
Orfű: Forrásház 

Igen. A könyvem címlapja már elké-
szült. a fotókat és a rajzokat összegyűjtöt-
tem. de az írás nehezen megy - ha lenne 
egy diktafonom, gyorsabban haladnék. Tu-
dom, hogy fontos lenne írásban is megval-
lani magyar elkötelezettségemet, hiszen 
mindent a magyar nemzettől kaptam, örül-
nék. ha egy töredékét vissza tudnám adni. 

Az 1970-es években fedeztem fel a 
kopjafák gazdag kifejezési eszközeit - egy 
arasznyi eleméből templomot lehet építe-
ni. Kockákból indul ki az egész, a legfelső 
elem mindig égi kapcsolatra utal. A refor-
mációval terjedtek el a kopjafás sírjelek, 
amelyek tanulsággal szolgálnak az építé-
szek számára: minden egyes elemük tartal-
maz valami információt. Ezt bizonyítja 
például, hogy a román Bráncuiji (Picasso 
kortársa) 30 méter magas, óriási kopjafa 
oszlopa. Az én Forrásházam is egyetlen 
nagy kopjafához hasonlít. Érdemes megfi-
gyelni a gyermekeket, akik az udvaron tör-
delik a gallyakat és készítik a hajlítást, va-
gyis az őstudás birtokában vannak. Ugyan-
így a Mártély és Szentes környéki fóliasát-
rak is az őstudás emlékei, csak a sumérok 
nádból készítették az ívszerkezeteket. A 
Tigris és az Eufrátesz területén kiépült Su-
mér Birodalom óta létezik ez az őstudás, 
én is innen merítettem. Féltett kincsem az 
a kép. amely egy sumér pecséthengeren 
látható hajlékot ábrázol. 

Betyárok, rablók 
Északkelet-Magyarországon 
Pesty Frigyes helynévtára alapján 

Pesty Frigyes, a Magyar Tudományos Akadémia tagja 1864-ben országos földrajzinév-gyűjtő moz-
galmat indított:., összegyűjteni a haza helyneveit". Főbben hivatalos segítséget is kapott a budai Helytar-
tótanácstól. 

Nem elégedett meg a földrajzi leírással, a nevek közlésével, hanem arra is v álaszt várt, hogy egy-egy 
elnevezéshez miiyen hagyományok fűződnek. Részletes kérdőívet és utasítást bocsátott a lejegyzők 
rendelkezésére. És az már más kérdés, hogy ki mennyit használt fél belőle, illetve mit tartott fontosnak 
közölni. Ezen a területen: Máramaros. Közép-Szolnok. Szabolcs. Szatmár megyék és Kővár vidéke 
(Ugocsából és Ungból nincs adat) az esetek többségében magyarul írták a szöveget. 

Szabolcsban két betyárt említenek: Pusztabánháza (ma: Fülöp része I lajdú-Bihar megyében): „Zöld 
Martzi egykor köznemes rabló - Bandájával ittalálta biztos lakássát. szigetelt, hol tanyája vólt gázolha-
tatlan mocsár vette körül, most kivan száradva. Mais Zöld Martzi szigetnek hiják." Zöld Marci Petőfi 
Sándort is megihlette, hiszen 1847-ben verset írt róla. többek között ezt: Marcinak Hortobágy volt ren-
des tanyája. / Hortobágy, a puszták óriás királya". 
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Komoron egy másik, kevéssé ismert betyárt említenek: „Temető tájéka. A' temető hely adta elneve-
zését, e dűlőben van az ugy nevezett Guta Csárda hagyomány szerént régibb időkben erdős és Cserjés 
hely volt mellyben bizonyos Guta Jakab rabló tartózkodott 's húzta volt meg magát mainapiglan is ezen 
egyénről neveztetik Guta Csárdának, most is a vidék nyelvén van, meg húzta magát, mint Komoró vé-
gen a Guta". A szólásgyűjteményeink ismerik: szójáték a guta köznév, illetve a Guta tulajdonnév össze-
cserélésével. 

