
AZ ÉN FALUM - AZ ÉN VÁROSOM 

Homokmégy 
Romsics Imrével, a Kalocsai Viski Károly Múzeum 
igazgatójával beszélget Takács András 

A már-már feledésbe merülő tájegység, a Kalocsai Sárköz jeles települése ez a 
falu. A török időkben elnéptelenedett, majd hosszú időn keresztül Kalocsa egyik 
szállásaként élte életét. Csak a XIX. század végén vált önállóvá, amikor gyors 
fejlődésnek indult. Homokmégy katolikus lakossága - a Duna-menti reformátu-
sok „potá"-nak csúfolták őket -, ez a „paraszti stílusához ragaszkodó, vallásos, 
konzervatív nép, kétszeresen szenvedte meg a múltat végképp eltörölni akaró 
erőszakos rendszert" - írja Fehér Zoltán a faluról nemrég megjelent monográfia 
ismertetésében. A kötet szerkesztője a falu szülötte, lakosa, a Kalocsai Múzeum 
igazgatója, Romsics Imre, aki nemcsak kutatja, de régészekkel, szociológusok-
Icai, néprajzosokkal kutattatja is faluja múltját és jelenét. (Szerk.) 

Takács András: Homokmégy honnan kapta a nevét? 
Romsics Imre: Az elnevezés etimológiája ugyanaz, mint Kecskemétnek a „mét" utótagja. A 

„mégy" jelentése: kiszáradt folyómeder. A középkori Mégy településnek a helyére három kis-
település épült a kora újkorban, ezért napjainkban három „mégy" nevű település van: 
Homokmégy, Alsómégy és Kiskecskemégy. A települést 1198-ban említették először Mégy né-
ven, amikor az érsek átadja a káptalannak a község bárány tizedét. Ez az első említése 
Homokmégy „jogelődjének". 

Takács András: A község milyen történelmet tudhat maga mögött? 
Romsics Imre: Ez a nyolcszáz év, nem nyolcszáz év. Az első említéstől telt csak el ennyi idő, 

de maga a település létezik korábban is. Sok ezer év óta lakott ez a terület. De ha csak a ma-
gyarságra gondolunk, akkor el kell mondanunk, hogy már a honfoglalók is megtelepedtek 
ezen a vidéken. Az ő emlékeiket a ma is Homokmégyhez tartozó Halomban találták meg elő-
ször. Ez katonáskodó népesség volt, jelentőségük nem csak abból áll, hogy itt voltak, hanem 
például abból is, hogy a magyarság egyetlen honfoglalás kori rovásírásos emléke ebből a ha-
lomi temetőből került elő. Előkerültek továbbá honfoglalás kori sírok a szintén Homok-
mégyhez tartozó Hillyén, s közvetlen utódaik Homokmégy-Székesen. Az Árpád-kori lelőhe-
lyek száma meghaladj a százat. A lényeg tehát az, hogy itt volt a honfoglalás kori magyarság. 

