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MI.JLTMENTO
A Ho S SZÚHn IÉNYIHAGyonnÁN v őp.g.ő

n

cyn sÜLE T rraovÁNya

A vi|ágégés |e|ki sebei, a megé|hetés nehézségeiés a zavaros po|itikai körü|mények nem
ösztönözték a háború e|őttihez hason|ó ku|turá|is é|et kia|aku|ását. Csak |assan ha|ványu|t az e|mú|t
szörnyű évek borza|ma, sok csa|ád váfta még haza, vagy már gyászo|ta va|ame|y férfitagját.
1950-ben, amikor egyebek me||ett a koncepciós perek, a tanácsvá|asztás és a tsz - szervezés
fogla|koztatta a hetényi |akosokat, a fa|uban do|gozni kezdett egy Csánki Lenke nevű, rendkívü| barátságos és agiIis védőnő. Református |e|kész |ányaként, ebben az időben nem vo|t könnyű közéleti szerepet
vá|la|ni, de a népműve|ő vénáva| megá|dott védőnő, pártonkívü|iként o|yan megbecsü|ésre és e|ismertségre tesz szefi' hogy nem tudták kikezdeni' E|őször csak éneke|getett a Ía|u asszonyaiva|, majd a
bokrétások és idősebb táncos |ábú emberek bevonásáva| 1951 végén,52 e|ején tánccsopoftot
szervezett. Az a|aku|iban |evő, szakmai irányítást ekkor még né|kü|öző ..népi tánccsoport'' e|einte a
bokrétából megmaradt i||. Nemes János á|ta| gyűjtött, és saját maguk á|ta| összeá||ított műsorra| szerepe|t. A visszaem|ékezés szerint Szász Bé|a vo|t az, aki e|őször |átogatta meg, és szakmailag segítette az
együttest.

.|954

késő őszén egy hetet tö|tött Muharay E|emér és néhány segítője Hosszúhetényben.

Az egykori tagok Gyárfás Mik|ós íróra és Szász Bé|a táncos szakemberre em|ékeztek még. A

pesti

vendégek Kiss Mik|ósékná|, Bocz Jánosékná| és Nagy Sándorékná| kaptak szá||ást.
A kép fe|tehetően ekkor készü|t Hosszúhetényben, Csánki Lenkéve| és Muharay E|emérrel.

2008.
A kiadvány megjelenéséta Baranyai Emberekért Szövetség
és a Hosszúhetényi Német Kisebbségi onkormányzat támogatta.
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,.Alii ntcgírja s:'iilíl.ftildje tiirténetót, az ttugyobb és értékesebb ntunkúÍ
vége:, ntintha eg),ete,,,es tiirténelmeÍ írna. '4 hííséga sziilő.ftIdhijr', u
legnagl,obb erő a túj .fblemelésére.,,

/Kcnyar Jó:,scÍ/

Kedves o|vasó!

Ádámnak' Szitvási Zottánnénak, hogy írásaikkat emették kiadványunk színvonalát. Köszonjük Gulyás Tamás technikai segítségét!

Köszönjük

az 1o/oot|

Egyesü|etünk idén jogosu|t
e|őször arra, hogy kedvezmé-

5.

Bertatan Évaveztőségi tag

Sokan megértették
Talán clőző óvi kiadványunk is
hoz,z'á1áru|t ahhoz. hogy egyrc tiibbcrl

nyezett |egyen a szemé|yi
jövedeIemadó Íe|aján|ott egy

kcrcsnck rncg benniinkct nrűltnlcntőkct
ttz.z'a|,hogy Van egy örcg bÍrtor. cszköz.

száza|ékára.

tldaadnának cgyesülctiinknck.

Az adóhivatal

Írjság, fónykép

stb.'

atnit

L]zírton is kilszönjiik Btt1'1 ..!1.1t'11!11,1|i'
Mugt,ar .llt:se/hek, S:il.t' Faratrcttck,

támogatóink.
KöszönjÜk mindazoknak' akik

Dririnak akik fotót,
régi cszközöket.

vá|asztjákI
Kénük' tegyék ezt a jövőben

Adószámunk:

1

is|
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Mii I Ier Z.srr:.stinak, ./uku

b

k):.si ktinak,

IJt,rtalan I'styánnénuk, S:entnclnlt,k
dokumcnturnot.

ruhadarabokat
adománytlztak egyestiletiinknck, hogy
együtt gonclolkodnak velünk.

A

dokumcntumokat igyekszünk közzé tenni. a tárgyak sorsa
cgyelőrc a raktártlzás. de rerr-rényeink
szcrint egyszcr majd czcket is k(jzszemlóre bocsáthatjuk.

