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(Bevezetés) 
Ennek a könyvnek az a célja, hogy elmondjon a Balatonról olyan dolgokat, amiket jó tudni, főkép-

pen két okból. Először is mert az ember ezeknek a tudnivalóknak hasznát veszi, ha a Balaton mellett 
tartózkodik, másodszor pedig azért, mert aki az itt elmondottakat tudja, az sokkal jobban tudja élvezni a 
Balaton gyönyörűségeit. 

Nem mondom azt, hogy amit itt leírtam, azt „illik tudni'' hazánk legnagyobb taváról. Mit tesz az, 
hogy „illik tudni"? Illik tudni olyant, hogy az igazi úri ember nyilvános helyen nem veti le a kabátját, ha 
még olyan melege is van. Illik tudni, hogy a hölgyek nem szépek, ha „short"-ban, vagy fürdőruhában 
mászkálnak a rendes utcai forgalomban, mert ez olyan, mintha kivágott báli ruhában mennének a vásár-
csarnokba. Én azt hiszem, hogy a nők a legjobban kivágott ruhában is megjelenhetnek igazán úri társa-
ságban, ott, ahol az urak egyetlen förtelmes mellékgondolattal sem szentségtelenítik meg a Föld legna-
gyobb szépségének, a teremtés leggyönyörűbb alkotásának, a szép női testnek ízléses látványát. De az 
utcára vinni! Minden jampecben és csirkefogóban a legaljasabb gondolatokat és érzéseket támasztani: 
ez nem úri nőhöz illő. A fövenyfürdőben akkor van helyén az ilyen ruha, ha ott is diszkrét, úri társaság 
van együtt. „Magunk között" szabad pongyolának is lenni, de „odi profanum vulgus!" 

Ezt „illik tudni"! Illik tudni, hogy úri ember nem eszik az utcán, még fagylaltot sem nyal. „Illik tud-
ni" nekünk férfiaknak, hogy a villamoson a nőknek helyet kell adnunk, mert mi férfiak testalkatunknál 
fogva is sokkal szilárdabban állunk a lábunkon, mint a nők (honny soit qui mal y pense!2). 

Tudományos dolgok tudása nem az illik és nem illik kérdése. Rendkívül kedves, előkelő úri nőket 
ismerek, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy ki volt Horatius. Ezt a tudatlanságot nevetséges volna illet-
lenségnek tartani. Ha érettségizett, diplomás férfi nem tudja, az sem „illetlenség", hanem vagy feledé-
kenység, vagy szellemi szegénység. Éz nagyobb baj, mint az illetlenség, mert az illetőről igen csúnya 
szegénységi bizonyítványt állít ki, de elvégre az illető lehet emellett igen művelt, kedves, úri ember. 

Amit ebben a könyvben elmondunk a Balatonról, az minden művelt ember szemében érdekes lehet. 
Ez annyit jelent, hogy a művelt embert érdekli. Érdekli, mert maga is szokott gondolkozni a dolog felől. 
Miért kék, miért zöld egyszer a tó, miért van a déli parton kitűnő homokfurdő, az északin meg nincs, ha-
nem van helyette rengeteg nádas. Igaz-e, hogy a tó szél nélkül is háborog? Igaz-e, hogy a fenekén forrá-
sok vannak? Igaz-e a rianás úgy, ahogy Jókai leírja? Miért jobb a Balaton mellett, mint a Genfi-tó part-
ján stb. stb. 

Mindezek olyan kérdések, amiket a Balaton mellett pihenő úri emberek százszor is fölvetnek egy-
más közt, és mindig akad olyan, magát nagy tudósnak mutatni szerető magyarázó, aki fölényesen 
mondja el a legnagyobb szamárságokat, s mindig vannak, akik el is hiszik. 

Nem akar ez a könyv turistavezető lenni. Ilyen könyvünk van már a Balatonról, még pedig kitűnő.3 

Itt csak az általános tudnivalókat, érdekességeket olvashatjuk s az olvasottak arra is valók, hogy az igazi 

1 Veszprémben született 1870. július 23-án Cholnoky Jenő földrajztudós, akadémikus, s 1950. július 5-én halt 
meg Budapesten. A veszprémi honismereti akadémián tisztelettel adózunk emlékének. Balaton cfmü müve 
1936-ban jelent meg, ebből idézünk most. (A Szerk.) 

2 Francia mondás: Huncut, aki rosszra gondol. (A Szerk.) 
3 Dr. Dornyay Béla és dr. Vigyázó János: Balaton és környéke. Részletes magyar útikalauzok. 7. sz. Bp 1934 
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tartalmas lelkű Balaton-kedvelők tovább is gondolkozzanak és igazi gyönyörűségük legyen benne, 
amikor ráismernek a könyvben elmondottakra. 

Az érdeklődés ébrentartására és az olvasás megkönnyítésére, mintegy pihentetőül kis eseményeket, 
kalandokat is beleszőttem. Persze a nagyképűek, látva a könyvet, azt fogják mondani, hogy ..lám, a pro-
fesszor úr megint regényt írt". Ezeknek azt mondanám, hogy próbálja meg, írjon ő egy regényt, meglás-
suk ki olvassa el? Mert képtelenek a nagyképűséget feladni. Csak olyant írnak, amiből az tűnik ki. hogy 
„bámuljatok, ilyen nagy tudós vagyok én!" Mindenki elnyom egy titkos ásítást, aztán egymás közt min-
denesetre azt fogják mondani, hogy „igazán nagy tudós ez a Nagyképű úr", mert ha nem ezt mondanák, 
akkor azt hihetné a másik, hogy nem értette meg. amit a Nagyképű úr mondott. Pedig igazán nem értett 
belőle egy kukkot sem. Csak néhány egyenes jellemű, és őszinte beszédű - rendesen hölgy - szokta 
nyíltan megmondani, hogy Nagyképű úr nagy tudós lehet, de ne nekünk beszéljen, hanem a többi tu-
dósnak. mert mi elalszunk rajta! 

Véleményem szerint igen nagy szükség van igazán olvasható és megérthető népszerű munkákra, 
mert ezek adnak a művelt ember lelkének igazi tartalmat. És csak a tartalmas lelkű ember lehet igazán 
hasznos tagja a társadalomnak és derék, hasznos fia nemzetének. Ez a lelki tartalmasság nem az adatok 
nagy halmazának tudásából áll. Ha valaki kívülről tudná, hogy a Balaton mellett fekvő községeknek 
mennyi lakosa van. ez esetleg, kivételes esetben, hasznos tudás lehet, de ha komoly intézkedést kell ten-
nünk ezeknek az adatoknak megfelelően, úgysem bízunk az emlékezetben, hanem megnézzük a statisz-
tikai adatokat. Aztán meg hiábavaló tudás volna, mert egy év, tíz év múlva egészen mások lesznek a 
számadatok. 

Az adatok összefüggés nélkül semmit sem érnek. Értékesek csak azok. amelyek általános értékű kö-
vetkeztetésekre alkalmasak. A történelmi adatok is csak ilyenek. Az évszámok, nevek, családi leszár-
mazások tudása csak akkor értékes, ha azok közt valami olyan, érdekes okozati összefüggés van, amit 
jó tudni. Ezért ebben a könyvben csak olyan adatokat találunk, amelyek értékesek abból a szempontból, 
hogy összehasonlításokra és így gondolkozásra serkentenek. 

De mindenesetre célja ennek a könyvnek az is. hogy a Balatont megszeressük. Egész Európának leg-
kedvesebb, legalkalmasabb pihenőhelye a Balaton s hogy valóban az is legyen s itt mindenki jól érezze 
magát, abban mindnyájunknak közre is kell működnünk, mert óriási nemzetgazdasági jelentősége van 
annak, hogy a magyar ember itthon nyaraljon, a külföldiek pedig minél nagyobb számban, minél 
hosszabb időre keressék fel a Balatont. 

(Tizenegyedik fejezet. A Balaton-vidék múltjából) 
Amint itt a Balaton-vidék falvait, hegyeit, völgyeit járom, majd öröm és büszkeség, majd szomorú-

ság és elkeseredés vesz erőt lelkemen. Mennyi fény és mennyi árny! Mennyi szép vonás a múltban, 
mintha csillagok ragyognának a sötét égboltozaton! És utána milyen sötétség! Mintha sötét, haragos 
felhők rohannának az égen. De még az is szép! Hanem aztán visszasír a múltból sok bűn és aljasság s 
még ma is látunk elszomorító jelenségeket. Úgy ránehezednek a lelkünkre! 

Nem törődünk a jégkorszakbeli ősemberrel, ezzel a szörnyeteggel aki halálra rémítene ma minden-
kit, ha megjelenne hirtelen. Pedig bizonyosan irgalmasabb és nemesebb lelkű, emberebb ember volt, 
mint a kommunisták. Nézzétek meg, mit csináltak Spanyolországban s mit csinálnak maguk közt is 
Oroszországban! 

Nem törődünk a neolitos kőkorszak emberével sem, hisz annak is csak gyér nyomai maradtak a Ba-
laton mellett s mindenesetre éppen úgy élt, mint mindenfelé Európában. A bronz-korszak nagyon rövid 
ideig tartott, de azzal már érdemesebb volna behatóan foglalkozni, ámde a Balaton vidéke nem sokat 
mond a bronzkorszak emberének szorgalmas munkálkodásáról. 

Annál érdekesebb a rómaiak uralmának korszaka. A római időkből sok emlék maradt a Balaton vi-
dékén, mindenesetre annyi maradt, hogy általános képet tudunk képzeletünk elé varázsolni abból az 
időből. 

Akkor is nagyon hasonlíthatott a kép a maihoz. Falvak, elszórt tanyák mindenfelé s köztük egy-egy 
úri lak. Pompásan kiépített utakon bizonyosan énekelve vonultak el a vitéz római légiók, hogy felvált-
sák a Duna mentén sorakozó őrhelyek védő seregeit. Nagy, nehéz kétkerekű kordék tértek le előlük a 
kövezett útról a virágos út szélére. Akkor is csak a vadmurok (Daucus) fehér, ernyős virága, a zsálya 
(Salvia) ibolyaszínű virágfüzére, a vasvirág (Xeranthemum) halvány rózsaszínű csillagocskái. a cikória 
kobaltkék virágai díszlettek az. út mellett, mint ma. Akkor is felmentek a művelt földek egész a lejtő for-
dulóvonaláig s a hegytetőket, a domború lejtőket akkor is erdők fedték, még pedig ugyanilyen, megle-
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hetősen rossz cserfaerdők, mint ma. Fenyőerdők sohasem voltak a Balaton mellett s ez az oka, hogy bár 
a Balaton erre nagyon alkalmas volna, mégsem találunk benne semmiféle cölöpépítmény-maradvánvt. 

