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Tiszaújfalu egyik tanyáján, nyolc utódot fölnevelő középparaszti család hetedik gyermekeként 
született. Ehhez a vidékhez, a Kiskunság keleti széléhez, közelebbről Újfalu , Alpár és Bokros községek 
területéhez, tanyavilágához kötöt te gyermekkora, itt járt iskolába és itt dolgozot t , itt alapított családot 
és született két gyermeke, s a katonaidőt leszámítva hosszabb időre soha nem is távozott innen. E tájon 
szívta magába nemcsak a tájnyelvi fordulatokat és szokásokat - melyek egy kicsit T ö m ö r k é n y István, 
főként pedig Kádár Lajos könyveiből is ismerősek - , de a honfoglalás óta őrzöt t mondákat és a múlt 
századi dudások történeteit, valamint a tekerőlant készítésének tudományát is. 

A régi idők tanyai embereinek azonban egészen más volt az életük, mint akárcsak a maiaknak is. 
Annyi társához hasonlóan, Bársony Mihály is fiatal korától résztvett a ház körüli és a mezőgazdasági 
munkákban, de ha kellett ajtót és ablakot csinált, máskor kemencét épített, muzsikált, később pedig a 
hangszerekhez szükséges munkaeszközei legtöbbjét is elkészítette. 

A zenéhez és a hangszerekhez már egészen fiatalon vonzódot t . 1973-ban, első találkozásunkkor, így 
beszélt erről: „Én mán kisgyerekkoromban igen szerettem ezt a hangszert, mert környékünkön akkor 
sok volt. Volt itt egy tekerős, annak volt egy igen rozoga tekerője s rászánta magát, hogy eladja, mert 
mán nem tudta használni. Tizenhat éves voltam, mikor azt az igen elhasznált tekerőt megvettem és 
kijavítottam. Elég jól sikerült a kijavítás. Használhatóvá tettem, majd aztán próbálgattam rajta 
játszogatni. Úgy fokozatosan az is kezdett alakulni. Én oszt figyeltem, hogy hogyan játszanak a 
tekerővel, meg különben a hangja is nagyon tetszett énnekem. Majdoszt , mikor ez megvolt , mán 
kezdtem rajta tudni játszani, hát korántsem úgy mint most , utána nekifogtam egy újnak a készítésihez. 
Hát , ez egy kicsit olyan kezdetleges volt 1935-ben, de a régi tekerőtől mán annak is jobb hangja volt. 
Akkor azt eladtam, utána megint készítettem egy másikat, a' még jobb lett, oszt így haladt, úgyhogy 
háború előtt ötöt vagy hatot készítet tem." 

A tekerőlant az 1950-es években ugyan végképp eltűnt az alföldi parasztság használatából, mégis. 
Bársony Mihály (és még néhány más tekerőlantos) szeretete és az akkoriban kibonrakozó népzenei 
kutatás érdeklődése életben tartotta ezt a hangszert. Az idő tájt és az 1960-as években is, főként zenei 
gyűjtők és néprajzkutatók, néha zenészek keresték föl, nekik készített egy-egy hangszert. Érdemeiért a 
népművészet mestere címmel tüntet ték ki 1968-ban. 

Az 1970-es évek legelején, a megújul t népzenei érdeklődés hatására Bársony Mihály, mint tekerőlant-
készítő, szinte egyik napról a másikra az érdeklődés középpont jába került. Egymást érték a népzenei 
fesztiválokra és népművészeti kiállításokra szóló meghívások. Az ifjú nemzedék tagjai, úgyszólván 
egymásnak adták a kilincset, hogy hangszert rendeljenek és tőle tanuljanak muzsikálni. Bársony Mihály 
jóvoltából a tekerőlant olyan helyekre is eljutott Magyarországon, ahol korábban legfeljebb hírből 
ismerték. 

Az 1970-es években, látogatásaim során nemegyszer tapasztaltam, hogy sűrűn hozta a postás a 
külföldi leveleket és küldeményeket , más országok fiai is rendre megjelentek. Bársony Mihály 
hangszerei Spanyolországtól Ausztráliáig, a világ számos részébe kerültek el, neve idegen nyelvű 
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munkákban is megjelent. A legvisszafogottabb értékeléssel is el kell ismernünk, hogy szakmai körökben 
európai hírű hangszerkészítővé vált. 

Sajnos, ezt a hírnevét szinte egyáltalán nem hasznosíthatta külföldi utazásokon, s mindössze az 
N D K - b a és Bulgáriába jutott el, franciaországi útja meghiúsult. 