A legtöbbet egy román betyárról írtak (olykor vitéznek is emlegetik). Magyarul Pintye Gergely, a ro-
mán népköltészetben: Gligor (Gregor) Pintea. Mivel a leírásokban következetesen Pintye szerepel, én 
is ezt a nevet használom. A XVIII. század közepén élt román betyárt több mint száz évvel később kissé 
másképpen ítélik meg, mint a népköltészet. Tíz helység ír róla, így Pintye működési területét is be tud-
juk határolni: Szaplonca (Sapin(a) - Krácsfalva (Mara) - Karulya (Coruia) - Nagynyíres (Mire$u Mare) 
- Dabjonújfalu (Bírsa) - Korond (Corund) - Bikáca (Bikaz) - Nagvpacal (Viijoara) - Nagyszokond 
(Socond) - Alsóhomoród (Homorodu de Jos) - Ráksa (Rac§a) - Szaplonca (Sapinfa). Huszton ugyan 
van egy Pintye nevű patak, de kommentár nélkül, így nem tudjuk, hogy Pintye Gergely volt-e a névadó. 
Ezek után lássuk a leírásokat! 

Korond - Corund (Közép-Szolnok megye): „...ezen erdő szélén van egy kút melyet funtina pin-
ty rnek neveznek, és pedig azért, hogy az elbeszélések szerént egykor egy Pintye nevü vitéz ezen kut kö-
rül tartózkodott". 

Nagynyires- Mireju Mare (Kővár vidéke): „. . .a Körtvélyesi határ részbe nyulló Erdős hely mellett 
éretik a fintina pintyi Nevü forás. Kies hely. Ezen forás onnan veszi eredetét. Mivel a Köz Monda 
szerént itten tanyázott egy Pintye nevü Magának hirt Nevet Szerző egyén". 

A következőkben már a negatív vonások is előjönnek: 
Dabjonújfalu - Bírsa (Közép-Szolnok megye): „Kosztis Ritu Pintye szántó és rét ezen határ részben 

régenten Pintye nevü rabló fönök és társainak tanyája az akkor még fen állott erdő szélben". 
Krácsfalva - Mara (Máramaros megye): A „Gutiny szikla magaslatának rengeteg erdőséggel benőt 

alja jelen kórban is - az 1745-k év utáni időkből a Pintye Gregor volt híres rabló tanyázásairol fen tart-
ják el nevezésüket, mint p. o. Székek (Scaune) hol társ czinkosaival öszvejöveteleket és tanácskozáso-
kat tartott". 

Karulya - Coruia (Kővár vidéke): „La Tolharaszka, mely neveztetik onnan, hogy egy hires Pintye 
nevü tolvai tartózkodott ottan találtatik egy forrás és kút - Fontina Tolharaszkanak neveztetik". Van a 
község határában egy La Valye Pintyi nevű hely is, de erről csak ennyi a megjegyzés: „szomszédoltattik 
dél felöl Kovás községe hatarával". 

Pintyérői feltételezték, hogy jelentős vagyont rabolt össze, és ezt több rejtekhelyen is elásta - azaz 
megjelenik a kincskeresés motívuma. 

Bikáca - Bicaz (Közép-Szolnok megye): „Vann még Fintina Gta nevü igen nevezetes kis szökö 
forás és az a nép babonás hijedelme hogy ezen foráson lévő kutat egy igen régi Pintye nevü vitéz 
építette fel. és hogy az kútnak partván volnának két kishordocska ezüst vagy réz pénzek hogy örök em-
lékül oda tette volna". 

Nagyszokond - Socond (Szatmár megye): „A szántóföldek között megemlítem Nagy Szokondon a 
pénz gödrök földjeit (:Goldlochsäcker:). hol egykor pénzt kerestek, mi vidékünkön több ember bogara 
most is. kik azt hiszik, mintha Pintye Gergely, rabló, vagy Drágffy Mihály kalandor kincsei itt a bükk 
alján lennének elásva..." 

Alsóhomoród - Homorodu de Jos (Szatmár megye): „ . . .e helyen mondatik állottnak lenni Rentye 
Homorod, mely a föld által el nyeletet,- e helytől délnek van mai nap is, ásatása Pintye rabló vezér futás 
közben elrejtett kieseinek. Hová a monda gyémánt asztalt s arra tajpípát állít". 