A falvak közelében, egy-egy nagy birtok közepén állt a római földbirtokos háza. De micsoda házak 
lehettek azok! A művészetnek micsoda magas fokát hozták magukkal Itáliából! Római villák nyomait 
több helyen találták meg a Balaton mellett, de legszebbek a Balácapuszta mellett feltárt maradványok. 
Nagyszerű mozaikpadlók, falfestmények, apró bronztárgyak kerültek elő ezekből. A legszebb mozaik 
Budapesten, a Nemzeti Múzeumban van, de szép darabok vannak a Veszprémi Múzeumban is. A 
balácai, római villák fölfedezésének történetét Laczkó Dezső így mondta el nekünk: 

Valami vámosi kisgazda üres szekérrel baktatott Veszprém felé. Az országutat éppen makadámoz-
ták, a nyitva hagyott fél úttesten éppen egy 20-25 szekérből álló kocsikaraván döcögött, ölfával megra-
kodottan. Ezeknek átvonulását meg kellett volna várni, azért kicsapott a tarlókra, hisz jól ismerte a já-
rást s úgy akarta elkerülni a kellemetlen útrészletet. Egyszer csak zsupsz! Beszakadt alatta a föld és ő 
valami pinceszerű mélyedésben volt kocsistól, lovastól. A lovak nem sérültek meg, a kocsi nem törött 
össze; az ijedségen kívül nem volt semmi bajuk. 

Nagy kínnal kifogta a lovakat, kiugratta a gödörből, aztán szétszedte a szekeret, azt is kiemelte. Mie-
lőtt az újra összerakott szekérrel útra kelt volna, leszállt a gödörbe, hogy megnézze, mibe esett bele? 
Furcsa, nagy. pinceszerű helyiség volt s a földön hevert egy jókora nagy darab abból a vastag, gyönyörű 
színekkel festett vakolatból, ami a falakat még hézagosan borította. Fölvette a félméter széles és hosszú, 
töredezett darabot, föltette a szekérre, hogy bevigye Veszprémbe és megmutassa a közismert és szere-
tett Laczkó Dezső tanár úrnak. Föl is ment a Várba, a piaristák rendháza elé s átadta a darabot 
Laczkónak. A lelkes férfiú pihenést, ebédet, mindent otthagyott s a gazdával kiment arra a helyre, ahol a 
szekér elsüllyedt, mert a behozott darabon azonnal fölismerte a római freskót. A bámulattól és lelkese-
déstől szinte ittasan turkált az omladékban s fölismerte a római úri lak maradványait. Hornig Károly bá-
ró, veszprémi püspök, a nagyműveltségű és bőkezű főúr azonnal segítségére jött a régészeknek s nem-
sokára behozták az egyik legszebb és legnagyobb mozaik-padló darabot a múzeumba. 

A római leletek ásatásában és fölfedezésében halhatatlan érdemeket szerzett a Veszprémvármegyei 
Múzeum boldogult igazgatója. Rhé Gyula. Mint régész, különösen a római dolgokkal foglalkozott s 
nagyszerűen egészítette ki a geológus. Laczkó Dezső munkálkodását. 

A Balaton mellett igen erős gyökeret verhetett a római műveltség. Csányi Károly, az Iparművészeti 
Múzeum igazgatója kis nyaralót építtetett Tihany északnyugati partján, az Apáti-hegy alatt. Amikor a 
villa alapjait kiásták, római villa alapfalaira bukkantak s ezeknek megőrzésével, változtattak az épület 
tervén. Csopak, illetőleg Köves falu alatt a tompa félsziget gyanánt előrenyúló, Kőkoporsó nevű háton 
római szarkofágusokat találtak. A Siófokról Kaposvárra vezető vasút építésekor római hídpillér marad-
ványai kerültek elő. Ez összefüggésben lehet azzal a római, klasszikus feljegyzéssel, hogy Galerius csá-
szár lecsapoltatta a Balatont, t. i. megnyitotta a Sió-csatorna útját, mert ott azelőtt aligha volt lefolyása a 
tónak, hanem csak éppen olyan „berek" volt, mint a többiek. A lecsapolás egész természetesen nem si-
került, a Sió nyílását a tó mindjárt elhomokolta, turzással elzárta. A kísérletet Mária Terézia korában is 
megismételték, sikertelenül. 

A magas római műveltség szépségéről és fejlettségéről Pannóniában számtalan rom beszél, csak az 
aquincumi romokhoz kell kimenni. Hisz a romok közt több fürdőszoba van. melegvízzel, mint 
amennyit ma egész Óbudán találni lehet. Az utcai csatornázás, a vásárcsarnok stb. mind olyan rendről, 
civilizációról és magas művészi ízlésről tanúskodik, amilyenről még ma sem igen beszélhetünk vidéki 
városainkban! A mai technikai eszközök sokkal fejlettebbek, mint a rómaiak idejében voltak, de a lel-
kek műveltsége sokkal magasabb volt mint ma. Körülbelül a kínaiak nagy, magas lelki műveltségével 
hasonlíthatnám össze, de a rómaiak birodalmában a civilizáció volt magasabb, mint Kínában, legalább, 
mint ma Kínában. Mert hajdan, a nagy császárok idejében Kína civilizációja is felülmúlta a középkori 
Európáét, elég fényes bizonyságot tesz erről Marco Polo, a XIII. század végén Kínában járt. nagymű-
veltségű olasz férfiú. 

A Római Birodalom bukása után a népvándorlások korában mélyen lehanyatlott Pannónia civilizá-
ciója és kultúrája. A római hatás nem múlt el teljesen. A nép, az istenadta nép a római időkben sem volt 
itáliai, hanem a keltákkal keveredett, mindenféle népség lehetett, s valószínűleg nem beszélt latinul. Ez 
az őseredeti nép a rómaiak kivonulása után is megmaradt, csak gazdát cserélt. Mindenféle nép megfor-
dult a Dunántúlon, sok szláv is beszivárgott, de a terület nem szlávosodott el, sőt valószínűleg csak mint 
hódítók tűntek föl rövid időre. A húnok és avarok hullámai elsimultak. Hűn emlék alig maradt, hisz rö-
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vid ideig voltak csak itt urak. De az avarok 200 esztendeig uralkodtak a Dunántúlon s azért emlékeik 
maradtak. 

Nagyon züllött, összevissza állapotot találtak itt a magyarok, de mindjárt rendet csináltak. A vezérek 
koráról keveset tudunk, csak Szent István idejéből ismeretesek olyan adatok, amelyek azt bizonyítják, 
hogy már a vezérek korában is szépen konszolidálódott a terület s a szent király csak törvényesítette az 
állapotokat. A vármegyék már be voltak rendezve, a törzsfők birtokai kijelölve, az ország védelmére a 
gyepük védelemmel ellátva. Az Ormánságban, aztán Dél-Somogyban. majd a Göcsejben lakó. különös 
etnográfiájú népek bizonyára behódolt, a magyarokkal rokon bolgár, vagy avar népek lehettek s a hatá-
rok védelmére rendelték őket. A göcsejiek bizonyosan rokonai a székelyeknek s ugyanaz volt a hivatá-
suk is. Privina szláv fejedelem leverése után szlávok is maradhattak itt. de elvesztek a magyarok és a 
szlávoknál is sokkal régibb bizonyosan keltarokonságú őslakók között. Általános lett a magyar nyelv, 
mert szláv helyneveket találunk ugyan, de túlnyomó a magyar helynév, már az Árpádházi királyok ide-
jében. 

Magyarország legfényesebb korszaka az Árpád-házi királyok, majd az Anjouk és Mátyás király ide-
je. Az Árpád-házi III. Béla király idejében hazánk valóban legalább is egyenrangú volt műveltség és ci-
vilizáció szempontjából a nyugati országokkal, ha csak felül nem múlta őket. Csak a féltékeny osztrák 
politika igyekezett mindig elhomályosítani a magyar középkor dicső történetét. 

A Balaton-vidék az Árpád-házi királyok idejében sűrűn lakott, jómódú vidék volt. de kívül feküdt a 
nagy. messzejáró kereskedelmi forgalom útjaitól, mert hisz mindene megvolt, amire szüksége lehetett s 
nem igen szorult idegen területek termésfölöslegére, ezért nem is igen vett részt a világkereskedelem-
ben. A somogyi oldal igen gyéren lakott mocsár és futóhomok területektől volt meg-megszakítva, s a 
nagy terjedelmű pásztorkodás miatt sokkal későbben konszolidálódott, mint a szántóvető és kertészke-
dő zalai és veszprémi oldal. A Fonyódi-hegy például még a 90-es években is egészen üres volt. Néhány 
kis pince volt rajta s a keleti lábánál a halászház. Valóságos vadon volt a környéke. A déli vasút vonala 
mentén Fonyód és Keresztúr közt igazán elmaradt, vad állapotokat lehetett látni. Az a nagyszerű, széles 
homokturzás, amelyik elrekeszti a Nagyberek mocsárvilágát a Balatontól, teljesen műveletlen parlag és 
legelő terület volt. Bivalyok legelésztek a homokon s életveszélyes volt idegennek a csorda közelébe 
kerülni. 

De a rettenetes utakon csak a bivalyokat lehetett nagyobb teher vontatására használni, mert szörnyű 
ereje van a bivalynak. 