Sőt. Ez a terület az egyik központi helye a honfoglaló magyarságnak, hiszen Szent István 
király egy érsekséget helyezett a szomszédos Kalocsára. Sok földrajzi név bizonyítja azt, hogy 
itt voltak az Árpádok Kalocsa környékén. A Duna vonalát követve, Pesttől délre találjuk Tak-
sonyt, Kalocsától északra Soltot - ami Árpád Zsolt (Zolta) nevű fiának szállásterülete - , Kalo-
csától délre pedig Fajszot. Mindhárom település egy-egy X. századi fejedelemtől kapta a ne-
vét. További települések is őrzik e kor emlékét, így Kalocsa, Bátya és a Homokmégyhez tarto-
zó Hillye is személynévi eredetű. Kalocsától délre található Varajt és Orosz puszta, amelyek 
az Árpádok segédcsapatainak, a varégoknak és az oroszoknak (szlávoknak) az emiékit őrzik. 
Tehát, valahol a környékünkön van a központi törzs szállásterülete. Én Halomot gondolom 
nagyon fontos helynek. Ezt a települést 1061-ben említik először, amikor a király odaadja a 
birtokot a szekszárdi apátságnak. Tehát a Mégy falunévtől is korábbi a halomi falurész említé-
se. Itt, a „Halomi högy"-nek nevezett kiemelkedő homokdombon rovásírásos emlék került 
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elő. A megtalált katonai telep lakói őrizték azt az útvonalat, ami Kalocsáról megy át a Du-
na-Tisza közi hátságra, Kiskőrös irányába, a mai út nyomvonalán. Én azt szoktam mondani, 
bár bizonyítékunk nincsen rá - hiszen a kalocsai belvárosban nem lehetett ásatásokat folytatni 
- , hogy közel sem biztos az, hogy Szent István király Kalocsát jelölte ki az érsekség központjá-
ul. Elképzelhető ellenben az, hogy Halomot jelölte ki. Ott volt ugyanis a már említett fejedel-
mi központtól kialakult királyi udvarház, melyet majdan I. Béla király a szekszárdi apátság-
nak adományozott . Egy érseki központ kialakítása nagy építkezéseket föltételez, ahová nagy 
mennyiségben kell építőanyagot szállítani. Ez abban az időben - de még száz évvel ezelőtt is 
- csak vízen volt elképzelhető. A Halomhoz legközelebb árvízmentes görönd, amit hajókkal 
meg lehet közelíteni, Kalocsán van. A két település mintegy 6 kilométer távolságra van egy-
mástól. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon fontos hely volt Homokmégy és környéke a hon-
foglalás idején. A magyar népesség folyamatosan élt ezen a tájon, folyamatosan élte a tájat. A 
török idők alatt ugyan elpusztult a vidék, de kisebb számú népesség mindig is fizeti az adót. 
Némely falvak időszakonként elnéptelenedtek, de békésebb időszakokban újra visszatelepe-
dett a népesség. 

Az újbóli föllendülés időszaka a XVIII. század, ami tulajdonképpen megalapozta az újkori 
világunkat, az újkori kultúránkat. Ekkor települt újjá Kalocsa térsége, más vidékektől eltérő-
en, spontán betelepüléssel. Sokféle népesség érkezett Kalocsára, de az alapnépesség magyar 
volt. A Kalocsától keletre eső területek - Homokmégy is ide tartozik - a török elleni felszaba-
dító háborúk alatt elnéptelenedtek, pusztává váltak. Kalocsa egyre szaporodó népessége a kö-
zépkori falvak nevét őrző, elnéptelenedett pusztákat bérelte érsek földesurától a XVIII. szá-
zadba. Mária Terézia úrbérrendezése sajátos körülményt hozott létre, hiszen a középkori Ka-
locsa szűk határában alig voltak szántóföldek. Ahhoz, hogy az úrbérrendezés során ki lehes-
sen adni a jobbágyok telki állományát, a bérelt pusztákat is fel kellett osztani. A kalocsai job-
bágyok tehát két telket kaptak, egyet a városban, s egyet az addig bérelt pusztákon, melyek 
10-20 kilométer távolságban voltak a lakóházaktól. A bérelt puszták így váltak belterületté, 
Kalocsa belterületévé. A XVIII. század második felére kialakult tehát egy nagy méterű, több 
mint negyvenezer kataszteri holdas határ, így Kalocsa jellegzetesen alföldi város lett. Az alföl-
di városoktól eltérő utat járt be azonban Kalocsa településfejlődése. A különböző okokra 
visszavezethető határhasználati rend egy sajátos kalocsai településfejlődést eredményezett. A 
városi házán kívül mindenkinek volt birtoka a valamikori bérelt pusztákon. A pusztai szállá-
sok voltak a kalocsaiak gazdasági telephelyei. Nyáron kiköltöztek a mezőgazdasági munkák 
idejére, télen pedig visszaköltöztek a városba. Azonban nyáron is bejártak a vasárnapi misére, 
s a közösségi rendezvényeiket is a városban tartották. A határhasználat rendjéből következő-
en az újonnan kialakult határban nem építettek szétszórt tanyákat, hanem csoportosan he-
lyezték el gazdasági telephelyeiket az egyazon szálláson birtokló kalocsaiak, s kialakultak a 
szállási közösségek. Ezen szállások túlnyomó többségét a középkorban ott állt falvakról ne-
vezték el. 

