
órákig. Az emberek belakják, komfortosítják - kávéházi hangulatot teremtenek benne. 
Az ötvenes évek eszpresszója a túlélésre játszott. Ennek a kornak az emlékei a 
Napoletana, a Vigadó téri Dunacorso, illetve a Szabadsághíd presszó. A Simplon is 
presszóvá alakult, és egészen a hetvenes évekig működött. Jellegzetes presszók voltak 
az Andrássy úton a Rozmaring (még ma is működik) és vele szemben a Brazil. Ezek 
úgy álltak egymással szemben, mint „Stan és Pan, Hacsek és Sajó, FTC és MTK" 
(Bodor). Itt gyűléseztek a focirajongók, mivel a közelben volt a Labdanigószövetség. 
Az 1958-as brüsszeli világkiállítás nyomán végigsöpört az országon a „modern". A 
vendéglátóiparban ekkor születtek a motelok és a bisztrók. Az új vendéglátóipari 
koncepció az önkiszolgáló éttermek divatját jelentette. A belső teret modern, műanyag, 
geometrikus formák jegyében tervezték. A presszók esetében a neonvilágítás megjele-
nése jelzi a modernülést, amely a haladás, felzárkózás szimbóluma lett. 

A kávéház halála? 

A hetvenes, nyolcvanas években a presszós nemzedékek is kihaltak. Az élet mo-
dernizálódott, célszerííbbé vált. Jellegzetes példa az oktogoni Abbázia és a vele szem-
ben lévő Kovács kávéház története. (A Kovács a századelőn főképpen az üzletemberek 
nagypolgári fényűzéssel berendezett népszenl kávéháza volt). Az Abbáziát a hetvenes 
években átépítették, belső terét szecessziós stílusban átalakították. A századelős kávé-
házi hangulatot kívánták felidézni virágmintás válaszfalak felállításával, azonban ezek 
inkább a hatvanas években jellemző individualizáció kifejezői voltak. Az emberek 
egymástól szeparálva ültek, a válaszfalaktól közrefogva. Jelenleg az épület egy keres-
kedelmi- és hitelbanknak ad otthont, amerikai ízlésű tympanonos műmárvány portál-
lal. A Kovács az ötvenes években szovjet stílusú önkiszolgáló étteremmé dísztelene-
den. A bizonyos „frivoltságok" iránt is engedékeny hatvanas években az önkiszolgáló 
éjszakai mulatóval kombinálódott, (Savoy néven). Az 1990-es évek elején a „burgerek 
királya", a Burger King vette meg a helyiséget. 

Ugyanakkor a nyolcvanas évek végétől, kilencvenes évek elejétől tanúi lehetünk 
egy új kávéházi kultúra kibontakozásának. Egyrészt újra divatba jön a még a század-
előről megmaradt pár kávéház - a Művész, a Lukács - másrészt nagy számban nyílnak 
új, változatosan és ötletesen berendezett kis kávéházak, egyedi hangulattal. Pár példát 
kiragadva, megemlíteném a franciás hangulatú Párizs. Texast a Ráday utcában, a 
századelőt idéző Budapest Székesfőváros Kávéházai a Király utcában, melynek emele-
tén könyvesbolt működik, vagy az olaszos Picasso Point Clubot a Hajós utcában. 

Saád Judit 

Tájház Szentgálon 
A bakonyi Szentgál község nevét Vajkai Aurél kétkötetes néprajzi monográfiája tette 

országosan ismertté (Szentgál. Egv bakonyi falu néprajza. Budapest, 1959; Szentgál. 
Egy bakonyi falu folklórja. Budapest, 1987). Szentgál múltját, népi kultúráját ma már nem 
csak Vajkai Aurél könyveiből, hanem a közelmúltban megnyílt Tájház kiállításán is megis-
merhetjük. 1993- szeptember 12-én, a szentgáli búcsú napján nyitotta meg Zongor Gábor, a 
Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke néhai vitéz Tamás Gábor parasztember egykori lakó-
házában, a Malom utcai 12. szám alatt a Tájházat. Egy évvel később, 1994. november 25-én 
nyílt meg ugyanitt a Lőrincze Lajos Emlékszoba. Ezen a napon vette föl a szentgáli általános 
iskola, a község szülöttének, magyar anyanyelvünk művelőjének, Lőrincze Lajos nyelvész-
nek a nevét. Erre az alkalomra jelentette meg a veszprémi Új Horizont Alapítvány 
Lőrincze Lajos: Megnől az ember szíve cinul könyvének második kiadását. 
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A királyi vadászok faluja 