1895-ben nagy tutajt építettem Bogláron, hogy a tutajt kihorgonyozzuk a tó közepén s a tutajra állí-
tott. félig vízbe süllyesztett hordó vizén tanulmányozzuk az elpárolgást és a porlerakódást. Később ezen 
a tutajon állt a szántódi szorulat áramlásait jegyző gép. A tutajt a szárazföldön, hatalmas nagy fenyőszá-
lakból állítottuk össze, közvetlenül a homokos partszegélyen s mindjárt gerendasínekre fektetett görgő-
fákon építettük. Amikor készen volt, be akartuk gördíteni a tóba a roppant súlyos alkotmányt. Az. ácsok 
nekifeszültek, de meg sem mozdult. Embereket fogadtam föl, voltunk összesen húszan s teljes erővel 
nekifeszültünk, de a tutaj meg sem mozdult. A boglári földbirtokos Körmendy Lajos, látva küzdelme-
met felajánlotta, hogy ő két bivallyal behúzatja a tutajt. Kissé mosolyogtam magamban, hogy amit 20 
erős ember nem bírt megmozdítani, hogy tudná azt elvontatni két bivaly? 

De megjöttek a bivalyok. Erős láncokkal megkötve a tutajt, elé fogtuk a nyugodtan kérődző, ősvilági 
emlékeket fölidéző két állatot. Körmendy úr elküldte a tutaj mellől az embereket, mert baj történhet ve-
lük. A bivalyos aztán megkondította karikás ostorát, a bivalyok nekifeszültek. Kidagadt a szemük, utol-
jára letérdeltek, de nem engedtek! A tutaj recsegett, ropogott, letörtek alatta a sínek, csak úgy a homo-
kon csúszott, de megindult s meg nem álltak vele addig, amíg a tutaj nem lebegett a víz színén. Akkor 
aztán, mintha mi sem történt volna, kényelmesen belefeküdtek a vízbe s tovább kérődztek, bámulva a 
bolond emberen, hogy ilyen ostobaságokkal vesződik, ahelyett, hogy legelne. 

Ekkor csodáltam meg valóban ősvilági erejüket! Ezek voltak az urak azon a homokturzáson. amelyi-
ken ma Balatonmária és Balatonfenyves fürdőhelyek díszlenek, s a pompás homoki szőlők emberma-
gas tőkéi közül alig látszanak ki a kis. barátságos nyaralók mosolygó, piros tetői. 

Benn a berekben ott élt az ősi növény és állatvilág, képződött a tőzeg. A boglári berekben ma már tő-
zegfejtők emelik ki az ősvilági növényzet összetömött maradványait. 

Csak ahol egy-egy nagy homokjardang ér ki a tóra, ott volt élet. Boglárnak különös jelentőséget 
adott a két vulkáni tufa-hegy. A Várhegyen bizonyosan mentsvár volt. A Fonvódi-hegven is szépen lát-
ni a mentsvár maradványait. Veszedelem idején a szomszéd falvak népe menekülhetett ide a mocsarak 
és a tó közt fekvő szigetre. Csak két. keskeny turzás kötötte össze a szigetet, de ezeket is megszakították 
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a mocsarak lefolyásai. Ha ezeken nem voltak hidak, bizony bajos volt rajtuk átkelni, ha a Balatonnak 
magas vízállása van. Most rendes csatornákká alakították őket. egyes helyeken még látni a régi-régi hi-
dakat, olyan festőiesek voltak ezek a pusztaságon! 

Boglár akkor virult föl, amikor a déli vasút vonalát megépítették, mert akkor ide hordták Somogy 
keleti részének gabonáját, mert ezt az állomást érték legközelebb - Bécshez! Innen volt a legkisebb a 
vasúti szállítás díja Ausztria felé. Innen nyugat felé már a boglári és fonyódi óriási Berek következett, 
azon át nem lehetett a gabonát tengelyen szállítani. 

A déli parton a községek mindig a partig kinyúló jardangok alámosott vége mellé épültek: Szemes, 
Szárszó, Szántód, Zamárdi. Nyugaton pedig Keresztúr és Berény. A szélbarázdákban nagy somogyi fal-
vak kaptak szép helyet, mint Kőrös-hegy, Karád. Somogyvár stb., stb. Igazi város ezen az oldalon 
egyáltalában nem fejlődött ki. Még Siófok is csak rongyos falu volt a Balaton Bizottság munkálkodásá-
nak megindulása előtt. Csúnya berek volt Siófok mögött is, az úgynevezett Sióbozót s különösen mo-
csaras volt a vidék amiatt, hogy a Sión malmok kotyogtak s ezek felduzzasztották a Sió vizét. Mária Te-
rézia mérnöke. Krieger Sámuel le akarta csapolni az egész Balatont, de ez természetesen utópia, a 
Sió-csatornával még csak a nagy árvizek keletkezését is nehéz megakadályozni. A csatorna lehet elég 
bő, nagy keresztmetszetű, de olyan kicsiny az esése, hogy nem folyik benne elég sebesen a víz. Hisz a 
Balaton felszíne a Sió-Kapos dunai torkolata fölött csak 8 méter magasan van, ez a magasságkülönbség 
olyan hosszú útra elosztva, bizony nagyon kicsiny esést jelent. Hisz a Duna magas árvize Tolnánál eléri 
a 8 métert! 

A somogyi községek tehát nem igen kapcsolódtak a Balatonhoz, Siófok kivételével. Csak a tó part-
ján fekvő, igazán kicsiny falvak, minden más területtől messze elzárva, azok halászgattak és használták 
a berkek nádasait. Mert a nádnak mindig nagy értéke volt. Tudjuk, hogy télen aratják a nádvágó szánok-
kal. 

A Balatonban a déli oldalon nincsenek nádasok az erős hullámmorajlás miatt, de van a berkekben. A 
Balaton alacsony vízállása idején a berkek meglehetősen kiszáradtak, ilyenkor elszáradt a nádas is és 
gyakran lehetett látni, hogy a nádas kigyulladt s napokon át égett, sűrű, nehéz füsttel töltve meg a leve-
gőt. Egyszer én is feleségemmel a Fonyód-kaposvári vasút töltésén jártunk, jó fényképfelvételt keresve 
a rengeteg nádasról s a mellettünk „elrobogó" vicinális vasút kéményéből kipattant szikrától meggyul-
ladt a nádas. Gyors futással bírtunk csak menekülni s nagyon jól el tudtuk képzelni, hogy milyen lehet 
az a préri-tűz. 

Az [18]90-es évek elején sötét, esős őszi napon késő este értem el szekeremmel a Földvári-csárdát, a 
mai fürdőhely helyén akkor volt egyetlen épületet. Magas kőfal kerítette s amikor megérkeztem, a 
kocsmáros hatalmasan eltorlaszolta a kaput éjjelre, mert azt mondta, ha meglátták, hogy kaputos ember 
szállt meg a csárdában, akkor az éjjel bizonyosan fölverik a szegénylegények, vagy a cigányok. Este, 
szurok sötétben, dohos szobámat szellőztetve, vonyítást hallottam a Balaton felől. Mondom a kocsmá-
rosnak, hogy hiszen valamiféle tanyának kell itt a közelben lennie, mert a kutyák vonyítanak! 

- Nem kutyák azok kérem, hanem farkasok! Idelenn üvöltenek a nádasban! 

Balatonföldvár gyönyörű villái két turzásra épültek. Az egyik, az újabb és alacsonyabb a tó partján 
húzódik, ezen vezet a Kvassay-sétány s mögötte a csodálatosan üde növényzet közé rejtőző, igazán úri 
villasor. Ezen a villasoron belül következik a hosszú, keskeny lagúna, beépítetlenül, majd a régibb tur-
zás. 

Ezen a régibb turzáson vezet a balatoni nagy körút és mindkét oldalán a villák. Sajnos, ma már sem-
mit sem lehet látni ebből a kavicsturzásból, pedig akkor, amikor ott jártam a 90-es években, még bronz-
kori cserepet, hálósúlyokat találtam rajta. A kőkorszakbeli ember eszközeit is lehetett volna ott keresni, 
de persze ma már minden be van építve s tropikus pompájú kertekkel beültetve. A turzás mögött van az 
igazi „Berek", ma halastóvá duzzasztva. Csúnya, mocsaras látvány, jó volna a szélét fákkal sűrűn körül-
ültetni. 

Abban a kis berekben, a két turzás közt, ott volt az a nádas, amelyben 1894-ben, november havában 
még a farkasok üvöltöttek! 

Gondolhatjuk, hogy milyen állapotok lehettek itt a középkorban, az Árpád-házi királyok idejében. 
Menedékvárak lehettek itt a mocsarak közt. Mentsvár lehetett a földvári vár, a boglári Várhegy vára. a 
fonyódi hegy tetején levő vár, de már igazi, állandóan lakott vár lehetett Somogyvár vára. A tótól távo-
labb már szép községek voltak s román ízlésű templomok tanúskodnak arról, hogy az Árpádházi kirá-
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lyok idejében is sűrűn lakott volt a terület. Somogyvár, Kőrös-hegy templomai vagy templomromjai 
kétségtelenül tanúskodnak erről. Nagyon szép Somogvvámos rom-temploma 

Ezeknek a községeknek gazdasági kapcsolata nem a Balaton felé. hanem Kaposvár felé irányult, il-
letőleg afelé a nagy kereskedelmi út felé. amelyik Dombóvár felől Kaposváron át Nagykanizsa felé ve-
zetett. Ez igen nevezetes, nagy kereskedelmi út volt s a tengerrel és Horvátországgal, meg Itáliával hoz-
ta kapcsolatba a Duna vidékét. Ez az út valószínűleg már a rómaiak idejében megvolt, de mindenesetre 
igen erősen járták a középkorban. 

A Balaton-vidék legelhagvatottabb. legnehezebben hozzáférhető része volta Kis-Balaton környéke. 
A feliszaposodó tómedencét majdnem teljesen ellepte a nádas, azokon át kellett a tisztavíz-foltokat 
megkeresni. Legalkalmasabb volt a Zalán, vagy a délről bejövő Cölömpös-árkon végig csónakázni. A 
tó mocsár és nádas rengetegében elrejtve volt néhány sziget. Ezek pannóniai homokból és agyagból álló 
kis kiemelkedések, valószínűleg nem pusztultak le annyira, mint egyebütt. Ilyen a Diás-sziget. 

