
Kutatásaim során a pécsi Káptalan Zehi pusztáján találkoztam először egy 13 családot 
számláló, „valachi" néven emlegetett cigányközösséggel, amelynek tagjai 1773-Dan családon-
ként 10-10 forint centust fizettek az uradalomnak és 83 ártánnyal vettek részt a makkoltatás-
ban. A közösség és az uradalom kapcsolatát 1807-ben már szerződés szabályozza, amely 
megengedi, hogy „Az Oláhok Huszonhá rom fejszével az Uraság Dráva melletti erdeiben 
Jegenye, Nyár , Eger és Fűz fábul tekenyőket és más faedényeket készíthessenek." A 
„nagyobb sorsú fáért" 3, a közepesért 2 forint ötven, a kisebbért 2 for intot kellett f izetniük. 
Ezenkívül pedig „két nagyobb és két kisebb tekenyőket" és 122 lapátot kellett „hibátlan és 
szarazon a Ital aa ni minden bér nélkül."21 Folyamatos működésükre 1821-ből is van adatunk, 
amikor az általuk készített lapátokat és teknőket vitte a Káptalani uradalom (Pécs)rácvárosi 
raktárába egy robotoskocsi.2 

Ezt az adatsort gazdagíthatnám még további pozitív példákkal vagy árnyalhatnám 
furfangos lopásokkal, e lmondhatnám azt is, hogy a Dörtönnaplók lapjain találkoztam szép 
számmal tolvaj cigányokkal, de feleslegesen kegyetelenkedővel vagy gyilkossal soha. Itt 
azonban már csak arra kívánom felhívni a mai Ormánság kutatóinak figyelmét, hogy a 
XVII I -XIX. században tisztes eredményt ért el a cigányok társadalmi beilleszkedése, a 
magyar közigazgatás Mária Teréziától örököl t szándéka. Az összeírásokból mindenesetre az 
tűnik ki, hogy a XVIII. század végén az Ormánság falvaiban egy letelepedett, a helyi 
körülményekhez igazodott cigánynépesség élt, amely részt vett a falvak mindennapi életében 
és saját munkájával kereste kenyerét. A Siklósi járás ormánsági falvaiban említett 66 
cigánycsalád gyermekei 50 esetben a falusi életmódnak megfelelő (rusticana) nevelést 
kapnak, 9 esetben semmilyet (nulla), de két hídvégi család gyermeke már iskolába jár 
(Scholam frequentat) . 

A falvak sorsában az úrbéri perek nyomán bekövetkezett területrablások okoztak 
megélhetési gondokat az ormánsági falvakban, hogy szó sem lehetett a perekkel egyidejűleg 
érkezett havasalföldi cigánytömegek befogadásáról. Egy részük az uradalmaktól kapott 
haszontalan földeken vagy vályogvető gödrökben épített magának putri t , más részük pedig 
karavánokba verődve, eknós szekereken járta az ország útjait. A megfelelő feltételek hiánya, 
a koldulás, az alkalom szülte tolvajlás, a kényszerből fe lkapot t dögevés szokása táplálta a 
cigányellenességet és ez a sokféle tényező akadályozta, hogy sorsuk alakulása nem 
folytatódott egészségesen az Ormánságban sem. A magyarok és cigányok közötti feszültség 
egyik legfontosabb oka az lett, hogy míg a XVIII . század letelepült cigányai, zsellér és 
fertályos szomszédaikhoz hasonlóan családonként csak egy-két gyermeket vállaltak, addig a 
XIX. században érkezettek semmit sem tettek a szuletéskorlátozás érdekében. Ez a 
magatartás az oka az Ormánság földién lezajlott gyökeres etnikai változásoknak. 

A honismeret és a tudomány munkásai akkor segíthetik napjaink gondjainak oldódását, ha 
mellőzve a százados előítéleteket, a valóságnak megfelelően mutat ják be a múlt és jelen 
társadalmi viszonyait. 

Kiss 2. Géza 

Dunántúl vándorai 
„Kárpát-Európa a népek, nyelvek, műveltségek és vallások sokszínű freskója. A színeket 

térben és időben elválasztani lehetetlen. A gazdasági és társadalmi helyzet, a hasonló politikai 
alkat, az eltérő földrajzi v iszonyok egymásra utalták és utalják ezeket a népeket. Műveltségük 
bonyolult szálakkal fűződik egymáshoz. Ennek számtalan megnyilatkozását kísérhetjük 
figyelemmel, s különösképpen tanulságosak azok a népi kapcsolatok, amelyek a politikai 
történelem zajos hullámverései közepette a mélyben mentek végbe. Ezekről történeti 
feljegyzések alig maradtak fenn, s csak a XVIII . század végétől bukkannak elő egyes 
mondatfoszlányok, noha már korábban is járták a különböző szlovák, ukrán, lengyel, 
román, magyar, szerb és szlovén vándorárusok, időszaki munkások, pásztorok, készítmé-
nyeikkel szekerező falusi mesterek a kárpáti tájakat és a hozzájuk kapcsolódó peremvidéke-
ket." - írja Gunda Béla Herder-díias néprajz tudós Két nép vándorai című esszéjében. Az 
alföldi magyarság és a szomszéd népek között i kapcsolatokat - főként Gunda Béla 