Szaplonca - Säpin(a (Máramaros megye): ..Ptyátra Soimuluj (:Sojmos hegy:) kösziklás és rengeteg 
bikkes erdős hegy magassága 400. öl Sajátságos elbeszéllés után ezen hegynek egy részében egy rneg-
mászhatatlan kőszikla tövében tartózkodott azon hires Pintye Gregor nevü Román rabló 70-ed magával 
- kiről még most is él azon szájtol szájra került hagyomány hogy azon veszedelmes kőszikla tövében 
nevezett rabló 2 berbencze arany és ezüst pénzt ásott el 's azok felébe két felöl két fát ültetvén gályáit 
ösze fogta - hogy bokrosán nöjjenek - mai napig is keresik ezen elásott kincseket - azon iszonyú vesze-
delmes meredek kőszikla oldalán életökkel játszva a' hely veszedelmes volta miá". 

Ma már valószínűleg nem ismert objektumról is szó esik az egyik leírásban. Ezt szintén Pintye sze-
mélyéhez kötötték. Két, 1864. valamint 1866-os kelettel, nagyjából megegyező leírás van: 
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Nagyszokond - Socond (Szatmár): Az első: „Meg említem parochiám területén l.ophágy (:románul 
Kucza:) határában Pintye kútját pojana domnuczuluj felett, melynek alatta volt Pintye asztala 12 em-
berre a sziklából kivágva, melyet kár volt a megye főmérnökének szétlödöztetni. s Szatmár ország 
utaira vitetni. Ennél gazdagabb a tolvajok kútja közel a szoldobágyi bükk tetejéhez". A második: 
„Megemlítem parochiám területén Pintye kútját L.ophágy határában a pojána domnuczuluj (:kis úr irt-
ványa:) felett; valamivel lejebb volt Pintye hires asztala 12 személyre a hely szinen sziklából kivágva, 
kár hogy ezt a mi időnkben a megye főmérnöke szétlövetve az ország út töltéseire vitette.- Ennél forrás-
sal bír a tolvajok kútja közel már a Szoldobágyi bükk tetejéhez a honnét ered az oláh-hodosi patak". 

A hatóságok nem hunytak szemet Pintye tevékenysége felett. A környék minden megyéje elfogató-
parancsot adott ki ellene. Készültek a kivégzésére. 

Nagvpacal - Viijoara (Közép-Szolnok megye): ..Bitva. Pintye rabló fonok idejébe a hagyomány 
monda szerint ide állította bitofát csakugyan van ehez közel Pintye kut név alatt ma is szép csorgo 
forás". Élve azonban nem sikerült elfogni. Haláláról két változatot is közölnek. Nyilvánvalóan csak az 
egyik lehet igaz. 

Krácsfalva - Mara (Máramaros megye): „A tolvaj szökölő meredek melly Pintye Gregor rablónak -
az üldözök elől 1 i menekvö helyül szolgált, hol aczél patkokkal magát e l lá tva-egy aczél nyársal 50-60 
ölnyi mélységű meredeken le bocsatkozva menekült meg. Hiteles íratok szerint meg nevezett híres rab-
ló ezen területen az elfogatására rendelt üldözök által agyon is lövetett - és ott el is temetetett". Nagyon 
valószínűen hangzik, ám a Magyarország és Erdély képekben (Kiadják és szerkeszik: Kubinyi Ferencz 
és Vachot Imre. Pest. 1853. II. 145. old.) című könyv Máramaros leírásában a következőket adja: „A 
gyulafalvi templom dombjáról igen szép kilátás esik a bástva-idomu Guttin-havasra. mely nem csak ar-
ról híres, hogy alabastrom van benne, de arról is. hogy Pintye rabló-vezér, menekülni akarván üldözői 
elöl. annak rendkívül meredek szikláiról nyárson ereszkedék alá. s csodálatos módon megszabadult, a 
miért Zsivány-szökellőnek is nevezik". Szó sincs Pintye agyonlövéséről és eltemetéséről. Ugyanis ha itt 
történt volna, a leíró nem mulasztotta volna el ezt is megemlíteni. 

