre. Oly nagyokat , hogy egy-egy mai falu teljes nagyságával elfér e földvárak 
némelyikének területén. Ezek az építkezések óriási népmozgásokkal, háborúskodásokkal 
hozhatók kapcsolatba. E történeti képet erősítik a nagy számban előkerült b ronz kincsleletek 
is. A sióagárdi, regölyi, lengyeli földvárak ma is jól megfigyelhetők, vizsgálhatók. 

Az első olyan nép, akiknek nevét is tudjuk, a kelták népe volt. Az i. e. IV. században 
jelentek meg területünkön. Ez a Nyugat ró l érkezett népesség igen sűrűn szállta meg és 
telepedett meg a mai megye területén. Regölyben pedig a bronzkori földvárat tovább építvén 
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egy törzsi-nemzetségi közpon to t hozott létre. Az írott forrásokból tudjuk, itt az eraviscusok 
éltek. 

Az időszámításunk kezdetén megjelenő rómaiak városokat itt nem alapítottak, inkább 
kisebb kolóniák jöttek létre, meghagyván a kelták telepeiben az életet. Ennelc ellenére, mivel 
a Duna mentén fekszik a megye, a „barbároktól" elválasztó határ kialakításában komoly 
szerepet játszott . A „Limesen" katonai táborokat (Lusonium = Dunakömlőd ; Alta-Ri-
pa=To lna ; Al isca=Öcsény-sziget ; Ad Statuas=Várdomb), őr tornyokat építettek és nyilván 
ezek környékén a lakosság erősebben romanizálódott . 

Az V. század mozgalmas történetének nyomai jól követhetők. A hunok - Attila 
vezetésével - ugyan rövid ideig éltek itt, ám nyomuk megmaradt a bátaszéki fejedelmi sír, 
vagy a regölyi alán fejedelemnő aranyban gazdag leletei tanúskodása szerint. A hún uralom 
buk ása után a keleti gótok megjelenését, majd a VI. század közepén letelepedő langobardok 
történetének nyomait tudjuk iól bizonyítani. 

568-tól egy újabb, keletről érkező nép - az avarok - vetette meg lábát v idékünkön oly 
módon, hogy államuk bukása után (803) is nagy tömbben folytatták itt életüket. 

896. a magyarok honfoglalásának éve. Annyi bizonyosnak látszik, bármennyire is a 
fejedelmi száífasterülethez tar tozot t a megye, hogy a X. század első feléből alig ismerünk 
leleteket. Ez megerősíti azon feltevésünket, hogy a magyarok csupán - a dunai gázlók 
biztosításával - a hatalmukat fogadtatták el az itt elő töredék avarsággal. Ám az államalapítás 
korában már egységes történeti (régészeti) kép alakult ki. Az nem lenet a véletlen műve, nogy 
a XI. század Közepéig három nagy hatalmú kolostor is épült. 1061-ben pedig I. Béla 
királyunk Szekszárdon alapított magának és családjának monostor t . Itt is temették el a 
krónika szerint. Az apátságot - a kor kívánalmai szerint - hiteleshelyi privilégiummal 
ruházta fel. 

Az 1241/42-es tatárdülás óriási károkat okozo t t ebben a megyében is. A települések 
tömegesen estek áldozatul, s ezekre régészeti bizonyítékok sorát tudjuk felsorakoztatni. A 
vész elmúltával az elmenekült lakosság újrakezdte az életet. Az elpusztított falvak közelében 
új települések jöttek létre. A feudális oligarchia kialakulásával megkezdődtek a várépítések 
is. Erről tanúskodnak a vár romok Dombóváron , Döbröközben , Sióagárdon, vagy a már 
helyreállított Simontornyán, Dunaföldváron és a munkában lévő Ozorán . 

Legkorábban a simontornyai vár épült, mely Salamon fia, Simon nevéhez fűződik, ö 
szerzett engedélyt felépítéséhez 1280 tájékán. A négyszög alaprajzú vár e család birtokában 
alig egy emberöltőnyi ideig volt. A századok folyamán többször cserélt gazdát - még Ozorai 
Pipóé is volt. 1426 körül a nagy hatalmú Garai család birtokolta. 1500 körül a Buzlayaké, 
akik ajándékul kapták, amikor is reneszánsz stílusban átalakították a várat. 1545-ben került 
török kézre, s éltkor a budai vilajethez tar tozó szandzsák székhelye lett. 1686-ban 
szabadították fel a török megszállás alól. A Rákóczi-szabadságharcban többször jutott 
jelentős szerephez. 1764-ben szűnt meg a várban a főúri élet és ez lényegében megpecsételte 
a vár sorsát. Magtár lett, majd raktárakat alakítottak ki benne. A második világháború után 
állaga tovább romlott. 1975-ben fejeződött be a helyreállítás, azóta múzeum. 

A látogatók előtt nyitva áll a dunaföldvári vár is. Történetét több ponton homály fedi. 
Annyi azonban bizonyos, hogy a torony és erődítmény a XVI. százacf plején keletkezett és 
elsősorban a török háborúkkal hozhatók kapcsolatba. A dunai átkelőhely védelme lehetett a 
feladata, s ezt megőrizte a kuruc korban is. Vak Bottyán generális seregei itt keltek át 
többször is a Dunántúlra. Fekvése a magas löszparton ma gyönyörű kilátást kínál. 