A XIX. század elején jelentős változás következett be a szállások használatában. Az 1810. 
évi városi tűzvészt követő utcarendezések következményeként egyre gyakoribb lett az állan-
dó kintlakás, ami korábban csak az élet egy-egy szakaszára volt jellemző. Akik nem építették 
újjá házaikat, kiköltöztek a szállási birtokokra, s megjelentek az első állandó lakosok. Ettől az 
időponttól kezdve egyenes út vezetett a szállások önállósodásáig. Az állandó kintlakás 
kényszerítette ki a szállási bormérések hivatalossá tételét. A levéltári iratok már 1812-ben tu-
dósítanak a szállási, bort mérő gazdákról. Ugyanebben az évtizedben már a szállási iskolák 
építését is kezdeményezték a kintlakók. Az 1831. évi kolerajárványban meghaltak nagy szá-
mára való tekintettel kettő koleratemetőt jelöltek ki, egyet Homokmégyen, egyet pedig 
Szakmáron, hogy a közeli szállásokon elhaltakat eltemethessék. A kalocsai szállások önálló-
sodásának legfontosabb elősegítője a szállási egyházszervezet létrehozása volt. A szakmári 
egyházközséget 1868-ban, a homokmégyit 1877-ben hozták létre. Haynald Lajos érsek mind-
két szálláson templomépítésbe kezdett 1877-ben. A közigazgatási önállóságért folytatott harc 
1884-ben vette kezdetét, melynek szószólói Gajári Ödön városi főjegyző, Resznyák János 
homokmégyi- és Szombathy Sándor szakmári plébánosok voltak. E törekvések eredménye-
ként 1898. január 1-én elszakadtak a szállások Kalocsától. A déli szállások Homokmégy köz-
ponttal, az északi szállások Szakmár központtal önálló közigazgatási egységekké alakultak, 
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ami azt jelenti, hogy a népi kultúrát teremtő és éltető birtokos parasztok kikerültek a város 
közigazgatásából. 

* 

Romsics Imre: Dobai Attila, a Gazdakör elnöke, akinek a családja pásztorként érkezett a 
XIX. században az Alsómégy körüli nagy legelőkre. Itt maradtak, betagozódtak a homok-
mégy i társadalomba. Olyannyira befogadta Homokmégy közössége a százötven évvel ezelőtt 
érkezett pásztorcsaládot, hogy Attila már a Gazdakör elnöke lehetett. 

Takács András: Mekkora ez a gazdakör? 
Dobai Attila: Létszámát tekintve 35-40 fő közt ingadozik. A tagok által birtokolt terület 

Homokmégy közigazgatási határának a 70 %-át födi le. A gazdaköri tagok többsége nagyrészt 
szántóföldi növényt termeszt, ezen belül a gabona a legjelentősebb, az ipari növények közül 
pedig a napraforgó. Ezek mellett vannak szántóföldi zöldségek, mint például a fűszerpapri-
ka. Azt is termelik Homokmégyen, nem nagymértékben, de azért azt is termelnek. 

Takács András: Mennyire érdemes itt mezőgazdasággal foglalkozni? 
Dobai Attila: Az erősen változó. Szárazságra hajlik a környék éghajlata, nálunk is ennek ér-

ződik a hatása. Tavaly például nagy aszálykár volt a gazdáknál, de egy normális évjáratban, 
egy 20 hektár fölötti gazdálkodónak már marad annyi, mint egy minimálbéren dolgozó váro-
si munkásnak. 

Takács András: Dobai Attila hány hektáron gazdálkodik? 
Dobai Attila: Rét és szántó együtt 80 hektár, ebből szántó kb. 55 hektár. Búzát és napraforgót 

termesztek, legújabban pedig mákkal és fűszerpaprikával is foglalkozom. 
Takács András: A fűszerpaprika mennyire éri meg? 
Dobai Attila: Az utóbbi hat évben folyamatosan csökkent a jövedelmezősége. Amennyiben 

a minőségi felártámogatás az állam részéről elmaradna és a felvásárlási ár sem emelkedne, 
abban az esetben a fűszerpaprika vetésterülete - valószínűleg - erősen közelítene a nullához. 
Én bizonyosan abbahagynám termesztését, s azt hiszem, ugyanezt mondhatom a többi terme-
lő nevében is. 