Az Árpád-kori falu nevét templomának védőszentjéről, Szent Gálról kapta. Lakói 
részleges nemesi jogokat élvező, királyi kanászokból lett királyi vadászok voltak, akik 
a XVI. századtól a királyi adó alól is mentességet kaptak. Feladatuk a vadászat, termé-
szetbeni lőtt vad adó és vadbőrök beszolgáltatása volt egészen a XIX. századig. Még I. 
Ferenc József királyunknak is szállítottak vadat a bécsi Burgba. A jogszolgáltatás szem-
pontjából a maguk külön széke alá tartoztak, ahonnan Veszprém vánnegyéhez felleb-
bezhettek. 

Szentgál a Bakony közepében, a fő úttól távol, védelmet nyújtó fekvéssel rendelke-
zett. így már a középkorban is nagy falunak számított, a török alatt nem pusztult el, a 
XVIII. században pedig Veszprém vármegye legnépesebb települése volt. A XVIII. 
század végétől a nemesek mellett erősen megnőtt az agilisek (félnemesek) és a nem 
nemesek lélekszáma is. Nemesi lakossága a hitújítás idején a református hitre tért. 
1773-tól református és római katolikus iskolája, iskolamestere ismert. 

Szentgál Veszprém megye legnagyobb területű községe. Határa 1935-ben 24.546 kh 
volt, amelyből a szántó 10.062, a legelő 2006, az erdő 9828 kh-at tett ki. A királyi 
vadászok kisnemesi utódai számára a megélhetés alapját a mezőgazdaság, főként az 
állattenyésztés, a földművelés és az erdőgazdálkodás jelentette. Birtokmegoszlását a 
két világháború közötti időszakban a középbirtokok túlsúlya jellemezte: 1935-ben 
Szentgálon 42 birtokosnak volt 100-500 kh közé eső földbirtoka. Ipara elsősorban a 
helyi szükségleteket elégítette ki, csizmadiák, takácsok, szabók, kovácsok, kőműve-
sek, molnárok, mészárosok mellett a hatalmas Bakonyerdő fájára alapozva mindig sok 
bognár, kádár, asztalos dolgozott itt. A faszerszám készítést (favilla, fagereblye, falapát, 
csépfa, szerszámnyelek, tövisborona, talicska, tragacs, mosófa, mángorló), vesszősöp-
rű-kötést, kosárfonást, szakajtókosár-kötést háziiparként űzték. Az 1920-as években a 
kocsikerekeket 5 bognár gyártotta, az ekevasakat 9 kovács élezte, a királyi vadászok 
utódainak fegyvereit 1 puskaműves javította, a lányok hozományát 6 takács szőtte. 
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Nemzetes urak, jómódú pásztorok 

Szentgál társadalma egészen a II. világháború végéig nemesekre (nemzetes réteg) 
és nem nemesekre tagolódott, közöttük helyezkedtek el a félnemesek vagy agilisek, 
akiknek csak egyik szülőjük volt nemesi származék. A X1X-XX. században a nemesek-
től elkülönült az egykori jobbágyság, az 1848-as jobbágyfelszabadítás eredményeként 
kialakult paraszti réteg. Tőlük ugyanígy különvált az önmagában is rétegzett pásztor-
társadalom (juhászok, gulyások, kanászok). A szentgáli társadalom két fő pólusa a 
különböző nagyságú birtokkal rendelkező nemes, nemzetes réteg és az egyre jobban 
meggazdagodó, birtokai nagyságát, társadalmi presztízsét növelő pásztori rend. 