Id. Mándy Péter igen hasznos, főként nyelvi adatokkal egészítette ki a leírásokat. Ő ugyan alig-alig 
hoz Szatmár megye románlakta területeiről adatokat. Ráksa (Rac$a) községgel azonban kivételt tesz:.. 
Bértzei köztt a Komtza vagy Nyárló kopasz tető. hol az Apai. Ráksai és Szinvér Várallvai határok öszve 
folynak, nevezetes a régi hires Pintye nevü tolvaj lakhelyéről, mely egy bólt formára kivágott barlang-
ból áll. Ezt a Nagy bányai felbérelt borbély bezáratván gégéjét metszé: ez is hirtelenébe a széket felkap-
ván, ugy vágta főbe. hogy egyszerre kiadván lelküket, a mint a hagyomány tartja". Szirmay Antal kissé 
részletesebben írja le az eseményt: „Bérezei köztt a ' Komsa vagy Nyalá nevü tiszta kopasz tető. a' hol 
az Apai. Ráksai. Szinyérvárallyai határok öszve rúgnak, nevezetes Pintye nevű régi hires tolvaj lakhe-
lyéről. kinek hajléka egy kősziklába bolt hajtás formára van kivágva. Erről ez az előadás: hogy mivel 
nem lehetett ötet elfogni, a" Nagy Bányai Borbély reá vétetett: hová szokott olÍvkor béjárni fejét megbe-
retváltatni: hogy a' gégéjét vágja el. Megtselekedte a' Borbély, de Pintye is hirtelen felugrott és az alatta 
lévő széket úgy vágta a' Borbély fejéhez, hogy az is azonnal vele egygyütt kiadta lelkét" (Szathmár vár-
megye' fekvése, történetei, és polgári esmérete. Budán. 1810. II. 336. old.). 

Maga a Pintye név az egyházi eredetű Pantelimon személynévből származik. ,V. A. Constantinecu 
Pinté formában adatolja Máramarosból és Erdélyből (Dictionar onomastie rominesc. Bueure$ti. 1963. 
126. old.). Ha átnézzük Bélay Vilmos: Máramaros megye társadalma és nemzetiségei. A megye betele-
pülésétől a XVIII. század elejéig (Budapest. 1943) című könyvét, a következő adatokat találjuk: Borsa 
- Bor$a: 1604: Pinté (131.. a nemes családok között sorolja fel). Budfalva - Bude$ti: 1604: Andreas 
Pinté (131), Felsőkalinfalva - Cäline$ti: 1651: Jurka Pinté és Serba Pinté (159), Alsóróna - Rona de 
Jos: 1715: Mati Pinté (185). Szarvaszó - Sarasäu: 1624: Pinté Popa (194). Hadd tegyem még hozzá, 
hogy ma meglehetősen gyakori név Szatmárban a határ mindkét oldalán, sőt Szabolcsban is vannak 
Pintye nevezetű emberek. 

Pesty Frigyes lejegyzői Desze - Dese$ti (Máramaros megye) határában másról is szólnak: Ja 
pietrile corbului. E helly régebben la fontina dregutuska nevet viselt, a 18-ik században egy Corbu nevü 
haramia prédáját elrejtve, annak Nagy Károlyba lett kivégeztetése után a helly a „corbu" nevet megtar-
totta". A corbu szó jelentése: "holló", s érdekes, hogy a szlovák és ruszin betyárok is szívesen adták ma-
guknak a havrán 'holló' nevet. Könnyen lehet, hogy ennek a Corbunak kapcsolata lehetett Pintyével. 
Drágavilma - Vima Micá (Kővár vidéke) leírásában másokról is olvashatunk:.,FatiaJ'uriloru nevü ha-
tár részben Itzupla nevü rabló tartózkodott volna Géla nevü társával. 
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Pintye Gregornak voltak követői a XIX. század elején is. Rozávlya - Rozavlea (Máramaros megye) 
leírásában ezt olvashat juk:Kosztá Birhometyi (domb oldal) ezen domb oldalon végeztetett ki törvé-
nyes itétettel Groimiller Vilmos, a köznép nyelvén Villi, a rabló, ki születésére nézve Rozávlyán lakott 
Groimiller Józsefnek megyei orvosnak tla - a Maramaros Szigeti tanodában a Grammaticalis oskolákat 
elvégezvén, szülei eránti tiszteletlenség miatt apja által katonának adatván, a katonaságból megszökött: 
és ezimboráival kik között a leghíresebbek szintén szökött katonák Bárba rásze. Drongos és Lánczos -
ezen 's a körül fekvő v idéket rablások által pusztiták- tanyájukat leg inkább a Barezánfalvi, és Szurdok 
közötti Piáira Czigánuluj czigánvok sírhalma magas kősziklán 's ekkoron még ép erdővel borított hegy 
ormon tartották, honnan az utasokat kedvök szerint rabolták - a megye által ellenük rendelt persecutio 
folytán ezen rabló 1811 -k. évben elfogatott, és Születése helyének határában Birhometye hegy oldalban 
kötél által kivégeztetett". A bandájához tartozó Lánczosról Glod lejegyzője írja: ..Preluka lui Lánczos 
(Lánczos tisztása) ezen a helyen tartózkodott Lánczos nevü hires rabló - mely helynek a tömör erdőben 
csak egy nyílása lévén - hozzáférhető csak ezen helyen volt". 