Takács András: A Gazdakör elnökét mivel keresik meg leggyakrabban a tagok? 
Dobai Attila: Különféle rendeletek értelmezésével, vagy egyáltalán a rendeletek felől érdek-

lődnek. Nekem 3-4 éve van Internet kapcsolatom, s ezt tudják a gazdák is. Ujabban már az 
FVM is fölteszi a honlapjára a rendeleteket, a szabályozásokat, vagy bárminemű információt. 
Ezekkel összefüggésben keresnek. Mert Internet kapcsolata nincs mindenkinek, bár van más-
nak is rajtam kívül. 

Takács András: Homokmégyen mekkora a jövője a mezőgazdaságnak? 
Dobai Attila: Biztosan van jövője, mert kell, hogy legyen jövője. De vélhetően itt is érvénye-

sül az országos irányzat, hogy kevesebben fognak megélni a mezőgazdaságból. Bár nálunk ez 
komoly problémát okoz, mert nincs mivel kiváltani a fölszabaduló munkaerőt. 

Takács András: Tehát ha valaki kénytelen felhagyni a mezőgazdasággal, akkor marad a munkanélkü-
liség? 

Dobai Attila: Kalocsán lehetne a fölöslegessé vált munkaerőt foglalkoztatni, de a munkanél-
küliség szempontjából Kalocsa helyzete sem sokkal jobb, mint a környező falvaké. 

* 

Takács András: Homokmégy címerében hat ház van, két gólya és egy kígyó. 
Romsics Imre: A két gólya motívumát a kalocsai címerből emeltük ki, jelezvén, hogy Kalo-

csa és Homokmégy története két évszázadon keresztül közös volt. A gólyákon annyit változ-
tattunk, hogy a kalocsai címerben egy-egy kígyót tartanak a gólyák, a homokmégyiben pedig 
egyetlen kígyót tart a két gólya, ami az összetartozás tudatát próbálja szimbolizálni. A város 
címerében pedig a „Halomi högyön", amivel szerettük volna jelezni, hogy a mai Homokmégy 
legrégibb települése Halom. A hat ház az egy közigazgatási egységet alkotó, ma is létező szál-
lásokat jelképezi. A Homokmégyet alkotó hat, valamikori kalocsai szállás: Homokmégy, 
Alsómégy, Hillye, Kiskecskemégy, Halom és Mácsai-szállás. A gólyákhoz visszatérve: az el-
mondottakon kívül a két gólya emlékeztet bennünket az Örjeg mocsarára, mely Homokmégy 
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keleti határát alkotja. Nagy kiterjedésű mocsárvilág, sajátos növény- és állatvilággal. Azt 
szoktam mondani, hogy kétszeri emberi beavatkozás után láthatunk egy valamiféle „eredeti" 
állapotot. A XIX-XX. század fordulóján ugyanis lecsapolták a mocsarat, hogy a termőterületet 
növeljék. Az 1920-1930-as években viszont elindult a nagyméretű tőzegkitermelés. A koráb-
ban elvezetett víz a lemélyített bányagödröket újra elfoglalta, s újjáéledt a hajdanvolt növény-
és állatvilág. 

Matos Attila polgármester, tősgyökeres, több száz éve Homokmégyen élő családnak a le-
származottja. Polgármestersége mellett nagy földterülten gazdálkodik. 

Takács András: Hány lakosa van Homokmégynek? 
Matos Attila: Homokmégynek jelenleg 1620 lakosa van. A dolognak az a pikantériája, hogy 

ez az 1620 lakos hat településen él. Homokmégyen a belközség mellett, ahol kb. 800-an va-
gyunk, még van öt kistelepülés, ahol a lakosság része él, csaknem 600 fő. 

Takács András: Miből tudnak itt az emberek megélni? 
Matos Attila: Homokmégy jellegzetesen mezőgazdasági település, ipar soha nem volt, je-

lenleg sincsen. A lakosság egy része a mezőgazdaságból próbál megélni, egy része pedig Ka-
locsára ingázik. Sajnos, nagyon rossz tendenciák vannak, hiszen a mezőgazdaságból is egyre 
kevesebben élnek, két évvel ezelőtt megszűnt a faluban az egyetlen munkáltató, a termelőszö-
vetkezet. Kalocsára is egyre nehezebb bejárni dolgozni, hiszen ott az utóbbi években több ezer 
munkahely szűnt meg. Es ha egy munkahely nehéz helyzetbe kerül, akkor először az úgyne-
vezett bejáró dolgozókat bocsátják el, mert nem kell az utazási bérletet megtéríteni a munkál-
tatónak. 