2 , P K M L C D X V . 32. Conscr ipt io Valachorum, 1807. 
2 2 PKGL C. tábla. Robotkönyvek gyűj teménye, 1817. 
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szere; Felhasznált források; Veszprém megye tör-
ténetének és közigazgatási beosztásának alakulá-
sa: A településhálózat alakulása, Elpusztult falvak 
- települések, A falvak etnikai képe; A megye 
népességi és társadalmi képe; A lakosság száma és 
társadalmi megoszlása 1531-1768 között, A me-

Í;ye népessége a XIX-XX. században; A megye 
akóinaK foglalkozási ö s s z e t é t e l e , megélhetési for-

rásai: Termelési viszonyok a XVI-XVIII. század, 
A lakosság megélhetési forrásai (A mezőgazdaság, 
Az ipar), Török hódoltság, idegen csapatok, „pré-
dikátorok" és oligarchák, Úrbéri terhek, úrbéri 
harcok; Termelési viszonyok a XIX-XX. század-
ban: Birtokmegoszlás, birtokosok, Mezőgazda-
sági fejlődés a felszabadulás után, Növényterme-
lés, terméseredmények, Állattenyésztés, állatállo-
mány, Az ipari fejlődés hatása a település- és 
népességfejlodésre; Természetes és tényleges nép-
szaporodás: Természetes népmozgalom, Tényle-
ges népszaporodás; Irodalom. Második rész: A 
megye Községe inek és lakott helyeinek lexikona. 

Visy Zsolt: A római limes Magyarországon. Cor-
vina. Bp. 1989. 142 old. 

Visszapillantó az intézmény főgimnáziummá 
teljesedésének (!) 100. évfordulójára. Kiadja a 
Kossuth Lajos Gimnázium, Nyíregyháza. 1988. 
21 old. 

Zákonyi Ferenc: Nagyvázsony. Kiadja a Veszp-
rém megyei Idegenforgalmi Hivatal. Veszprém, 
1988.39 old. (5. jav. kiadás) 

Zinner Tibor: Adalékok a magyarországi kon-
cepciós perekhez. História klub füzetei, 3. Kiadja 

a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár. 
Székesfehérvár. 1988. 55 old. 

ZOUNUK 3. A Szolnok Megyei Levéltár Év-
könyve. Szerk: Botka János. Szolnok, 1988. 426 
old. 

Horváth Lajos: Az Újszászi család a XV-XVI. 
században, Nagy Márta: A karcagi görög temp-
lom ikonosztázionja, OrosziSándor: Karcag város 
erdőgazdálkodása a XVIII. század közepétől nap-
jainkig, Zsoldos István: Elemi csapások Kisújszál-
láson a XIX. század második felében, Cseh Géza: 
Országgyűlési választási mozgalmak Jászberény-
ben a kiegyezéstől a millenniumig, Soós László: A 
Jászkin Kerület önálló iparosainak és kereskedői-
nek szakmák és települések szerinti tagolódása 
1874-ben, Kiss Kálmanné: Az értelmiség szerepe 
1918-19-ben Kisújszálláson, Balázs György: A 
közbiztonság megteremtése, a népi karhatalom 
felállítása és a rendőrség megszervezése Jász-
Nagykun-Szolnok megyében 1944-45-ben, ] . 
Tóti D ezső: A kunszentmártoni mezőgazdasági 
szövetkezetek gazdasági fejlődése a kollektivizálás 
idején (1948-1959), Ágoston Gábor: A szolnoki 
szandzsák 1591-92. evi összeírása, Kaposvári 
Gyula: Adatok a felső-varsányi kastély történeté-
hez, Ötvös László: Csokonai nyomában a Tiszavi-
déken és a Nagykunságban, Botka János: A „Ti-
sza-zughi Archeológiai Magán-Társaság" jegyző-
könyve az 1886. október 25-én Tiszakürtön vég-
zett ásatásról, T. Bereczki Ibolya: Túrkeve és az 
ezredévi országos kiállítás-Iratok Herman Ottó 
túrkevei kapcsolatainak történetéhez, Tóth Al-
bert: Szolnok megyei tiszántúli területének kún-
halmai. 