Az útonállásra, rablásra stb. közvetett adatok is vannak Máramarosban és másutt is. Rozávlya -
Rozavlea: .,Lá Spinzuatore (az akasztónál) nevét vette a Statarialis időkben ezen helyen fel állított 
akasztó fától - mire jelenleg Isten jó voltábol szükség nincsen..." Sajó - §ieu: Lá Szpinzuratore (az 
akasztónál) Szántók - nevét vette, mert a Statarialis eljárások esetében az akasztó fa ezen helyen szo-
kott volt fel állítani (jelenleg Isteni gondviselésből erre nincsen szükség)". Kirva - Chilioara (Kö-
zép-Szolnok megye): ..Gyalu Akásiailor határ része - ez neveztetett el - mivel a régi szokás szerént a fő 
határ rész tetején vólt fel állítva a törvény három águ fa". Pirossá - Pirosa (Kővár vidéke): „Dimbu 
Akasztaelor": kommentár nélkül. A népi román acastäu a magyarból való, jelentése: 'akasztófa'. 

Végezetül feltétlenül meg kell jegyeznünk, hogy Pintye Gregort ~Gligort (Gergelyt) bizonyos tisz-
telet övezte (igazolja ezt a népköltészet is), míg a többieket a nép is olyan közönséges bűnözőknek tar-
totta, akiktől félni kellett. 

Mizser Lajos 

Az osztrák-magyar északi-sarki expedíció 
karácsonyfája 1873-ból 

Kurt Mantel a karácsonyfa történetéről és különböző formáiról szóló könyvében a fából készült ka-
rácsonyfát (hölzerner Weihnachtsbaum) is bemutatta. Utóbbi törzsébe kétoldalt lyukakat fúrtak, ame-
lyekbe léceket ütöttek. I: keresztlécek felfelé haladva rövidültek, ezáltal a fából készült karácsonyfa 
alakja, körvonala a fenyő karácsonyfáéra emlékeztetett. Erdőben-, fában szegény helyeken a fenyő ka-
rácsonyfa pótlékaként alkalmazták. Fából készült karácsonyfát állítottak a világtengereket járó német 
hajókon, tengeralattjárókon is [Seemannsbaum (Flensburg). Schiffer-Weihanachtsbaum (Kiel)]. Díszí-
tése a fenyő karácsonyfáéval azonos: a keresztlécekre karácsonyi díszeket, ajándékokat akasztottak, a 
keresztlécek végére gyertyákat állítottak.1 

Dr. Gelencsér József székesfehérvári jogász, néprajzkutató és műgyűjtő 2006-ban. egy budapesti an-
tikváriumban egy metszetre bukkant, amely a lipcsei Illustrirte Zeitung 1874. december 14-ei számá-
banjelent meg. A metszet címe: Eine Weihnachtsbescherung in der Polarregion. Nach einer Skizze des 
Nordpolreisenden Karl Weyprecht. A metszet tartalmát magvarázó cikk szerzője dr. Julius Kepes. 
Schififsarzt der österreichisch-ungarischen Nordpolarexpedition.2 Mielőtt a metszet ismertetésére tér-
nék. szólnom kell röviden magáról az expedícióról is. 

' Mantel. Kurt: Geschichte des Weihnachtsbaumes und ahnlicher weihnachtlicher Formen. Eine kullur- und 
waldgeschichtliche Untersuchung. [A karácsonyfa története. Művelődéstörténeti, erdészettörténeti vizsgálat) 
Hannover 1975. 149-150. old. 

2 Gelencsér József. Karácsony az Északi-sarkvidéken. Fehérvári Polgár. Székesfehérvár 27. old.: Kepes Julius: 
Ein Weihnachtsabend in der Polarregion [Karácsonyeste a sarkvidéken], Illustrirte Zeitung. Leipzig 19. 
Dezember 1874. Nr. 1642. 499-500. old. 
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