Takács András: Milyen út áll itt az emberek előtt? 
Matos Attila: Nehéz helyzetbe kerültek, nagyon sokan vannak munka nélkül. Sajnos, ebben 

az évben már rákényszerültünk azoknak a településeknek a listájára, ahol a munkanélküliség 
az országos átlagot 1,75-szörösen meghaladja. Tehát 15-20 %-os munkanélküliség van. 

Takács András: Akkor a költségvetésükből elég jelentős pénz megy el segélyekre, munkanélküli támo-
gatásra? 

Matos Attila: Sajnos, ez a költségvetést két módon érinti hátrányosan. Egyrészt, jóval kiseb-
bek a bevételeink, mint egy ekkora településnek kellene lenni, mert kevesebb a személyi jöve-
delemadó, kevesebb az iparűzési adó. Másrészt pedig, sajnos a segélyezés elég jelentős a költ-
ségvetésben. 

Takács András: Lát valami kiutat ebből? 
Matos Attila: Megpróbálunk pályázatok útján pénzekhez jutni. De ezek olyan kis nagyság-

rendek, hogy nem oldják meg a gondjainkat. 
Takács András: De ha nincs munkalehetőség, akkor az emberek előbb-utóbb elmennek, másutt keresik 

a boldogulásukat. 
Matos Attila: Sajnos ez a tendencia nálunk már az 1970-es évektől érzékelhető, folyamato-

san csökken a lakosság. Úgy gondolom, hogy valahol 200 főnél fog megállni a falu lélekszá-
ma, majd egy-két tíz év múlva. 

* 

Kárpi Lajos: Kárpi Lajosnak hívnak, negyvenöt éves vagyok, családi gazdálkodó. 1989-ben 
- még a termelőszövetkezet idején, a rendszerváltás előtt - 40 hektárt béreltem a szövetkezet-
től. 1994 óta mezőgazdasági vállalkozó vagyok, 2002-ben pedig családi gazdálkodó lettem. 
291 hektáron gazdálkodom, ebből a termőterület 251,3 hektár. Az idei vetéstervem: 34,5 hek-
tár durumbúzát , 32,8 hektár búzát, 9 hektár árpát, 85,5 hektár napraforgót, 75,2 hektár kukori-
cát szeretnék vetni, továbbá 4,3 hektár fűszerpaprikát és 5 hektár mákot. 5 hektár lucerna ve-
tőmagot termelek Szarvasra. 

Takács András: Szép nagy gazdaság! Hányan csinálják ezt? 
Kárpi Lajos: Én vagyok a gazdaság vezetője, a nejem, a tizennyolc éves lányom és a fiam. 

Van alkalmazottam is, aki a traktort vezeti. 
Takács András: És a gazdaságát hogyan működteti? 
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Kárpi Lajos: Hála a Jóistennek, elég jó árbevételem volt tavaly. Paprikát, mint vetőmagot 
termelek Kalocsára. A mák az azért jó, mert Tiszavasváriba szállítom egyből a gyárba, tehát 
kikerülöm a közbeeső Kft-ket, akik a nyereséget le szokták nyúlni. A lucerna vetőmagnál 
szintén az a helyzet, hogy Szarvasra, a kutatóintézetbe termelek. így szintén kikerülöm a köz-
beeső átvevőket. 

Takács András: Ezekre az ismeretségekre hogyan tett szert? 
Kárpi Lajos: Rengeteg előadáson vettem részt ebben a tizenhárom évben. Ezeken az előadá-

sokon azért figyelik azt is, hogy ki mit termel. Leveleket küldenek, hogy nem termelnék-e lu-
cerna vetőmagot, vagy mákot, vagy paprikát. 