Bocz Orsolya
Budai Réka
Csák Beatrix
Csák József

Dallos János
Dallos Jánosné

Dal|os Lász|ő
Dallos Veronika
Ferencz Tamás

Füzi Gyula

Gasteiger Ferenc
Guzi Henriett

GyőrryAttila

Hollósi Béla

Hotváth Csaba
Horváthné Göndöcs Gabriella
Kalánvos János

Katic; Nikolen

Katona ZoItán
Katonáné Gunszt Andrea
tag
' elnökségi
Kesení Arpád
elnökségi tag
Lajos Liliána

Láz'árIsNán

Láz'ámé Szabó Emese

Magyar Tsolt

Márton Eva
Márton lstvánné

Molnár János
Nagy Péter
id. Nagy Sándomé
Papp János elnök
Pappné Pintér llona

Poór János
Poór Jánosné
Radó Miklós
Radó Tihamér elnökségi tag
Sárdi Zolt.ín
Schátl Zsolt
Spéth Ferenc
Spéth Róbert
Spéth Tamás

Szilv Bernadett
Toílar Szilvia
Tollrír Zoltán

Varga Dóra
Zugfil Ríchard

szívcsct-t

tájékoztatása
szerint 124'0oo Ft az összeg,
me|yrő| javunkra rende|keztek

úgy gondo|ták' hogy jó he|yre
kerü| jövedeIemadójuk egy
száza|éka, ha egyesü|etünket

BalizsLászt'tt

Bertalan Eva elnökségi tag

Csák Józsefué

Egy évvel ezelőtt indította útjára egyesületúnk ezt a kiadványt,
amelynek második számát tarÍja most kezében. Évente megjetenó
újságunk cé|ja változatlan. A múlt értékeire,az éftékőrző gondolatokra fogékony olvasóinknak örömet szerezni a benne megjelenő Írásokkal. E lapokon keresztúl is megőrizni, megmenteni, közkinccsé
tenni |akóhe|yúnk múltját, szellemi hagyatékát.
Mozgosítani, figyelmeztetni arra, ami lapunk mottója: Az egyetemes
torténelmet megírják helyettünk, de családunk, lakohelyünk igaz
mi vagyunk a Íelelősek.
torÍénetéért
Az előző szám felhívása _ melyet minden házba eljuftaftunk -,
már eredményes volt, hiszen tobben megkeresték egyesúletünk tagjait régi fényképekkek,tárgyi felajánlásokkal. Köszönjúk' hogy együtt
gondolkodnak velünkl
A tavaszi vagy őszi lomtalanításkor mindig aggódunk, vajon nem
kerúl-e szemétbe, vagy illetéktelen kezekbe, nem lesz-e a fémgyű1tők vagy kereskedők zsákmánya egy-egy régieszkoz, tárgy, írás,
fénykép,újság, stb., amely még mesélhetne lakóhelyúnk múltjáról'
Abban bízunk mégis, aki szeretettel veszi kezébe ezt a kiadványt'
gondol majd arra, hogy magának, egyesületúnknek, a közösségnek
megőrizze ezeket, és ha lehetőség nyílik rá közkinccsé tegye.
Köszönetet mondunk dr. Andrásfalvy Bertalannak, Lang

Hosszúhetény,2008. november

Abai Alexandra
Agrinás Zsuzsa
Bakóné Poór Gabriella
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Fclclijs szcrkesztií: Papp János
A cimlaptcrv Marsai Ágnex nrunkája
KósziiIt Pócsctt, Molnár Csaba
nyotnclá.jában

uÚlrunNrŐ
Egyesületi hírek
Kiváló minősítés

Ápri|is 27-én Kapuváron rendezték
meg a hagyományőrz.ő néptáncegyiittcse k országos rninősítőiót.
rncIycn a Népi Együttcsünk újra

lncgszerezte a Kiválóan Minősült clismcrést' Az új minősítő rendszerben a
Iragyornányőrző cgyüttesek értékelésébencm csak a színpadi teljesítrnény szárnít belc, hanern az együttes'
cgyesülct egyób hagyományőrző
tevékcnysége is. A Rábaköz fővárosában tartott szaknrai ta|á|kozón az'
ország ki.ilönböző tájairól érkezett
nyolc cgyüttes között cbből a szcmpontból is elismerték cgyüttesünkct'
A színpadon Papp János: Hajna|tájban
c. összeál|ítását mutattuk be a közönség ós a S:un) Hótli, SLthadi Mihal.v,
Antttl László, Borhél],, .hllún, Néneth
I't'/l''rÍn a|kotta zsűri e Iismerése mellett

PáIyázat
Egycsületünk GyöngyÍiizér - Hagyományőrz,ő és Turisztikai Együtt-

működés címmel közös pályázatot
készítetta HosszúhetényiVendég-

várók Egyesületéve|, a Kisújbányai
Baráti Kör Alapítvánnyal' Püspök-

szentlászló Barátainak Egyesületével

és az obányai Nórnct

olvasókör

Egyesülettel, melyen 3.000.000 Ft-ot

nyertünk.