A lakosság két vallásfelekezethez, a reformátushoz és a római katolikushoz tarto-
zott. 1930-ban a katolikusok száma 2435, a reformátusoké 1700, de ha a külterületi 
tanyák népességét leszámítjuk, a tulajdonképpeni faluban csak 1082 katolikus lakott, a 
reformátusok tehát túlsúlyban voltak. A törzsökös őslakosság, a nemesség református, 
a később bevándorolt pásztorok, napszámosok, favágók, szénégetők, mészégetők 
legtöbbje katolikus. A vagyonos nagygazdák java része református volt, bár mellettük 
akadtak református személyek is. 

Szentgál környékén a Magas-Bakonyban túlnyomórészt a XVIII. század végén bete-
lepült német lakosság (Herend, Bánd, Márkó, Fájsz, Városlőd). Német környezetben 
felerősödött a szentgáli királyi vadászok utódainak magyar nemesi, nemzeti öntudata. 
Szentgál lakosságának száma 1930-ban 4284, ebből magyar 4062, német 214. Az 
összlakosságból 1593 fő a Szentgálhoz tartozó tanyákon, népes pusztákon élt. Itt lakott 
a szentgáli határban frissen földet vásárló vagy bérlő németek nagy része is. A község-
ben magában csak 2691 ember élt, ezek közül mindössze 19 vallotta magát német 
nemzetiségűnek. Szentgál így gyakorlatilag tiszta magyarnak tekinthető. A szomszédos 
német községekhez fűződő jóviszony ápolását és a nyelvtanulást a cseregyerek intéz-
mény szolgálta. Szentgálra jártak iskolába a herendi gyerekek, hogy magyarul tanulja-
nak. A szentgáliak köziil akadt, aki Bándon volt cseregyerek, helyette a bándi német 
fiú Szentgálon tanult meg magyanil. Felnőtt korukban is tartották a barátságot az 
egykori cseregyerekek. 

Tamás Gábor élete 

„1897. július 21-én születtem Szentgálon a Malom utcában, a Tamás udvarba. Azért 
vót Tamás udvar a neve, mer három család lakott ott, mindegyiknek Tamás vót a neve, 
bár nem vótak rokonok. Szentgálon igen sok Tamás vót és van ma is. Ezér különböző 
ragadvány vagy csúfneveket attak a szentgáliak. Huszonegy ragadványnevet tudok a 
Tamásokrú. A faluban legtöbb a Tamás és Gombás nevezetű. 1840-be az utósó nemesi 
választáskor 36 Tamásnak és 32 Gombásnak vót szavazati joga. Az én családom Baka 
Tamás nevezetű vót. Ez onnan ered, hogy apai öregapám 48-as honvéd vót, még pedig 
baka." E sorokkal kezdődik az önvallomás Tamás Károlyné - Sófalviné Tamás Márta: 
Vitéz Tamás Gábor szentgáli parasztember élete (Veszprém, 1991) című könyvében. 

A ház körüli munkákban már hat évesen részt vett, a mezei munkát teljes értékű 
munkaerőként tizenhárom esztendős korától végezte. Tizenötödik évében 
„bekeresztűtík", legénnyé avatták a főszegi gazdalegények közé a Bognár-kocsmában, 
Gombás Bálint és Kása János keresztapaságával. Édesapja 1915-ben a harctéren kapott 
sebeibe belehalt, miközben ifjú Tamás Gábort besorozták katonának. Ezzel rövid 
legényélete véget is ért. Előbb az orosz, majd az olasz fronton harcolt, ahonnan 1918 
őszén a vitézségi nagyezüst és másodosztályai kisezüst érem tulajdonosaként tért haza. 
Feleségül vette Szűcs Vilmát, házasságukból két fiúgyermek született. A Malom utca 
12. szám alatti házat 1931-ben vásárolta meg, 1935-ben 16 kh-as vitézi telket kapott, 5 
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kh-at édesapjától örökölt, 7 kh-at pedig bérelt. A vitézi telekre, amelynek árát éven-
kénti részletekben törlesztette, szép gyümölcsöst telepített. 