Takács András: Tősgyökeres Homokmégyi? 
Kárpi Lajos: Nem, én a szomszédos Szakmárról származom. Homokmégyre nősültem 

1983-ban. Akkor kerültem a homokmégyi Aranykalász Termelőszövetkezetbe, mint energeti-
kus. Közben felsőfokú energetikusi végzettséget szereztem, és szépen lassan, az itt levő szak-
emberektől elsajátítottam a vetőmagtermesztést, és így beletanultam ebbe a szakmába, így let-
tem igazából mezőgazdasági vállalkozó. 2000-ben nyertem egy gazdahitelt. Itt a szomszéd-
ban, lakóházamtól nem messze, egy nagyon szép telephelyet szeretnék létrehozni. Magtárt és 
műhelyt építek. Jelen pillanatban is ott vannak a lakatosok és az ácsok. Kulturált körülmé-
nyek között szeretnénk javítani, tárolni. 

* 

Romsics Imre: Moró László plébános úr tizenkilenc évvel ezelőtt érkezet Homokmégyre. 
Azóta látja el a hat valamikori szállásból álló községnek a lelkipásztori teendőit. Ingajáratban 
közlekedik a homokmégyi és az alsómégyi plébániák, valamint a hillyei és a Halom szállási 
imaházak között. Ezen a négy helyen misézik. Egyetlen vasárnap három helyen tart misét. 

Takács András: Elég szegény Homokmégy, nincsen szinte semmire se pénz. A templomot viszont 
nagyon szépen felújították, legalábbis kívülről. 

Moró László: A polgármesteri hivatal is hozzájárult a templom felújításához, de sokat szá-
mít az a sok kicsi összeg, amit a hívek, főleg a homokmégyi hívek és a Homokmégyről elszár-
mazottak adtak. 

Takács András: A homokmégyiek mennyire vallástartó emberek? 
Moró László: Hagyományos vallásosságuk van a Homokmégyieknek, nagyon szép vallá-

sosságuk, legalábbis azoknak, akik homokmégyinek számítanak. A bevándorlók ellenben, 
sajnos, már nemigen látszanak itt a templomban. De a homokmégyiek gyökereikben valláso-
sak. Kalocsa közelsége, az érsek, az érseki birtokok segítették e vallásosság kialakulását. 1984 
augusztusában kerültem ide, Mélykútról. Ott káplán voltam, az első önálló helyem Homok-
mégyen lett. Jól érzem itt magam. Egy nagy család vagyunk. Kis faluban jobban lehet érni azt, 
hogy mindenki családtag legyen. Ez még vérségileg is igaz. A homokmégyiek ilyen-olyan 
ágon, mind rokonai egymásnak. Ez a családi légkör érződik is. Akit befogadnak, azt úgy is ke-
zelik, mint a családtagot. 

Takács András: A település 1600 lakójából hányat ismer? 
Moró László: Aki igazából homokmégyinek, alsómégyinek, hillyeinek, halominak, kis-

kecskemégyinek, mácsai-szállásinak számít és nem a közelmúltban, néhány hónapja, egy éve, 
két éve bevándorló, azokat mind ismerem és mind ismernek is. A legkisebbektől, az óvodá-
soktól a legidősebbekig, mindenkit. 

Takács András: A fiatalok mennyire érdeklődnek a vallás iránt? 
Moró László: Van egy űr. A tízennégy és a harminc év közöttiek ugyan tisztelik a papot, tisz-

telik az egyházat, de - sajnos - a mai tempó és a mai világ rohanása elvonja őket a vallás gya-
korlásától. Most ért véget a hittanóra. Az még itt - hála Istennek - az iskolában megy. Kicsi lét-
számú az iskola, egy-egy osztály van évfolyamonként. Minden osztálynak heti egy hittanórá-
ja van. 

Takács András: A gyerekek közül sokan járnak hittanra? 
Moró László: Nem tudom mennyi lehet az iskola létszáma, olyan 130-140 fő körül gondo-

lom. A bevándorló gyerekek közül senki sem hittanos. A többiek, azt lehetne mondani, hogy 
az őslakos homokmégyiek, akik itt járnak iskolába, 70-80 %-a jár hittanra. 