Lószerszámveret. Szeged - Bajánhalom (Hornyák László rajza) 



Tutajos tótok (szlovákok) pihenője a Vág torkolatánál. Rajz a Vasárnapi Újsághói, 1892. 

tutaj 28 fenyőrönkből , 300 szál deszkából, 100 szál lécből és 60 ezer fazsindelyből állt. Béllei 
János (szül. 1899) tabajdi bognármester nagyapja házépítés előtt Trencsénbe ment fát venni. 
A fából tutajt készítettek, és az eladóval együtt lejöttek vele a Vágón és a Dunán Ercsiig. 
Ercsiből kocsival szállították a fát Tabajdra. A Dunán leúsztatott tutajokat a Mezőföld 
területére magas vízállás esetén a Sárvízen és a Sión is felvontatták lovakkal. 

A Mezőföldtől nyugatra, Veszprém, Somogy megyék területén a Kárpátokból a folyókon 
leúsztatott épületfa jelentősége a Dunától való távolsággal egyenes arányban csökkent. Ezt a 
területet már elsősorban nyugat-magyarországi német (hienc) és a felső-őrségi magyar 
fuvarosok látták el a Keleti-Alpokból származó építőfával. E fuvarosok, borkereskedők a 
Dunántúlra gyümölcsöt, fenyődeszkát , építőfát szállítottak, amit a Balaton-felvidéken és a 
Somló-vidéken borra, Somogyban gabonára cseréltek. A fát és a gyümölcsöt (almát) gyakran 
Stájerországból hozták, az érte kapott bort és gabonát is sokszor ot t értékesítették. 

A Keleti-Bakony erdeiben az első világháborúig nyaranként szlavóniai, horvátországi 
kádárok faragták a hordódongát . Bakonybéli és lókúti favillakészítők a századfordulón 
Stájerországban, Horvátországban, Szerbiában, Romániában, Bulgáriában is dolgoztak. De 
az i t thonmaradottak is szinte az egész Dunántúl t , Kisalföldet bejárták faáruikkal, faszerszá-
maikkal. Szénakaszálás, aratás előtt különösen nagyszámú kaszanyelet, favillát, fagereblyét 
adtak el a győri nagyheti, a székesfehérvári Szent György-napi és a pesti József-napi 
vásárokban. Egyedül Bakonybélből, ahol a legtöbb fafaragó dolgozott , az 1940-es évek 
elején még évente 40-50 ezer favilla, 15 ezer fagereblye, 4 ezer falapát, 5 ezer járom, 50 ezer 
k e r é k t a l p Került ki . 

Mésszel a várpalotai meszesek járták a vidéket. Számuk századunk elején száz, 1930-ban 
kétszáz körül mozgott . Várpalotán kívül Isztiméren, Tésen, Dudaron, Bakonynánán, 
Olaszfalun, Perén, Eplényben, Szentgálon, Mencshelyen, Vászolyban, Tapolcán, Sümegen 
rakodtak meg friss mésszel. Ponyvás meszeskocsijaikkal a Kisalföldre, szinte az egész 
Dunántúlra és a Duna-Tisza közére is eljutottak. Az első világháború előtt még Stájeror-
szágba is vittek meszet. Visszafelé a Duna-Tisza közéről, Tolnából dinnyét hoztak, azt 
árulták. 

Áthaladtak Dunántúl területén a Győr , Sopron, Bécs felé tartó szerbiai, szlavóniai 
disznókereskedők is. Richard Bright, 1815-ben Magyarországon járt angol orvos és 
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geológus Csurgó környékén találkozott velük, így emlékezett meg útleírásában alakjukról, 
tevékenységükről: „Az egyik turbánt viselt és övéből négy nehéz pisztoly nézett kifelé, míg 
két társa, kik alantasainak látszottak, egy-egy pisztollyal és tőrrel voltak felfegyverkezve. 
Szerb disznókereskedők voltak, a török natárról egy falka pompás sertést hajtottak 
Magyarország másik részébe. Az effajta forgalmat olyan nagymértékben folytatják, hogy 
1802. évben 278 415 db sertés jött át a tö rök-magyar határon, az itteni erdőkben legelt s 
azután piacra került Sopronban és Bécsben." A Bakony bükk- és tölgyerdeiben a múlt 
század első felében még évente százezer sertést makkoltattak. Késő ősszel a makkon 
felhízott sertésfalkákat az Erzsébet-napi soproni vagy a Katalin-napi győri vásárra hajtották. 
Ami itt nem kelt el, azzal továbbmentek Bécs felé. 