Valóságos rejtekhely! Ezeken a szigeteken egész nyáron át kinn szokott legelni a szilajmarha. De-
reglyéken szállították őket ide-oda. Megtörtént, hogy az egyik szigeten a nagy szárazság miatt kezdett a 
szarvasmarha éhezni. Keservesen bőgtek és nyugtalankodtak. A pásztor nem tudott velük mit csinálni. 
Egyszer aztán a bika elkezdett hatalmas, hívó hangon búgni s rohanva indult meg a nádas felé. A pász-
tor hiába próbálta őket visszaterelni, nem fogadtak szót, a bika után áttörtettek a nádason, átúsztak a 
nyílt vizén és Vörs táján jutottak partra. Nem történt semmi bajuk. Azt mondják, akik látták, hogy való-
ságos ősvilági látvány volt. mert hisz az állatokban föléledt az ősi ösztön. 

A Kis-Balaton körül levő falvak, Vörs, Fönnyed, Hollád. Hidvég stb. a legelmaradottabb falvak vol-
tak a Balaton vidékén. 

A Balaton északi partvidéke egészen más földrajzi helyzetű. Ez már erősen a Balatonra utalt terület. 
Három részből tehetjük össze. Almáditól Badacsonytomajig nyúlik el a Riviéra, azután következik 
Edericsig a Tapolcai-medence és végül Edericstől a Keszthelyi-hegység déli és keleti lába előtt elhúzó-
dó Riviéra. A Tapolcai-medence kivételével, véges-végig a fennsík pereme lejt le a tóra. Almáditól 
Tomajig a szép parti, pannóniai abráziós lejtőt sűrűn hintik be a falvak, kevés kivétellel. A Riviéra lejtő-
jén fölkapaszkodva. Almáditól Füredig a Veszprémi-fennsíkra jutunk közvetlenül. A fennsík peremén, 
tudjuk, hogy kemény kőzetrétegek okozzák a „hegyek" illetőleg fennsíkperem kis felmagasodását (Ta-
más-hegy, Péter-hegy stb.). Füreden túl nyugatra megváltozik ez az egyszerű forma. 

A dolomittakaró hátrább vonul s a márgarétegek nagy szélességben terülnek el a Riviéra mögött. A 
márgarétegek puhák, könnyen lepusztulnak, ezért a szél nagy medencéket takarított ki a márgaterülete-
ken. A márgavidékeket északról aztán megint a töréssel kiemelt középtriász-rétegek, vagy más kemé-
nyebb kőzetek, például bazalt, vagy édesvízi mészkő határolják. A márgaterület szép, egyes medencék-
re bomlik. Az első a Kéki-völgy, Füred fölött, még kicsiny. 

A második a Pécsöli-medence, beszéltünk már róla. A harmadik a Dörgicsei-medence, a negyedik a 
Csicsói-medence, az ötödik a Monoszlói-medence. Azután már megváltozik a felépítés és hiányzik 
mindez, következik a már leírt Kállai-medence és a túlnyomóan bazalttal födött hegyek vidéke. 

No mármost az ábra mutatja a két Riviéra-típus különbségét. Rajzunkon az első. közelebb fekvő 
szelvény a Füred. Arács. Csopak típusát mutatja. A Riviéra fölött emelkedő hegyek teteje kissé maga-
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A balatoni Riviera két típusának különbsége. Az innenső tömbszelvény a Füred-Almádi típus, 
a túlsó a Füredtől nyugatra fekvő rész jellemző metszete. 
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sabb, mögötte kis völgyek vannak a keskeny márga-övezetben. aztán mindjárt fölérünk a Veszprémi 
fennsíkra. A második típus Füredtől Zánkáig olyan, hogy a Riviérából kiemelkedő hegyek mögött szé-
les márga-medence van s csak ezentúl emelkedik ki a Veszprémi-fennsík, egészen Nagyvázsony vidé-
kéig. 

Az első típusban a Riviérán sűrűn sorakoznak a falvak: Vörösberény. Alsóörs. Lovas, Paloznak, 
Csopak-Kövesd, Arács és Balatonfüred. A márgaövezet mögötte keskeny, ebben nincsenek falvak. 
Csak fenn. a Veszprémi fennsík szélén látjuk Szentkirályszabadja és Felsőörs községeket, aztán nincs a 
fennsík szélén egyetlen egy sem, egészen Hidegkútig. de ez már inkább a második típushoz tartozik. 

A második típusban a Riviéra községei: Aszófő. Örvényes, Balatonudvari, Akaii. Tagyon. Zánka. 
Szepezd. Révfülöp és Rendes, a mögötte levő márgamedencékben pedig: 1. a Pécselyi-medencében 
Kisszőlős és a két Pécselv. 2. A dörgicsei medencében Alsó-, Felső- és Kisdörgicse meg Vászoly. Ezt a 
medencét elválasztja a Csicsói-medencétől a Halomhegy bazalt takarója. 3. Csicsói-medencében Óbu-
davár. Szentjakabfa. Balatoncsicsó. és Szentantalfa. 4. A Monoszlói-medencében Monoszló és Bala-
tonyhenye. 

Szerkezetileg ezektől elkülönül a Kállai-medence, ebben van Kővágóörs, Köveskál, Szentbékálla, 
Mindszentkálla (és a vele összeépült Kisfalud). Kékkút, Salföld és Kisörs. 

A medencék fölött, egészen a Csicsói-medencéig, a Veszprémi-fennsík pereme igen határozott és 
éles. Meglepő a látvány, amikor Nagyvázsony, vagy Tótvázsonv felől, a Balaton felé haladunk. Típu-
sos, egyenetlen fennsíkon fehérlenek az országutak. Szántóföldek, kukoricaföldek egyhangúsága kö-
röskörül. Egyszerre elérjük a fennsík peremét, s nagyszerű kilátás nyílik a Balatonra! Előttünk a márga-
medencék bájos tájképei, szőlők, gyümölcsösök födik a homorú lejtőket, s mint egy-egy fészekben, úgy 
ülnek a falvak a márgamedence deflációs részletmedencéiben. Megszámlálhatatlan sok kis pince fehér-
lik a hegyek oldalán. Kinek volna türelme ezt megszámlálni? A medencéket erdős hátak választják el az 
innen láthatatlan Riviérától. 

A veszprémi fennsík peremén ilyen típusos helyzetben van a márgamedencék fölött Hidegkút, meg 
Mencshely. Beljebb a fennsíkon Tótvázsonv, Barnag. Vöröstó, Nemesleányfalu és Nagyvázsony. 

Egészen más a települések eloszlása a Tapolcai-medence vulkáni eredetű bazalt-mezái körül. A fő-
hely. Tapolca helyzetét már megismertük. A többi helység - mind patinás, régi helyek - a hegyek lábá-
nál van. A nyugati szélén Balatonederics. Nemesvita, Lesencenémetfalu, és Lesencetomaj, az északi 
szélén Zalahaláp és Sáska, a keleti szélén Hegyesd, Díszei. Nemeskáptalantóti. 

A szigetszerű vulkáni mezák lábánál: Gulács a Gulács lábánál, Badacsonytomaj és Tördemic a Ba-
dacsony lábánál, Kisapáti, Hegymagas és Raposka a Szent-György körül. Gyulakeszi a Csobánc lábá-
nál és végül Szigliget a tufahalmok lábánál. 

Nagyvázsony felől a Veszprémi-fennsíkról jön le az Eger-patak. Már Nagyvázsonynál mély völgye 
van a falu két része között, de aztán igen festőies völgyben tör át Pula falunál a fennsík nyugati, szabá-
lyos peremén. Először kis, pannóniai rétegekből és bazalttakarókból álló egy, hegyek közt fekvő me-
dencébe, a szép Kapolcsi-medencébe jut. Ez a Balatonvidék egyik legszebb részlete! Vigánt, Petend, 
Kapolcs, Taliándörögd és Öcs falvak vannak a medencében, északról már a Veszprémi-fennsíktól 
északnyugatra fekvő Déli-Bakony nyugati folytatásában levő dolomit-hátság határolja s ezen át kiju-
tunk a Kis-Alföldre Devecser környékére. 

A keszthelyi hegység egészen izolált fennsíkdarab. Déli lábánál sajátságos, szétszórt telepek van-
nak: Cserszegtomaj, Gvenes, Diás, Vanyarc és Vashegy. Csak Balatongyörök, azelőtt Meszesgyörök 
összeépült falu. A fennsík túlnyomóan dolomitból van, tehát falu nincs rajta, csak északnyugati részé-
ben van a fennsíkon egy. néhány négy szögkilométer terjedelmű lösz-takaró, ezen mindjárt van falu; 
Rezi. Várromja már a Keszthelyi-hegységtől északra fekvő bazaltmezák közé rejtett, szélkaparta kis 
medencékre tekint le. Típusos szélmarta, deflációs medence a Vindornya-medence, szélén Vindomya-
szőlős és Vindornyalak. Mellette van a Zalaszántói-medence, ebben Zalaszántó meg Felső- és 
Alsó-Zsid. 

Mind régi helyek, az Árpád-házi királyok idejében már mind megvoltak! 

Keszthely szintén nagyon régi hely. A római Mogentianae helység valószínűleg a mai Fenékpuszta 
helyén volt, ott meg is találták a Castrum (tábor) helyet, de lehet, hogy ott, az átkelőhely védelmére 
csak a tábor helyezkedett el, úgymint az aquincumi romok is a tábor körül keletkezett új telep volt; az 
igazi város a mai Óbuda helyén volt. így lehetett a tábor (Castrum) Fenékpuszta helyén, de maga 
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Mogentianae a mai Keszthely helyén volt, mert ennek a helynek nagy földrajzi energiája van: a zalai 
szölőhegyes meg a somogyi dimbes-dombos típus érintkeznek egymással és a Balatonnal. 

A nagy római út talán Kanizsa felöl a fenéki szorulaton kelt át Mogentianaeba s onnan Györökön, 
Tapolcán, Nagyvázsonyon, Veszprémen, Várpalotán és Székesfehérváron át húzódott Floriana felé 
(Tétény) s onnan Acuincumhoz. 

Ez az út a középkorban is igen nevezetes lehetett s mivel középkori várak építésére igen alkalmas 
hegyek vannak itt, tehát volt is sok szép vár és várkastély; csak Szigliget, Csobánc, Tátika. Rezi nevét 
kell említenem. A márgamedencék népét a fennsík felől szintén várak védelmezték. Ilyen Óbudavára, a 
pécselyi Pusztavár stb., de lehet, hogy Mencshelv is innen vette nevét, hogy menedéke volta közeli fal-
vak népének. Nagyvázsony ban állt a Kinizsi-vár. kétségtelenül Vigánt és Pula felől a völgy ölén fölfelé 
jövő út védelmére, mert a mai országút modern kígyózásai a fennsík peremén egészen új tervezésre val-
lanak. 