Az ozorai várat 1416 tájékán építtette magának Filippo Scolari - Zsigmond király 
bizalmasa akit Ozorai Pipónak is neveztek. Inkább várkastélynak készült, csak a török 
veszély miatt kapott komolyabb erődítményeket. Ennek ellenére már 1545-ben török kézre 
került, de fontosabb szerepet nem játszott a másfélszáz év alatt. 1686-ban foglalták vissza a 
császáriak, erősen megrongálódott állapotban. 1730 körül új bir tokosok - az Eszterházyak -
barokk kastéllyá alakíttatták át, de már 1799-ben magtárként hasznosították. Ma még csak a 
kutatások történtek meg területén, helyreállítása folyamatban van, de már látszik, az ország 
talán legszebb reneszánsz várkastélyaként várja majd a látogatóit néhány év múlva. 

A dombóvári vár romja ma nem, vagy alig árul el valamit is történetéből. Nagy kár, hiszen 
e falak közöt t írta akkori tulajdonosa - Werbőczi István - a „hírhedtnek" kikiáltott 
hármaskönyvét. Az igaz, hogy az 1514-es Dózs-féle parasztháború után született e mű és ez 
meg is határozta a jobbágykérdésben „ jogrendszerét ' , ám az európai művelődéstörténetben 
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először született állam- és büntetőjogi összefoglalás. Erre méltán büszkék lehetnénk, s nem 
kéne a ma - sokszor kétes - ítéletével szemlélnünk e hatalmas munkát . 

A Rákóczyak dicső korát a még álló építmények mellett a legendák is őrzik. Béri Balogh 
Ádám brigadéros tetteit, majd a bukás utáni mártíromság első állomása - elfogatása -
Szekszárdon történt meg. Alig húsz éve még élt az a fa - Béri Balogh Ádám fája - , mely alatt 
elfogták, hogy vesztőhelyen fejezze be életét. Ma a korhadt tőből sarjadt fiatal fa koronája 
alatt álló oszlop hirdeti e múlt emlékét. 

A viharos évszázadok alatt a hadak útjában élő megye erősen elnéptelenedett. E 
vérveszteséget pótolta a császári udvar a német és a kevés szlovák telepessel. A Duna mentén, 
s a Völgységben így a német etnikum nagy tömbökben, a hódoltság után megmaradt 
délszlávok szigetekben, a szlovákok eleve szórványként voltak jelen a megye akkori 
életében. A németség, tömege miatt is, megtartotta nyelvét, kultúráját, viseletét. A délszláv 
csopor tok lassan egyre zártabb egységekben őrizték múlt jukat , nyelvüket, majd a két 
világháború közötti időben szinte teljesen eltűntek. E folyamat mögött politikai, hatalmi 
érdekek bújtak meg. E sajátságos déli kul túra ma már csak Medinán található, ott is alig két 
tucat család őrzi csupán. Valamint a dunaföldvári és a most gyönyörűen restaurált grátóci 
templom és kalugyer kolostor a mementója ittlétüknek. 

A második világháború végnapjai iszonyú sebeket ejtettek a megye népességén. Az apák és 
fiak esztelen pusztulását, ezrek és ezrek eltűnését az elhurcolt ártatlan gyermekek, nők és 
öregek kínjai tetézték. Mezővárosainkban utcasorok néptelenedtek el. Ám e bűnökért a 
német ajkú népesség „kollektív büntetést" szenvedett. A munkára fogható fiatal fiúk és nők 
hazájuktól távol, bányákban és földeken „fizettek" egy esztelen hatalom tobzódásáért . Majd 
jött a nagyhatalmak „népcserét" k imondó döntésének végrehajtása. A németek - mert 
németek voltak - el kellett hagyják szülőföldjüket . Rosszul ejtett magyar szóval szerették 
volna bizonyítani magyarságuKat, ám menniök kellett. He lyükbe fáradtan, rongyosan és 
átfagyva érkeztek Bácskából a kálváriát megjárt székelyek. Ez volt az 1946-os esztendő. Ám 
még mindig nem volt vége a bajt bajra halmozásnak. U j a b b németeknek kellett menniök, 
hogy újabb magyaroknak - mert magyarok voltak a Garam, a Vág és az Ipoly mentén - le-
gyen fedél a fejük felett. 

Ebben a történelem fintoraival súlyosbított „népi kavalkádban" a magyar a magyarnak, 
német a németnek lett ellenfele. A falvakban, városokban összekényszerített népcsoportok 
tettek kísérletet az életre. Nehéz volt. Nehéz volt a szó, nehéz volt a tett. Ám a Konok 
hallgatás lassan oldódott . Egymás kínjait megismerve, barátokra leltek még akkor is, ha a 
szavak csengése egymás mellett idegen volt. 

E sorok szerzője gyerekfejjel részese volt e nehéz éveknek. Emlékeiben sok-sok nehéz nap 
bukkan fel, majd tűnik el a semmibe. H a kell, érti a német szót, de elgyönyörködik a székely 
ősibb, régebbi magyar csengésében. Ö r ü l a Sárköz „őző" gyönyörű magyarságnak, s kandi 
szemekkel les a palócos nyelv itt-ott felhangzására. 

Ilyen volt múl tunk. Jelenünk szebb, na nehéz is. S jövőnk milyen lesz? Hiszem, 
magunkon múlik. 

Helyismereti baráti kör alakult Encsen a városi József Attila Könyvtárban. A lokálpatrióták 
szeretnék feltárni a múlt emlékeit, hogy azokat feldolgozva, közkinccsé tegyék. Terveik között 
szerepel egyebek közöt t az általános iskola története, a község két világháború között i gazdasági 
élete, az egyházi és világi ünnepek, a szabadidős szokások, az első és második világháború encsi 
áldozatai és egyebek. A baráti kör tagjai a helyi tapasztalatok hiányában szeretnének tanulni 
olyan közösségektől, amelyeknek a helyismereti munkában már vannak tapasztalatai, eredmé-
nyei. (Kerékgyártó) 
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