* 
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Takács András: Homokmégy milyen népművészeti hagyományokat őriz? 
Romsics Imre-. Homokmégy az egyik központja a kalocsai népművészetnek. Az 1930-as 

években, amikor a kalocsai népművészet néhány év alatt meghódította az egész világot, 
Homokmégynek is központi szerep jutott. Kalocsai értelmiségiek nagy munkába kezdtek 
1928-ban. Célul tűzték ki a kalocsai népművészet megismertetését és felvirágoztatását. Célja-
ik eléréséhez többek között megalakították a kalocsai Gyöngyösbokrétás csoportot. Mozgal-
muk gyors sikert eredményezett, 1932-ben már Kalocsa népművészete jelentette a világnak 
Magyarországot, háttérbe szorítva Mezó'kövesdet. A XX. század első felében azonban már 
nem volt népművészete Kalocsának. Már csak a két évtizeddel korábban önállósodott szállá-
sokon találta meg Gábor Lajos festőművész és Kujáni Ferenc kanonok a népművészetet. A vá-
rosnak hátat fordító birtokos parasztok nemcsak megőrizték és éltették, hanem tovább is fej-
lesztették népművészetüket. A kalocsai szállásokon megtalált népművészetet visszahozták a 
városba, elindították a népművészeti árutermelést. Mozgalmuk leglátványosabb eleme a 
Gyöngyösbokréta volt. Az önálló közigazgatási egységekbe szerveződött szállások is megala-
kították saját Gyöngyösbokréta csoportjukat, melyeket közösségi tudatuknak megfelelően 
homokmégyinek és szakmárinak neveztek. A kalocsai értelmiség nem nézte jó szemmel eze-
ket az önállósági törekvéseket, hiszen rontották a jól átgondolt és megszervezett üzleti érde-
keiket. Az évekig tartó vita fölött végül is a közös összetartozás tudat győzedelmeskedett, hi-
szen még nem telt el három évtized azóta, hogy a kalocsai szállások önálló községekké szer-
veződtek. Az 1930-as évek közepére már kalocsaiként jelentek meg a homokmégyi és a 
szakmári Gyöngyösbokrétás csoportok is. Ez az összefogás tudatosította, hogy ez a népművé-
szet a történeti Kalocsa népművészete, tehát kalocsai népművészet. Ha megnézzük a mai író-
pingálóasszonyainkat, ezeknek túlnyomó többsége is a szállásokról származik, a nagyobb há-
nyaduk Homokmégyről, kisebb hányaduk Szakmárról. Kalocsai születésű szinte egy sincs. A 
legfiatalabbak között van kalocsai születésű, de ők már az 1970-es években meginduló migrá-
ció utáni nemzedék. Róluk is elmondható azonban, hogy szüleik, nagyszüleik, dédszüleik 
vagy homokmégyiek, vagy szakmáriak. 

Romsics Lászlóné író-pingálóasszony az édesanyám, ő ma a leismertebb népművész. ír, 
pingál, s a kalocsai népművészetben előforduló minden terméket képes előállítani. 

Takács András: Ezek itt a falon kalocsai vagy homokmégyi minták? 
Romsics Lászlóné: Ezek homokmégyi minták, nem kalocsaiak. Mi itt Homokmégyen egész 

másképp írunk és pingálunk, mint a kalocsaiak. 
Takács András: Mi a különbség a kettő között? 
Romsics Lászlóné: A kalocsai minták nincsenek ennyire díszesek. Ha anyagra (textilre) 

írunk, akkor meg sokkal ritkábbak a motívumok, másképp állnak a száraik, másképp a virá-
gok. Ki tudjuk választani, hogy melyiket írták Kalocsán. Ami a falon van, az a pingálás, az írás 
pedig az, amit az anyagra (textilre) csinálok. Ezeket kevesen tudjuk, a specialisták száma nem 
éri el a húszat. A hímzés egy másik műfaj, azt sokan tudják. A kiírt anyagot (textilt) először 
kézzel, majd géppel hímzik. A gépi „riselinezést" kevesebben ismerik, mint a kézi varrást. 