1943-ban őt és idősebbik fiát katonának hívták be. Maga a herendi vasútállomás 
bombázásakor comblövést kapott, fia 1944-ben a Tatabánya környéki harcokban 
elesett. Birtokától 1949-1958 között fokozatosan megfosztották. 1991-ben hunyt el, 
hosszú, küzdelmes, de gazdag életének helyszínén, Szentgálon a Malom utcában. 

Vitéz Tamás Gábor háza 

A lakóépület a bakonyi kőépítkezés, a nemesi községek tornácos, boltozott födémű 
házainak egyik fennmaradt példája, amelyet a XIX. század második felében emeltek. 
Négy helyiségből áll: a két szoba, a konyha és a kamra is külön bejárattal nyílik a zárt 
folyosóra, amely eredetileg nyitott tornáca lehetett a háznak. A hátsó szoba födémé 
csehboltozat. 

Berendezési tárgyai egy parasztpolgári szinten élő család eszközkészletéről adnak képet. 
A bútorokat részben a szülőktől örökölték, részben Szőcs Vilma hozományaként kerültek a 
házba. Egy részük helyi asztalosmesterek által készített együttes, két nemzedék lakáskultú-
ráját mutatja. Az első szoba életképe a gyermek születéséhez kapcsolódó áldomást, a 
keresztelőt követő lakomát, a paszitát (komavendégség) mutatja be, amelynek idő-
pontját általában a keresztelőnél későbbre halasztották, hogy megfelelően felkészül-
hessenek rá. Legnagyobb paszitát az első-, s a fiúgyermeknek rendeztek. Meghívták a 
keresztszülőket, komákat, nagyszülőket, a szülők keresztszüleit, a testvéreket. Az 
ilyenkor kapott komapénz a család számára komoly anyagi segítséget jelentett. A 
középpontos elrendezésű első szobában az ajtótól jobbra két szekrény, középen terítővel 
letakart asztal, mellette négy szék látható, mögötte a fal közepén áll a páros ágy, ünnepi 
ágyterítővel letakarva. Balra a bölcsőben a vánkosba pólyált baba, díszes keresztelőpaplan-
nal betakarva. Körülötte három fiatal asszony. Az asztalon tálca, rajta üveg poharak, mellet-
tük három fiatal férfi koccintásra készen. A falakon családi képek, a szekrényben aihane-
mű, ágy- és asztalnemű látható. A kamrában polcokon tárolóedények, befőttes üvegek, a 
földön kosarak és a csak alkalmanként használatos nagyméretű főzőedények sorakoznak. 
Innen nyílik a pincelejárat. 

A hosszú folyosón Tamás Gábor portréja, Szentgál század eleji faluképe, két templomá-
nak fényképe és néhány családi kép emlékeztet arra a környezetre, amelyben a ház egykori 
gazdája ifjúkorát élte. A konyhai asztalnál két asszony, egy fiatal és egy idősebb, terítésre, 
tálalásra készül. Kezükben asztalnemű, előttük edények, evőeszközök, tálon ételek, üve-
gekben, kancsókban bor. 

A hátsó szobában Szentgál történetének és néprajzának dokumentumait mutatják 
be. Szentgál királyi vadászaira, nemeseire egy régi vadászpuska, lőportartó, kova, acél, 
a somhegyi hutában készült szép üvegek, poharak emlékeztetnek. Vadászjelenetet, 
szántást, vetést és pipázó nemzetes urat ábrázoló somhegyi üveget is kiállítottak. Ide 
kerültek a pásztorművészeti tárgyak: pásztorbotok, faragott tükrösök, borotvatartók, 
gyufatartók, ivócsanakok, képkeretek. Itt láthatók a szentgáli takácsok szőttesei, a 
hozomány részét alkotó szakajtóruhák és a hímzett párnavégek is. Szentgál múlt 
századi lakáskultúráját idézi egy vésett-festett díszítésű kelengyeláda, valamint egy 
faragott háttámlájú, keményfa szék. A Lőrincze Lajos Emlékszobában a magyar nyel-
vész és szülőfaluja kapcsolatát felidéző dokumentumokat, fényképeket, a szentgáli-
aknak dedikált műveit, Szentgálra írt leveleit mutatják be. 