A Balaton-vidék zalai oldalának egyik legérdekesebb és eddig nagyon kevéssé méltatott jelensége a 
temérdek templomrom. Csak néhánynak képét mellékelem ide. de szinte megszámlálhatatlan, mert sok 
felismerhetetlen, vagy átépítették. 

És ezek a templomromok túlnyomó nagy többségükben román ízlésűek, tehát az Arpádházi-kirá-
Ivok idejéből valók. Milyen gyönyörű kis, román ízlésű bazilika volt az Ecséri-templom. Révfülöp kö-
zelében. milyen gyönyörűek lehettek az alsó- és felsődörgicsei templomok. Egészen különös volt az 
aszófői kis templom. Ennek homlokfalán, meg az Ecséri-templom homlokfalán nem régen még freskók 
nyomai voltak láthatók. Emlékszem, hogy az Ecséri-templom nyugati falán a gyermekét tartó Szűz Má-
ria óriási alakja volt látható, piros és sárga csíkos ruhában. Ma már lepusztult. 

Egészen eredeti, magyar dolgok ezek. Egyszerűek, szerények, de ízlésesek és meghatóan szépen el-
helyezettek. Buzgó, müveit, de szerény anyagi viszonyok közt élő nép lehetett az. amely ennyi szép kis 
templomot épített. Hisz. mind parányi kis falu, néhány száz lakosa van és volt s ha az a 200-300 lakosú 
Ecsér építhetett egy olyan szép kis román bazilikát, miért ne építhetett volna a 20-30.000 lakosú Speier 
olyan remek dómot ugyanebben az időben. A veszprémi katedrális a város lakos-számához viszonyítva 
bizonyosan nagyszerűbb volt. mint a speieri dóm. 

Éppen a Balaton-vidéki magyarság múltjának jellemzésére a legnagyobb gonddal kellene fenntarta-
nunk ezeket a romokat. Nekünk ezek éppen olyan értékesek, mint a franciáknak Paris, Reims, Rouen 
vagy Amiens nagyszerű gótikus katedrálisa. Minden kövüket izzó hazaszeretettel kellene megvédeni, 
mindegyiket szent hellyé kellene tenni, körülkeríteni, a további omlástól megvédeni, virágokkal feldí-
szíteni és magyarázó táblával ellátni. Hisz csodájára járna a külföld! Mert nemcsak az csodálatos, hogy 
ennyi templomunk maradt meg, legalább romjaiban, az Árpádok korából, hanem az is megdöbbentő, 
hogy ennyi templom rommá lett. Nincs Európában még egy vidék, ahol ennyi templomromot láthatni! 
Mert sehol olyan irgalmatlan pusztítást nem végzett a mohamedánus fanatizmus, mint éppen hazánk-
ban, mert hisz mindez a török időkben pusztult el. 

Az Anjouk alatt csak keveset fejlődhetett már a vidék, mert gót emlékünk kevés van. A török idők 
után pedig mind barokk ízlésben építették újra a templomokat, de máshová, mert a falu is rendesen 
másfelé fejlődött újra. 

A Műemlékek Országos Bizottságának egyik oszlopos tagjától hallottam azt a kijelentést, hogy ezek 
nem műemlékek, mert nem művészi értékűek. Ugyanőtőle hallottam, hogy a díszmagyar ruha a 
Grünbaum és Weiner találmánya. Ilyen felfogás mellett természetesen a romok omladoznak, a magyar 
nemzet történetének ezek az ékesen szóló emlékei pusztulnak s nemsokára nem marad belőlük semmi, 
így becsüljük meg mi történelmi emlékeinket? Ha nem is nagy művészi értékűek, de nekünk drága kin-
csek. 

Milyen gyönyörűen védik az angolok, svédek, németek stb. az ő történelmi emlékeiket! A norvégek 
a még megmaradt 12 fatemplomot úgy óvják, úgy védik, mintha a legdrágább műemlékek volnának, 
pedig egyik sem az, mindegyik meglehetősen kezdetleges fatákolmány. De szentségek, mert a nemzet 
nagy múltjának drága emlékei! 

Milyen elhanyagolt állapotban vannak a tihanyi Barátlakások. Külföldi kollégáim gyakran hozzák 
hozzám tanítványaikat, hogy mutassam meg nekik az országot. Természetesen eljövök velük a Balaton 
vidékére is és megmutatom Tihanyt, a Barátlakásokat stb. Mindig hallom, amikor a hátam mögött sut-
togják, hogy ez barbarizmus, így bánni a 700-800 éves emlékekkel! 
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Mennyi silány emlékre költöttük a nemzet pénzét, hogy megörökítsük olyan „nagyságok" emlékét, 
akikről néhány évtized múlva senki sem fogja tudni, hogy ki volt, mik voltak ama monstruózus érde-
mei, hogy szobrot állítottunk neki. Az igazi történelmi emlékeket pedig barbárul hagyjuk elpusztulni! A 
balatoni népnek sokkal több érzéke van az ilyen emlékek iránt. Senki hozzájuk nem nyúl. mindenki 
tiszteletben tartja őket, ösztönösen. Ez már a vérében van. De úgy látszik, azoknak nincs érzéke az 
ilyesmi iránt, akiknek hivatásuk volna a nemzetnek ezeket a drága történelmi emlékeit megóvni, még 
ha nem is nagy művészeti értékűek. 

A templomokat a törökök, a várkastélyokat az osztrákok pusztították el. Nekünk csak romok marad-
tak! De ezeknek szent falai alatt kell felnőnie annak a lángoló hazaszeretetnek, annak a tetterőnek, 
amely a török dúlás és az osztrák elnyomatás után ismét fölemeli nemzetünket az európai nagyhatalmak 
közé. mint amilyen volt az Árpádok és Mátyás király idejében. 

A középkort jellemző, erős vallásosság nemcsak falusi templomok építésében nyilatkozott meg, ha-
nem kolostorok fenntartásában is. Veszprémben volt a dominikánusoknak, rövid ideig a jezsuitáknak is 
kolostora, ma is megvannak a piaristák és a ferencesek, az Angolkisasszonyok és az irgalmas nővérek 
zárdái. Keszthelyen premontrei és karmelita kolostor (újabbak) van, Tihanyban meg az ősi bencés ko-
lostor. Kolostorrom és emlék van több is a Balaton vidékéről. Nagyvázsonyban szép gótízlésű templom 
festői romjai mellett a kolostor romjai is ott omladoznak. Legfestőiesebb volna a salföldi kolostor és 
templom romja az Örsi-hegv nyugati oldalán, ideális szép kis völgyteknőben az erdő szélén. Csakhogy 
fölverte az akácfa bozótja, rossz szagú akol épült melléje, ott. a közelben legelnek a tehenek s a piszok 
és hulladék mindenfelé. Külföldön ezt a romot a legszebb kirándulóhellyé tennék s ha az épületmarad-
ványoknak nincs is művészi értéke, megvan a történelmi értékük s meg kellene becsülnünk és fel is kel-
lene használnunk az idegenforgalom, és a hazafias érzés gerjesztésének érdekében. 

Ugyanilyen siralmas állapotban vannak a tihanyi Barátlakások. Tudjuk, hogy a Szent Miklósról el-
nevezett görögkeleti perjelség barátainak cellái voltak ezek. sőt az egyik üreg valószínűleg templom 
volt. Krim-félszigeten. Szebasztopol mögött lehet ilyen barlangkolostorokat látni, ma is laknak bennük 
görögkeleti barátok. Az Óvár bazalttufa szikláinak függőleges falába vésték ezeket a cellákat mintegy 
800 évvel ezelőtt a rétegezett, de könnyen fejthető sziklába, a törmelék-lejtő felső szélén. A törmelék 
azóta megszaporodott, az egyik üreg majdnem egészen föld alá került, de bizonyosan vannak üregek 
még mélyebb szinten is, sőt az úgynevezett Leánylakás ürege felé még soknak kell eltemetve lennie. 
Azokat bizony ki kellene ásni, az egészet általában behatóan tanulmányozni, mert még biztosan vannak 
ott eltemetett cellák s azokban esetleg nagyértékű régészeti leletek kerülhetnek a régész kezébe. 

Dehát ki törődik az ilyesmivel nálunk? Néha akad egy-egy lelkes férfiú, aki ezt. amazt megmenti, de 
ritkaság. A tudós és költő Sebestyén Gyula, szepezdi szőlőbirtokos saját költségén igyekszik megvéde-
ni a révfülöpi, szép, román ízlésű templomot. A tihanyi Barátlakásokhoz gyalogutat készítettek, min-
denki sétálva megtekintheti őket, de az üregeket senki sem védelmezi. Idevaló magyar nem is rongálja 
őket, csak a pesti víkendezők közt vannak, akik szinte szenvedéllyel pusztítják a múlt emlékeit. 

Arács fölött, a Koloska-völgy neve kétségtelenül a Kolostor szóból származik. Nagyon kicsiny kis 
bencés „Kolostorka" állhatott ott azon a mészkőpaddal megóvott márgagerincecskén a delelő fölött, 
amelyet a nép ma is Barátlakásnak nevez. Elhagyott kőfejtő van a kolostor helyén, kétségtelenül építő-
köveknek hordták el a romokat. Ez tehát már eltűnt. Ez lesz a sorsa a többinek is. ha nem sietünk bizto-
sítani a romok változatlan fennmaradását. Csakúgy a térképről s csak a zalai oldalon 26 templomromot 
számláltam össze egész Nagyvázsony-Veszprém vonaláig. Hol van még a Földön ilyen csodálatos rom-
sokaság! Hozzávehetjük a várromokat (Tátika, Rezi, Szigliget, Csobánc, Hegyesd. Pusztavér, Tihany) s 
akkor igazán nagyszerűnek kell mondanunk a romok ilyen sűrűségét. Van néhány műemlékünk is 
(Veszprém, Felsőörs, Nagyvázsony, Zalaszántó, Egregy stb., stb.) s bizony büszkén tekinthetünk arra a 
múltra, amely ennyi idealizmust árul el emlékeivel. 