Néhány éve mesélte külföldi barátom, hogy egy nyugat-európai fesztiválon öles betűkkel hirdették a 
plakátok: „Jön Bársony Mihály! Jön Bársony Mihály!" 

Bársony Mihály nem jön többé! 
Mihály bácsi, Miska bácsi, Misa bácsi - szerény és csöndes ember volt. Annak sem lehetett hírét venni 

tőle, hogy beteg. Ősszel javulás állott be állapotában, novemberben még vele együtt reménykedtünk. . . 
Az újfalusi temető havas hantjai közöt t Alpár és Tiszaújfalu népe, a közvetlen családtagok és néhány 

tanítványa állta körül koporsóját s emlékezett róla szóban, zenével vagy hallgatagon. 
T ö b b száz tekerőlantja és citerája, hangfelvételeinek tucatjai, halk szavú embersége nem mindennapi 

örökség. 

A Bakony egyik legnépesebb német nemzetiségű faluja a Veszprém-Pápa út mentén, a Torna-patak 
völgyében taláfható. Első lakói valószínűleg a Nagy Lajos király alapította karthauzi kolostor 
szerzetesei voltak, akik a gyönyörű természeti környezetben lévő birtokukat az évszázadok során 
kiterjesztették Somogy és Zala megyékre is. A kolostor védőszentjéről, Szent Mihályról elnevezett 
településük, amelynek polgári neve Lövöld volt, egészen 1554-ig, a törökdúlásig állt fenn. Gazdagságára 
utaf, hogy királyaink háborúja esetén négyszáz lovast kellett kiállítaniuk. 

A német telepesek Mária Terézia alatt kerültek ide. Földesuruk a veszprémi püspök lett. Az első 
lakosok iparral foglalkozó emberek voltak: deszkametszőt, vasolvasztót, üveghámorokat működtet tek. 
A kolostor romjaiból épült házak mellett az irtásföldeken megkezdődöt t a földművelés is, azonban 
mindvégig a kézművesipar jelentette a városlődiek megélhetését. Ebből sarjadt ki a keménycserépgyár, a 
pipagvár és a mindmáig meglévő edénygyár, amely ma az egykori herendi szénbánya épületeiben készíti 
a V A R M A (Városlődi Majolika) márká|ú edényeket. 

A falu legnagyobb megrázkódtatása az 1948-as kitelepítés volt, amikor csaknem ötszáz lakosát vitték 
külföldre, és helyükbe hazai helységekből hoztak új lakókat. A nemzetiségi tudat azonban nem veszett 
ki a helyiekből. Az utóbbi egy-két évtizedben jelentős változások történtek: a nemzetiségi kultúra, a 
hagyományok ápolása énekkart, táncegyüttest hozott létre, megindult a német nyelv oktatása, 
gyarapodtak külföldi kapcsolataik, s a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság és a nemzetiségi 
szövetség együttmunkálkodása révén konferenciák színhelye lett a község. 

A nemzetiségi kulturális bemutatók nemcsak Városlőd, hanem a környék német nemzetiségű lakosait 
is segítették származástudatuk fenntartásában, majd a hagyományok, a szellemi és a tárgyi néprajzi 
anyagok összegyűjtésében. Ennek nyomán nyílt meg 1988-ban egy törpeoszlopos, mellvéues, három-
osztatú lakóházban a nemzetiségi tájház. Az összegyűjtött anyagok a konyhában és a „tisztaszobában" 
kaptak helyet, amelyek egy módos gazda házbelsőjéről adnak képet. 

A megyei múzeum munkatársai, különösen Lackovits Emőke néprajzkutató érdeme, hogy a 
bemuta to t t tárgyak, elsősorban a ruhák viselettörténeti szempontból is jelentős értéket képviselnek. A 
kiállított hét ruhaegyüttes (öt női és két férfi), a lakásberendezés, a lakásdíszítők (kerámiák, szakrális 
tárgyak, textíliák) értékes hagyományokról tanúskodnak. 

Á múzeum további segítségére, a hagyományok ápolására megalakult a falumúzeum baráti köre. 
Megjelentették a falu történetét , s színes képeslapot készíttettek. Előadásokat szerveznek, igyekeznek 
tovább gyarapítani a múzeum anyagát. Nemzetiségi kulturális együtteseik révén is őrzői történelmük-
nek, hagyományaiknak. 

Hankóczi Gyula 

Tölgyesi József 
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