A szentgáli Tájházban megnyílt Fejezetek Szentgál népéletéből című kiállítás XIX. és 
XX. századi használati tárgyakon, lakásbelsőn keresztül bemutatja egy kisnemesi 
eredetű, parasztpolgári szinten élő család környezetét, felszereltségét, rávilágít élet-
formájára, felvillantja a társadalmi kapcsolatokat, elénk tárja a köznapi és ünnepi 
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tárgyak jelentős részét, bepil lantást enged a szokásvilágba is, jel lemezve n e m c s a k a 
nemeseket , h a n e m a parasztokat , pásztorokat , reformátusokat és katol ikusokat egya-
ránt. Amit eddig Szentgálról tudunk, hallot tunk vagy olvastunk, itt tárgyakban, doku-
m e n t u m o k b a n is mege levened ik előttünk. A Tájház megvalósulásával az e lköve tke-
zendő é v e k b e n lehetőség nyílik egy á l landó bővíthető és bőv í t endő kiállítási részben 
Szentgál társadalmáról, n é p é n e k életmódjáról , gazdálkodásáról (pl. az erdei tanyákról) 
áttekintést nyújtani. 

A Tájház megvalósí tásának tervét Szentgál néprajzkutató-polgármestere , Sófalviné 
Tamás Márta már t öbb mint egy évt izede dédelget te . Az ő támogatásával Lackovits 
Emőke néprajzkutató , a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum igazgatóhelyet tese rendez te 
a f igyelemre mél tó kiállítást. 

Lukács László 

A honfoglalás 1100. évfordulója tiszteletére 

Somogy megye közgyűlése és a Somogy Megyei Honismereti Egyesület 
a Somogy Megyei Levéltár, a Somogy Megyei Múzeum, a Megyei és Városi 

Könyvtár, a Somogy Megyei Művelődési Központ és a Somogy Megyei Peda-
gógiai Intézet támogatásával pályázatot hirdet 

Falukrónika kész í tésére . 

Fővédnöke: dr. Kolber István Somogy Megye Közgyűlésének elnöke. 
A pályázatot meghirdető és támogató szervek felhívással fordulnak a megye 

községeihez, hogy a jeles történelmi évforduló méltó megünneplésére való 
felkészülés jegyében kezdjék meg, vagy folytassák településükön a falukróni-
ka írását. Felkérik a települések polgármestereit, támogassák és segítsék a 
krónikaírást, járuljanak hozzá községük történetének mind teljesebb feltárásá-
hoz, a régmúlt és a közelmúlt eseményeinek dokumentálásához, ösztönözzék 
a helytörténettel foglalkozó helyi kutatók részvételét a munkában. A legjobb 
pályamunkákat díjazásban részesítjük, elősegítjük megjelentetésüket. Fődíj 
50.000 Ft. 

Pályázni csak olyan munkával lehet, mely más pályázaton nem vett részt, il-
letve nyomtatásban még nem jelent meg. A krónikaíráshoz szakmai módszer-
tani segítséget kívánunk nyújtani, ezért kérjük, hogy a pályázaton való 
résztvételi szándékot (név, foglalkozás, lakcím, téma feltüntetésével) szíves-
kedjenek jelezni. 

A pályázattal kapcsolatban további információt ad Gálné Jäger Márta 
(Somogy Megyei Levéltár, 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. telefon: 82/320-
743), illetve Károly Irma (Somogy Megyei Művelődési Központ, 7400 Kapos-
vár, Somssich Pál u. 18. Telefon: 82/310-828). 

A pályázatok értékelése és a díjak kiosztása az 1996. évi jubileumi rendezvé-
nyen történik. 

Beküldési határidő: 1996. szeptember 1. 
Cím: Somogy Megyei Honismereti Egyesület, 7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 18. 

Dr. Király Lajos, Dr. Kolber István 
a Somogy Megyei Honismereti Egyesület elnöke Somogy Megye Közgyűlésének elnöke 
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