Takács András: Mi van a tojásokon? 
Romsics Lászlóné: A pingálás mintáit festjük a tojásra. Abból is csinálok korai kalocsait, szo-

morú kalocsait, amilyet kérnek. 
Takács András: Láttam itt a szobában díjakat. 
Romsics Lászlóné: Igen, 2000-ben kaptam a Pécsi Ács Sarolta díjat, és 2002-ben kaptam a 

Népművészet Mestere díjat. 
Takács András: Hova jár dolgozni, festeni, pingálni? 
Romsics Lászlóné: Pillanatnyilag a Paprika házat pingálom Kalocsán. A fal felső része negy-

ven centiméteres részére cifra koszorút pingálok és szalagot húzok mellé. 
Takács András: Háromféle tojást is látok, éppen most készülődik húsvétra. 
Romsics Lászlóné: Most libatojásokat festek. Kell készítenem színes kalocsait, szomorú kalo-

csait és korai kalocsait. Ez utóbbi azt jelenti, hogy kék-piros, kék-fekete és bordó-fekete szí-
nekkel festek. Nagyon szépek. 

Takács András: A mintákat, a színeket honnan tanulta? 
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Romsics Lászlóné: Öröklődött. Az egész család, már a dédnagymamám és a nagymamám is 
singlőt - ezt így hívták - , fehérrel tiszta fehérre varrtak. Anyukám is, ő írt és varrt - hímzett -
is, a népi ruhákat is megvarrta. Ez öröklődött tudás. 

Takács András: Meddig maradhat meg ez a népművészet? 
Romsics Lászlóné: Nem tudom, mert nem nagyon van utánpótlás. Nekem van egy szakkö-

röm az iskolában. A nagyok most mennek ki. Van közöttük két ügyes kislány. Most újra kezd-
tem a kicsikkel, az első- és másodikosokkal. Ott is vannak ügyesek. Hát, megpróbáljuk, hogy 
minél tovább maradjon, de nem nagyon van aki csinálja. Itt a faluban is én vagyok a legfiata-
labb, meg hát ezek a kislányok a szakkörben. 

Takács András: Melyik a legkedvesebb munkája? 
Romsics Lászlóné: Pingáltam a japánoknak egy szobát. Itthon pingáltam, úgy vitték el, ott 

rakták össze. Azt nagyon-nagyon szeretem, később megkaptam a fényképét is. Vannak „A" 
kategóriás zsűrizett térítőim a kalocsai népművészet minden korszakából, de legjobban még-
is a színeset szeretem. A szomorút is szeretem, de talán a színeset azért, mert annyira lehúz-
zák. Meg azt mondják, hogy pasztellszínekkel kellene hímezni a kalocsait. Pedig ha pasztell-
színekkel csinálják, az már nem kalocsai. 

Takács András: A szomorú kalocsai minta mitől szomorú? 
Romsics Lászlóné: Attól, hogy nincs benne piros, meg rózsaszín és citromsárga. A lila és a 

kék dominál benne. Ezt az idősebb nők hordták a viseletükben. 
Takács András: Nem sajnálja, hogy mégis eltűnik az amit művel, az amit csinál? 
Romsics Lászlóné: De! Nagyon sajnálom! Nagyon szeretném, ha tovább vinné valaki! A csa-

ládban most van egy kislányunoka, egyetlen kislány. Szereti csinálni, meg úgy látom, hogy 
benne van a génjeiben. Második osztályos, ő is jár a szakkörömre. Különösen nem segítek ne-
ki, hogy ne mondja a többi gyerek, hogy neki segítek, mégis messze-messze mások a rajzai, 
mint a többié. Talán majd ő örökli. 

Tisztelt Olvasónk! 

A Honismereti Szövetség az 1996-ban elfogadott adózási törvény értelmében 
a 2002. évi állampolgársági adó 1 %-ából 122 709 forint támogatást kapott. El-
nökségünk és szerkesztőbizottságunk megköszöni az Ön támogatását, s hogy 
egyetértve törekvéseinkkel, felajánlásával segítette munkánkat. Az összeget ifjú-
sági honismereti rendezvényekre, valamint a Honismeret folyóirat megjelente-
tésére használtuk fel. 

Amennyiben továbbra is egyetért célkitűzéseinkkel, a hazaszeretet elmélyíté-
se, a hagyományok éltetése érdekében tervezett programjainkkal, folyóiratunk 
megjelentetésével, kérjük, szíveskedjen Honismereti Szövetségünket megjelölni 
2003. évi adója 1 %-ának felajánlásakor. 

Adószámunk: 19624947-1-41 

Segítő támogatását előre is köszönjük! 
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