A vándormunkások közül a Dunántúl nagy uradalmaiban dolgozó szlovák, kárpátukrán 
és vend (szlovén) mezőgazdasági idénymunkásokat kell megemlíteni. A mezőföldi uradal-
makban dolgozó, távoli vidékekről érkező mezőgazdasági idénymunkásokra már a XIX. 
század második évtizedéből vannak adataink. Előszálláson, a cisztercita rend 34 000 kh-as 
uradalmában 1814-ben 88 felvidéki szlovák idénymunkást alkalmaztak a szénamunkáknál , 
kaszálásnál, gyűjtésnél. Az idénymunkásokat a munka befejezése után egy összegben 
fizették ki, az utolsó napon ünnepi ebéddel vendégelték meg őket , majd a munkacsapatok 
vezetőivel a következő év szénamunkáinak elvégzésére is megkötötték a szerződést. 
1814-ben és 1815-ben a szlovák idénymunkások két hónapot dolgoztak az uradalomban. A 
szénagyűjtés végén bocsátották el, tehát az aratásnál már nem alkalmazták őket. Azt is 
tudjuk, hogy az idénymunkásokat Dunapenteléig hajóval, onnan pedig kocsikon szállította 
az uradalom. Árva és Trencsén megyéből szlovák, a csehországi Reichenbergből német 
idénymunkások dolgoztak 1848-1849-ben az Adony és Ercsi közötti pusztákon. Az itt 
elhalt idénymunkások és gyermekeik nevét, származási helyét az adonyi római katolikus 
plébánia halotti anyakönyvéből ismerjük. 

A XIX. század utolsó harmadától kezdve az uradalmak nagyarányú cukorrépa- és 
kukoricatermesztésüket már elsősorban a Kárpát-medence északi és nyugati peremvidékei-
ről (Felvidék, Kárpátalja, Vas, Zala m.) jött idénymunkásokra, a summásokra vagy 
hónaposokra alapozták. Az első világháború előtt a Felvidékről főként szlovák, Kárpátaljáról 
kárpátukrán, Vasból, Zalából vend summások dolgoztak a Fejér, Veszprém, Somogy megyei 
uradalmakban. A summások elnevezése a latin summa szóból ered, amely arra utal, hogy 
bérüket nagyobb időközökben, egy összegben vették fel: élelmiszer- és pénzjárandóságukat 
általában havonta, a terményt, gabonát a munka végén. 

Lukács László 

Kistáji kapcsolatok 
az Ung vidékén - a búcsújárás 

Falvak, városok népe sosem önmagába bezárkózva élt, hanem különböző intenzitással 
ugyan, de kapcsolódott a szomszédos településekhez, tá jakhoz. E kapcsolatok szálai 
szövődhettek a gazdasági és a társadalmi élet sok területén. Legszembetűnőbbek a 
kereskedelem, az adás-vevés vonalán. Az ungi Tiszahát népe a jelentős ungvári vásárok 
mellett gyakorta látogatta Nagykapos és Csap vásárait is. Fölösleges zöldségeit Mocsár, 
Nyarád és Kelecsény népe elhordta H o m o n n a tájékára, ahonnan viszont szlovák és ruszin 
kepések (aratók) érkeztek vidékünkre az aratási munkákra. Mozgékony réteg volt még a 
pásztoroké. Az elmúlt századokban pedig még az Alföld belsejéből is nagy disznónyájakat 
hajtottak az ungi tölgyerdőkbe makkoltatni. Mindezek a mozgások természetesen azzal is 
együtt jártak, hogy mind az útrakelők, mind pedig a helybeliek jobban megismerhették 
egymást, s ezáltal létrejöttek a kulturális egymásrahatásnak is a lehetőségei. A kulturális 
jelenségek legfőbb közvetői azonban a házassági kapcsolatok voltak. Az ú| helyre kerültek 
ugyan alkalmazkodtak a befogadó közösség szokásaihoz, ám ők is meghonosíthattak 
több-kevesebb magukkal hozot t , falujukra jellemző sajátosságot. Ez a viszonylag erős 
összeházasodás eredményezte, hogy az egykori nagykaposi járás területén lévő települések 
népi műveltsége erősen hasonló, csaknem azonos. E fafucsoporthoz kapcsolódik a Labore 
jobb parti Deregnyő, Hegyi, Kis- és Nagyráska, valamint részben Abara is, az Ung jobb 
partjáról pedig főleg Pályin, illetőleg Kis- és Nagyszeretva szórvány magyarsága is. 
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