A török időkben a Balaton környékének népe hősi ellenállást fejtett ki, de mégis tönkrement és na-
gyon megfogyatkozott. A falvak nagyon elpusztultak s igen sok népet telepítettek be Mária Terézia ko-
rában. Németek is kerültek a környékre, különösen a Veszprémi-fennsíkra, mert onnan majdnem ki-
pusztult a lakosság a falvak védhetetlensége miatt. Veszprémben a Temetőhegyre telepítettek svábokat, 
sváb falvak Fájsz, Barnag, Vöröstó. Sok sváb lakik Nagyvázsonyban stb. Lenn a Riviérán csak Örvé-
nves német telep. A somogyi partokra nem kerültek idegenek, de már délebbre sok derék, jómódú sváb 
lakik. 

A zalai kis falvak kőből tudták házaikat fölépíteni s a kerítéseken, vakolatlan falakon mindig meglát-
ni az illető vidék kőzetét. Vörösberény, Alsóörs, Szepezd, Révfülöp és Rendes a vörös homokkő vidé-
kén igen szép, mély vörösszínű kövekből építi házait. A többi faluban leginkább a füredi mész és a már-
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ga keményebb mészkőpadjainak anyaga a kitűnő építőkő. Tihanyban a tarka, de sötétszinű bazalt-tufa. 
a Tapolcai-medencében a fekete bazalt, északon meg a szármáciai mészkő a legfontosabb építőanyag. 

A zalai falvak rendesen nem épültek sík térszínre, hanem vagy a patakvölgy nyílásában, a völgy 
minkét oldalára, mint Vörösberény, Lovas. Csopak. Arács, Balatonfüred és Aszófő. vagy pedig a Rivié-
ra homorú lejtőjéből kiemelkedő, földművelésre alkalmatlan, keménykövű magaslatra, mint Paloznak, 
Kövesd. Alsóörs, Zánka, Szepezd stb. 

Ezekben rendesen igen festőiesen emelkednek a házak egymás fölé s a templom mindig jól kiemel-
kedő helyen van, mintha uralkodnék a falu fölött (Rendes, Alsóörs. Paloznak stb.). Kevés falu fekszik 
egészen közel a Balatonhoz. Ez csak ott lehetséges, ahol a Balaton partján források fakadnak föl. mert 
különben nem települt volna oda az ember. Ennek köszönhető, hogy Akaii és Szepezd. meg Balaton-
györök egészen a tó partján vannak. 

A völgynyílásokban fekvő falvak a patak vizét malmok hajtására használják föl. Egyik másik ilyen 
malom rendkívül festőies. 

A falvak legfontosabb tartozéka mindig a szőlőhegy. Száz és száz kis pince és présház fehérlik a 
hegyoldalakon. Ide mellékelem néhány kis pince képét, hogy fogalmat szerezhessünk a kedves változa-
tosságról és a legfeltűnőbb típusokról. Szegény embernek kis szőlője, kis pincéje van, a présház is csak 
éppen hogy elég. Minél nagyobb a birtok, annál nagyobb a pince és présház is. Néha a pincéből állandó 
lakóház lesz. persze akkor bővül és kényelmesedik. Vannak egész kis uradalmak, azokhoz már erős kő-
ház. gazdasági épületek tartoznak. Nem ..fejlődés" fokozatok ezek. hanem a birtoknak megfelelő mére-
tek. Érdekesek a szélfogók, a pinceajtót beárnyékoló nádkévék, a tűzhelyek stb. Egész szép tanulmányt 
igényelnek ezek a pincék Kenesétől Keszthelyig!. 

A somogyi falvak házai vályogból épültek, szalma a tetejük, de tele van a falu akácfavirággal, akác-
favirágnak édes illatával. 

A falu igazán lombok alatt rejtőzködik. A nép jómódú, mert jó földjeik vannak s nem termelnek 
annyi bort, mint a zalaiak, azért nem olyan iszákosak. 

A löszlakások, földbevájt odúk sem hiányoznak. Kenese körül, meg a somogyi és zalai löszvidéke-
ken. A síkságokra épült falvak rettenetesen sárosak, a zalaiak építésmódja egészen különös. 

Mielőtt a Balaton Bizottság megkezdte korszakalkotó működését s a Balaton vidékét valósággal föl-
fedezte a magyar nemzet számára, azelőtt nagyon szomorú állapotok voltak a Balaton mellett. A zalai 
nép nem csinált mást, csak a szőlőjét művelte és halászott. A hegyoldalakon temérdek pince és présház, 
ezekben tanyázott a gazda munkaidőben, egészen kezdetleges viszonyok közt. Mindenkinek joga volt 
halászni, tehát lementek a tóra, szigonnyal kiböktek néhány halat, az asszony a patak mentén, meg a tó-
parton, a balatoni abráziós szint külső szélén, konyhakertekben dolgozott s néhány zsák zöldséget, mie-
gyebet megtudott termeszteni. Voltak tyúkjai, libái, de a legfőbb termesztmény volt a bor s ebből adott 
el annyit, amennyinek árából be tudta szerezni az egyévi szükséglet gabonát, zsírt stb. A többit elitta. 

Amikor Tihanyt mértem föl részletesen, hogy térképezzem a gejzírkúpokat, akkor figuránsom volt a 
60 éves öreg Kántás Vendel tihanyi paraszt. Esküdött, hogy 60 éves koráig nem ivott egy csöpp vizet 
sem. A 80-as években a filoxéra kipusztította a szőlőket s a gazdák tönkrementek. Azért volt kénytelen 
Kántás Vendel barátunk is napszámban mérőlécet tartani. Sokat mesélt nekem az elmúlt aranyidőkről. 
Különösen a tihanyiak nem tettek mást, csak halásztak meg bort ittak. Minden zalai parasztnak akkora 
vörös orra volt, mint a jólérett paprika, de még többnek egészen lilaszínre edződött az orra. Rezes képé-
ből két zavaros, véraláfutásos szem révedezett az emberre, keze reszketett, öltözete szennyes, illata ki-
bírhatatlan volt. A tihanyi bírónak három esztendeig nem jött le a csizma a lábáról. Pocakos, rezes arcú. 
rekedt hangú, goromba ember volt, a kalapja olyan zsíros, hogy nem ázott át esőben. A lába aztán meg-
üszkösödött, a fatális csizmákat a veszprémi kórházban vágták le a lábáról, de már nem lehetett segíteni 
rajta, mindkét lábát amputálni kellett s mivel a szíve is teljesen tönkrement, az operációba belehalt. 

A falusi nép hányaveti módon viselkedett a villatulajdonosokkal, a füredi üdülőkkel. Nem adtak el 
sem baromfit, sem tojást, sem tejet. A fürdőbódékat minden szüretkor felgyújtották, az utak mellé ülte-
tett facsemetéket kivágták. Gyerekeknek és nőknek nem volt tanácsos egyedül sétálni a szőlők között, 
mert mindig ki voltak téve részeg, duhaj legények otrombaságainak. 

Almádi még csak szőlőhegy volt. fürdeni ott alig lehetett. A veszprémi jobb módú iparosoknak volt 
szőlője és kis pincéje Almádiban, s minden szombaton oda kimentek s holtrészegre itták magukat s úgy 
jöttek be, persze szekéren, vasárnap késő este. Alig lehetett őket a szekérről leemelni. Mindegyiknek 
nagy vörös, uborkaorra volt. Az egyik, egy nagy brontes bognármester volt mindig a kormánypárti fő-
kortes, mert olyan hangja volt, mint a bikának s annyi bort tudott vedelni, hogy senki sem bírt vele. De 
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amikor a hordóról ordított a veszprémi „tisztelt választóknak", akkor az orra úgy világított, mint a tilos-
ra állított szemafor vörös lámpása. 

Mindez elmúlt. A filoxéra kiirtotta a szőlőket, a halászati jogot elvették s nagy vállalatnak adták át s 
a falvak csak ajövedelemből kapnak részesedést. A nép kénytelen volt munkához, fogni. A túlterjeszke-
dett szőlők nagy része végleg elpusztult. A gazdák ugyanis felhatoltak a szőlőkkel a fordulóvonalak fö-
lé is, a domború lejtőkre. Ott kiirtották az erdőt s gyümölcsfákat, szőlőt telepítettek a helyébe. A szőlők 
kipusztulása után nem védelmezte többé növényzet a talajt, tehát úrrá lett a szél s minden termőföldet 
elhordott. Ma már ezekre a domború lejtőkre föltolakodott szőlőterületekre többé szőlőt ültetni nem le-
het. Ezek a pusztakertek különösen a Tamás-hegy tetején nagyon különösek. Gyönyörű, az erdők tisztá-
sait jellemző növényzet lepi el őket. A pinceromok festőiesen húzódnak meg a felburjánzott bozót 
lombjai közt. Némelyiket az iszalag futotta be s fehér virágával pompásan feldíszíti. A másiknak a tete-
jén a zsálya meg a vasvirág virulnak, az elvadult szőlő hosszú indái néha lefüggnek a boltozatról. Van-
nak ilyen pusztakenek mindenfelé a hegyek domború részén, ott. ahol természetszerűleg erdőknek kel-
lene lenni. Az erdők szélét feldíszíti a bangita világosbarna, bolyhos virágzata, szeptemberben meg 
gyönyörű, vérpiros levélzete. A legpusztább helyeken az árvalányhaj egy neme lengedezik a szélben, a 
hajdani kerítésfalakra meg az efeu terjeszti ki örökzöld, szomorú színű leveleit. Ősszel az „üszibogár" 
hallatja zengzetes, ciripelő hangját s akkor a lombok ábrándos szép színekkel öntik el a mosolygóan 
nyugalmas tájat. 

A temérdek pincerom valami idegen utazót arra a feltevésre csábítana, hogy itt valami veszedelme-
sen pusztító ellenség dúlt. Igen. a filoxéra volt ez az alattomos ellenség. Ma már legyőzték. Amerikai 
vesszőkkel pótolták a szőlők legnagyobb részét, de ma a megmunkálás sokkal nehezebb, mint régen 
volt, mert folyton kapálni, permetezni, kötözni, gyomlálni kell, mert ma sokkal jobb borokat és különö-
sen kitűnő csemegeszőlőket termesztenek. A gyümölcstermesztés is fejlődik. Azelőtt egyedül talán a 
szilvafa volt nagy mennyiségű. Néhány hitvány gyümölcsöt termő almafa és körtefa dulakodott a szél-
lel. A koránérő „szentiványi óma" volt a gyerekek kedvence. Meggyfa is volt, meg kevés cseresznyefa, 
de legjobban bírja a diófa, meg a mandulafa. Minden szőlőben volt néhány „üsziboroc"-fa, mert ez ke-
vés árnyékot vet, alacsony termetű, tehát a szélnek jobban ellenáll. Mindezt azonban messze felülmúlta 
a szilvafa. Egész erdők voltak belőle. A fügebokrot inkább az úri házak körül szerették, de nagyon sok 
egyszerű pince déli oldalán is ott nyújtogatja idegenszerű, ujjas leveleit. 

Ma már kezdenek áttérni nemesebb gyümölcsök termesztésére is, de a viharos északi szél miatt 
meglehetősen nehéz feladat. Csodálatos, hogy a diófa mennyire állja a szelet. Ritkán látni egyoldalra 
fejlődöttet, hanem rendesen gyönyörű, teljes félgömbalakú, sűrű lombja alatt nagyszerű árnyék van s 
mivel a légy nem szereti a diófának talán a szagát, azért a diófa alatt a legkevesebb légy szokta bosszan-
tani az embert. 

Most már megbecsülik az idegeneket! A faluban a házakban is rendeznek be nyaralók számára szo-
bákat. Sőt a pincék présházait is átalakítják „nyaralóvá!" 

Természetesen nem nagyon értenek hozzá, hogy mi a művelt ember igénye, azért nagyon kezdetle-
gesek ezek a dolgok. Nagyon kezdetlegesek még a vendéglők is, de mindegy, most már a fejlődés 
gyors, néhány évtized múlva valóban üdülőhellyé alakulhat át a Balaton környéke. Lóczy Lajos nyu-
godtan pihenhet az arácsi temetőben, az ő munkájával megindított fejlődést most már nem lehet meg-
akasztani! 

Beszélő kövek közt... 
Veszprém megyei modulfiizet a hon- és népismeret tanításához 
10-11 évesek számára 

A Közoktatási Modernizációs Alap támogatásával készültek e füzetek, és a pécsi Comenius Kiadó 
gondozásában jelentek meg 1997 és 2002 között. A cél a hon- és népismeret és a magyar irodalom tan-
tárgy tanításához szükséges megyei anyagok összegyűjtése, hogy a helyi tantervhez kapcsolódva évfo-
lyamonként segítséget nyújtson annak tanításához. 

A „Balaton mellyéke", ahogy valaha, a XIX. században Kiss János költő nevezte ezt a vidéket, em-
beri táj; a múlt élő része itt is a jelennek, ember és természet szövetségre léptek benne. Erről szeretne 
hírt adni a könyv. 
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Bevezetésé ben történeti áttekintéssel bemutatja a tájat és népeit. A 3500 évvel ezelőtti őskori lovasi 
festékbányát, a bronzkori mészbetétes edénykultúrát, a római-kori Balácapuszta (feltehetően Caeseari-
ána) villagazdaságát. Pannónia térképmellékletén a tanulóknak jelölni kell a legfontosabb I. századi ró-
mai településeket, a balácai római villa alaprajzán pedig az egyes helyiségeket és a Borostyánkő út 
nyomvonalát. 

Két nagy tájegységünket tanulmányozhatják a tanulók ezután. 

A Balaton vizét és környékét különböző nézőpontokból mutatják be a füzetben idézett szövegek. 
Baróti Szabó Dávid szavai emlékeztetnek a régmúltra: „Még nem volt magyar, s a víz már itt vala." A 
népi képzelet tükrözői a helyi mondák a tóról, annak keletkezéséről (Sebestyén Gyula gyűjtése Bada-
csonytomajról. a balatoni kecskekörömről Lengyel Dénes nyomán. Pintér Pálné tihanyi regéje: A cso-
dakút tündére), ezeket ajánljuk olvasásra, rajzolásra. Megjelenítjük a Balaton-felvidék építészetét (a két 
és három osztatú faragatlan lávakőből épült parasztházak, a pitvar, a füstös konyha és berendezési tár-
gyai). a balatoni ember életmódját (kikből áll egy halászbokor kompánia, a bödönhajó, halászszerszá-
mok és halfajták; mi volt a ..látóember" feladata: az alsóörsi halászok tragédiája): a szőlőművelés esz-
közeit. épületeit (pincék és présházak). Kisfaludy Sándor nyomán elevenedik meg a badacsonyi szüret, 
látogatást tehetünk Szegedi Róza házába. Népi gyermekjátékokat ismertetek édesapám, az egykori 
dörgicsei kántortanító gyűjtéséből (bilickézés és métázás), szemelvényeket adunk a helyi népdalokból, 
íróink költőink e tájról mondott szép vallomásaiból. 

A Bakony a másik meghatározó vidék. Ányos Pál szavait idézzük róla: „Bakony erdejének szállot-
tam keblébe, hol kedvemet érzem teljes mértékében". Megjelennek a bakonyi regék és mondák, a be-
tyár történetek (Boronya halála, szentgáli népmonda). Az építészeti jellegzetességeket a bakonyi ház 
makettje képviseli a protestáns és katolikus „szentsarok"-kal. belső berendezéssel (pl. téka. búsuló szék 
stb.). Az életmód kapcsán kitérünk az öltözködésre (a szentgáli menyecskét megtestesítő öltöztető baba 
is segít ebben), a táplálkozásra, a jellemző foglakozásokra és eszközeikre (fafaragás, a spanyolozás 
technikája, mángorlók). Látogatásra ösztönzünk a bakonyi ház csutoroás műhelyébe. Fogalmat alkot-
hatnak a tanulók a mészégetésről (az ösküi meszesek, a mészpest. a kemence építése), a szénégetésröl 
(hogyan készült a boksa, makettezés technika órán). Atoplász mesterség művelői taplóból készítettek 
sapkát, dobozt, eszközöket. A mesterségeket el lehet lesni a zirci népi kismesterségek alkotóházában. 
Szóba kerülnek a bakonyi kanászok, van egy bakonyi kanász öltöztetőbaba is a munkafüzetben. Gyer-
mekélet hajdani világát a kiskanász és a libapásztorlány szemlélteti. Itt is utalunk a népdalkincsre, a táj-
ról elhangzott vallomásokra. A környezetvédelmi nevelés ezen a ponton jut lehetőséghez. A jeles na-
pok, ünnepkörök közül foglalkozunk a húsvéti népszokásokkal (írókázás, fostőié. balatonmelléki és du-
nántúli tojás minták; játszóházban sor kerülhet tojásfestésre), természetesen szó esik a gurigázás szoká-
sáról. a húsvéthétfői locsolkodásról. az ünnepi étkekről is. Kedves szokás a zöldág-járás is a Bala-
ton-felvidéken („Új hold. fényes nap, bocsáss kapun átül": a kékkútiak szokása; „Haj liliomozás" 
Vigántpetenden és Monostorapátiban). A karácsonyi ünnepkör keretében a bándi Krist-Kindl német 
nemzetiségi népszokást, az öltöztetés több órás ceremóniáját idézzük fel (szereplői a Vaapot. ő kér be-
bocsátást a házba, a két kross Engl viszi a gyertyákat és a csengőket. Mária a kis Jézus jászolával. Stall 
Engl a betlehemmel, a Krist-Kindl, kezében a korbáccsal, a Klar Engl, kezében alma egy szál rozma-
ringgal, ő mond áldást a kis Jézusra, majd a végén a két Potz tarisznyával az adományok gyűjtésére, fo-
kossal. virgáccsal kísérik a hét lányt). Német nemzetiségi iskola lévén a gyerekek szépen megtanulták a 
szövegeket, elő is adták. 

Az irodalmi nevelés részeként indulunk el Petőfi nyomában: látjuk öt mint a pápai kollégium diák-
ját. a tudós Tarczy Lajos professzor segítő szerepét, az első vers, a Borozó megjelenését sőt olvasunk 
Petőfi osztályának érdekes kalandjáról Czibor Ferenc filozófia professzorral és a szamárral. (A diákcsí-
nyen keresztül a költő személyiségét próbáljuk a gyermekekhez közel hozni.) Elénk kerül a három igazi 
művésziélek: Petőfi, Jókai és Orlav Petrich Soma, akik ekkor még mind a hárman téves irányban keres-
ték tehetségük érvényesítését. (Orlay, a jeles festő költői ábrándokba merült, Jókai szenv edélye az 
ecset, Petőfié a színpad volt.) Petőfi Veszprémben tartózkodott 1848 márciusának első napjaiban; barát-
ja. Hatvany Lajos színielőadását tekintették meg a színházban, s ide hozta a hírt Farkasházy Fischer 
Mór, a herendi manufaktúra tulajdonosa a francia forradalomról. Petőfi erről naplójában is megemléke-
zik. Kitérünk arra is, hogyan él ma a költő emléke megyénkben. (Szobrok, emléktáblák, intézmények.) 

A munkafüzet alkalmazásának tapasztalatim] elmondhatjuk, hogy a gyerekek - életkorukból kö-
vetkezően - nagyon fogékonyak a mese- és mondavilágra, ezért ebből többet is érdemes lenne megis-
mertetni. E szövegek feldolgozása alkalmas a néma értő olvasás gyakorlására, a mondókák, nyelvtörők 
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pedig a gyorsolvasás fejlesztésére, de mindenek felett a szép tiszta, helyes beszéd elősegítésére. A fan-
táziamozgató manuális alkotásokat, rajzokat roppant kedvelik. Legnagyobb élmény számukra a népi 
kismesterségek kipróbálása volt. Sok segítséget jelentett a más tantárgyakkal: a rajzzal, énekkel, techni-
kával, drámajátékkal, irodalommal, környezetvédelemmel, természetismerettel, földrajzzal, történe-
lemmel való koncentráció, valamint az a tény, hogy heti kétórás délutáni szakkörben tovább folytathat-
tuk a munkát. Felbecsülhetetlen a szülők, a nagyszülők lelkes, segítő hozzáállása a szereplések, múzeu-
mi és honismereti kirándulások megszervezésében. A pedagógiai programban szereplő erdei iskola, a 
nyári táborozás témái közt is szerepelt az új ismeretek megörökítése. Például megfigyeltettük a szív ala-
kú fejfákat Balatonudvariban, a Szent Balázs-hegyen a Balázs-napi torokáldás és borszentelés tanulmá-
nyozható, a dörgicsei Árpád-házi templomromok a múltat idézik, a Les-hegy tetején „látóemberként'' 
figyeltük a gardák vonulását. A népdalkincsből és a játékokból, kiolvasókból sokkal többet kellene be-
építeni a programba, hiszen a mai gyermekek is kedvelik ezeket, csak erre már manapság az iskolák ke-
véssé gondolnak, s alig akad tanító, aki ezeket ismeri. A képzésben feltétlenül szükség lenne tanítani a 
hagyományápolás mellett a népi játékokat, dalokat. 

Folytatásként elkészítettük a Királynék városa, Veszprém című modulfűzetet a 12-13 évesek számá-
ra, ennek tartalma a középkort öleli fel. bemutatja a Balaton-felvidék végvárait, a végvári életet, a kö-
zépkori egyházat, a szerzetesrendeket. Ajeles napok, ünnepkörök fejezet az emberi élet fordulóihoz kö-
tődik: a születéstől a halálig. Irodalmi részében Gárdonyi Géza és megyénkhez való kötődése áll. (Saj-
nos a KOMA pályázat kimerülése miatt ez a fűzet a nyomdában rekedt, jobb napokra vár.) A következő, 
a 7. osztályosoknak szánt kötet a reformkorról szólna, különösképpen Balatonfüredről, mint a reform-
kor központjáról. Jókairól. Blaha Lujzáról, a nemzet csalogányáról, Kossuth fürdő leveleiről. Széche-
nyiről és a Kisfaludy gőzös makettjéről, Keöd Józsefről, a hajóskapitányról. A füredi kőszínházról és 
mecénásairól, s természetesen a legendás hírű Anna-bálokról. Helyi erőből, a Veszprém Megyei Peda-
gógiai Intézet és Szakszolgálat segítségével elkészült a Módszertani levelek 2001/4. számának külön-
kiadásaként a Hon- és népismeret 5-6. évfolyamos Veszprém megyei modulja, amely tulajdonképpen 
tanterv és kézikönyv tanárok részére a hagyományos paraszti kultúra és értékrend megismertetésére. 

2002-ben ugyancsak a Pedagógiai Intézet segítségével beindíthattam a pedagógus továbbképzést 
Hon- és népismeret akkreditált tanfolyamom keretében, melyet közel száz lelkes tanító és tanár kollé-
gám végzett el. A tanfolyam szakdolgozattal zárult, ezeket a Pedagógiai Intézet „Önképzés, Tovább-
képzés" sorozatában adta ki, s szöveggyűjteményként használhatók a hon- és népismeret tanításához, 
így állt össze tehát a tankönyv és munkáltató füzet, a kézikönyv és szöveggyűjtemény Veszprém me-
gyei sorozata, és elkészülte közben sok lelkes kolléga összetartó munkája és továbbélése. Minden év-
ben két alkalommal tavasszal és ősszel hon- és népismeretet tanítók és szakkörvezetők találkozóját tar-
tunk. Legutóbb Zircen a Népi Kismesterségek Alkotóházában, ahol 12 kismesterséggel ismerkedtünk 
(pl. toplász, gyertyamártó, mézeskalácsos, méhész, kosárfonó stb.). Majd Tüskeváron a Polányi Művé-
szeti Iskola szakkörén és a Gere-féle fazekas-házban, ahol magunk is kipróbálhattuk a korongozást, 

korsó készítést. Legközelebb Halimbára készülünk a 
gyógyfűveiről híres Szalai Miklós plébános úr hagyaté-
kát megtekinteni, útba ejtve a királyok nedűjéről híres 
Somló-hegyet. 

Összegezve azt mondhatom: csak ott működik ered-
ményesen a honismereti nevelés, ahol az része a pedagó-
giai programnak, és első évfolyamtól a nyolcadik osztá-
lyig elkészítették a hon- és népismeret programját, le-
bontva a különböző tantárgyakba, elkerülve ezzel az át-
fedéseket. De mindenekelőtt felkészült, lelkes tanítókra 
van szükség. Bár a törvény már nem teszi kötelezővé a 
hon- és népismeret önálló modulként való tanítását - be-
integrálva elveszhet egy nagyobb tantárgy anyagában -
megyénkben én azt tapasztalom, hogy sok-sok iskolában 
felismerték a hagyományápolás jelentőségét, s ez beépül 
a helyi tantervekbe, és ha értő kezekbe kerül, akkor ered-
ményes neveléshez vezet. A Kodály-jubileum évében kü-
lönösen igaz a mester által is hangoztatott gondolat: ..az 
örökséget ápolni mindannyiónk kötelessége." 

Rásk)' Mihály né 
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A fóti Népművészeti Szakközép-, 
Szakiskola és Gimnázium 

A 2006/2007-es immáron a tizennegyedik tanév a Fóti Népművészeti Szakközépiskolában. A lassan 
„felnőttkorba lépő" intézmény kezdetben a Károlyi István Gyermekközpontban lakó gyerekek számára 
nyújtott továbbtanulási lehetőséget, de mára az ország minden területéről, sőt a határainkon túlról is je-
lentkeznek a tanulni vágyó diákok. A népművészeti osztályok tantervében négy esztendeig jelen van a 
folklórismeret, sőt kötelező érettségit is tenniük ebből tantárgyból. 

A néprajz, a folklórismeret középiskolai keretek között tananyagként való megjelenése nem szokvá-
nyos jelenség a magyar iskolarendszerben. A feltételek megteremtésének időszakára visszagondolva 
elmondható, hogy elég ,.eretnek"-nek tűnő gondolat volt az az elképzelés, amit néhány lelkes pedagó-
gus 1991-92-ben Fóton megfogalmazott. Agyakorlat őket igazolta. Ma már teljesen természetesnek tű-
nik, hogy a diákok a magyar néphagyományból olyan ismereteket is szereznek, amit másutt nem sajátít-
hatnak el. 

Igen jól körvonalazható társadalmi hiány pótlását követelő igény hívta életre ezt a szakiskolát. A fóti 
Gyermekváros állami gondozott növendékeinek sajátos helyzetére építve megszületett az elhatározás, 
hogy iskolai keretek között a népi kultúra értékeinek ápolásával, közvetítésével adjunk a gyerekek szá-
mára kapaszkodót, gyökeret. A népi életforma átörökítése és a népi mesterségek művészi szinten való 
oktatása eszköz lehet énkeresésükhöz, magyarságuk, identitásuk megértéséhez, megéléséhez. Segítette 
ezt az elképzelést az a tény is. hogy társadalmunkban egyre nagyobb igény mutatkozott a népi kultúra 
megismerésére, bizonyos tevékenységek elsajátítására, továbbá felfigyeltek a kismesterségek és a nép-
tánc. népzene közösség és emberformáló szerepére is. 

Abból kiindulva, hogy az ősi mesterségek - melyek később művészeti ágak alapjául szolgáltak - is-
merete nem szorítkozik egy-egy tevékenység megismerésére, hanem egy komplex életformát kell elsa-
játítani ahhoz, hogy eligazodjunk benne, a folklórismeret alapkoncepcióvá vált az itt oktató pedagógu-
sok számára. Erre építve készült el az alaptantárgynak szánt néprajz, majd később folklórismeret isme-
retanyaga. Ehhez kapcsolódott a néptánc és népi mesterségek - fazekasság, a viseletkészítés és a szövés 
- oktatása. 

A gyerekek a képzésbe kerülés után negyedéves váltással, úgynevezett „szomszédolással" vettek 
részt ezeken a gyakorlati foglalkozásokon, majd az év végére kellett eldönteniük, hogy melyik szakmát 
választják. Az egyre nagyobb érdeklődésnek és a szakképzési rendszer változásának is köszönhetően 
mára ez a rendszer annyiban változott, hogy már a tanulmányok kezdetekor a gyerekeknek el kell dön-
teniük, melyik művészeti ágat választják. 

így indulnak el a kézműves és a néptáncos osztályok, akik számára a folklórismeret nyújt a népi kul-
túra területén elméleti alapokat, illetve kiegészítéseket a gyakorlati ismereteikhez. A négyéves tan-
anyag felépítése teljesen átöleli a magyar folklór tárgykörét. Kezdetben a népszokásokkal, a jeles na-
pokkal ismerkednek meg a tanulók, majd bepillantást nyerhetnek a magyar néphit szövevényes világá-
ba. A harmadik osztályosok már komolyabban foglalkoznak a népköltészettel, ezen belül is kiemelten 
kezelendőek a népballadák, népdalok, népmesék, népmondák, valamint a szólások és közmondások. 
Az utolsó esztendőben egy átfogóbb ismeretszerzés a cél: a Kárpát-medence magyar tájainak és nép-
csoportjainak felvázolása, hangsúlyozva a fontosabb tájegységek jellemzőit. 

Elmondható, hogy a folklórismeret a könnyen tanulható, kedveltebb tantárgyak közé tartozik, és a 
szorgalmasabb diákok nem csak az iskola padjaiban, hanem például az országos honismereti, néprajzi 
versenyeken is nagyszerűen helytállnak. Többükben továbbtanulási lehetőségként is felmerült már, 
hogy a középiskolában megszerzett néprajzi tudásukat valamelyik egyetemen kamatoztassák, bővítsék, 
és néhányan jelenleg is sikeres tanulmányokat folytatnak a felsőoktatási intézményekben. 

A Fóti Népművészeti Szakközépiskola pedagógusai a jövőben is azon munkálkodnak majd, hogy 
megszerettessék és „követendő útként" állítsák be a magyar népi kultúra szegmenseit, reménykedve, 
hogy más, hasonlóan gondolkodó iskolák közül minél többen csatlakoznak ehhez a célkitűzéshez a kö-
vetkező generációk érdekében!* 

Kaudersné Madarász Zsuzsanna -Máté György 

* Az iskoláról bővebb információk a www.nepmuvesz.freewcb.hu honlapon találhatóak. 
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