Apá|yáz'ati összegct a nigy te|epülést
rendczvények szervezésérc,czeken keresztiiI rnegvalósu|ó
folyan-ratos együttműködésre fordít-

érintő közös

iuk.

r{i

Ár

/7 7ailafh,í,,

a taluval kapcsolatos
ismcrctnek' akár tr1. akár a régiekct
clcvcníti fel, közisrrlcre-t tár.eyává
"...minden.

kclI válrria! Mindcn Íirltrlakosnak.
akár tősgyökcres, akár bu-teleptilt.
vagy nyaraló jöttnrcnt' nreg kcll
ismcrnic falrrja törtónctót.

szokásait. hagyornány

kulttrráját.

ós

örök-

sógclrtókeit. Mert a Ía|tr. a nyolcezcr

óvcs Í-alu kulturális ós valóságos
vógvcsziIybcn van. Nélküle cgy
denaturált, se ize, sc bíízefogyasztói

világban Íbgunk élni.''
(Rés:let Drlbtls.l'tté Atttal Atttta

FACÍl|,|/ERK a St,hwuhi'sche Tíirkci

t9riiletéil cíntííktjnyvének L,l(is:uvtihól.
Irtu Dr. LstvlurJi G.i,ulu.)
I
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I.Iveges hagy aték
Jegenyés Jónos üvegtervező iparmíívészemlékére
Hosszírhetóny rnéltán Ichct büszke
arra. hogy crdciben a XVII. század végén

jclentős üveggyártás Íblyt. nlelynek
crnlókeit rna is mcgtaláljuk Pusztabányán.
A helyi önkorrnányzat és a Nenlcs János

Általános MÍívclődésiKözpont

régen
dédelgetett álrna, hogy ennek a hagyatéknak turisztikailag is vonzó ernlikct állítson
cgy állandó üvc.qtörténeti kiállítás. üvegnrúzeum forrnájában.

A tervek, clképzclések ncvcs

szakemberek segítsigivel már ivckkcl ezelőtt
cIkészültek
Jegenyés János ós Kertészfi Á'uncs üvegművészck. Novotny Béla bclsőépitész,
valamint Lang Adárn történész szakmai tanácsai alapján a művelő<lósi ház |oldszintjén az. anyagi lehetőségcktől fliggően , rrrinden évbcn törtint valami
e|őrelépés a lccndő ''üvegmúzcurn'' rnegvalósulása irárryában. A munkálatokat
gyorsította, hogy tit zengővidiki tclcpülés önkormányzata illctve civiI szcrvezetei
július 4-6 között Ür'cges hétvégca Zengővidéken címmcl közös prograrnot állítottak összc' rnelyben az iivegrnÍívességhez'az üveggyártás történetéhez kapcsolódó kiállitások' szakmai előadások' bemutatók, n-regemlékezések szerepcltek. igy többck kclzött Püspökszcntlászlón fcstctt i-ivcgck kiállítása, Kisújbányán
üvegszobor kiáIlitás, filmvetítós, ernléktábla avatás' obányán üvcgÍirvás bemutató. ernléktáb|a avatás, Pusztakisfalun hutabernutató szerepelt a programban.
Ehhez a hétvigéhez kapcsolódtak a hosszúhetényi események is. Az addigra
kia|akított sz.áz, négyzetméternyi kiállító- és idcgenÍbrgalmi fogadó tér alkalmas
volt arra, hogy a programsorozat nyitóhelyszíne legyen. Jegenyés János üvegtervező iparművész tervei alapján is fáradhatatlan közrernűködésével üveggyártás
történeti és kortárs üvegművészeti kiállítás jött létre. arnely első lópcső a lcendő
hosszúhetényiüvegmÍtzeum kialakításában.
Pénteken este a kiállítás ünnepélyes megnyitójával vette kezdetét a zengővidéki
üvcges hitvigc. A kiállítás anyagát cgyrészt a pusztabányai iiveghuta ásatásai

során előkerült tárgyi emlékck' r.násrészt

a nyolcvanas évek vógón

évente

megrendezett pécsi üvegszirnpozionok alkotásai köztük több világhírű üvegművésztől származ'ő alkotás kópczik' Szerencsések vagyunk rni hetényiek,
hogy a több éven át Jegenyés János által őrzött anyag HosszÍrheténybe került.
János álrna volt' hogy a pusztabányai üveghuta emlékei' az üvcges szakma. az üve.umiíviszet önálló' rni|tó bcmutatóhclyct kapjon. Biz'tatására kezdett
Larrg Ádárn foglalkozni a kelet - rnecseki huták törtinctévc|. (A kutatómunka
credményétkönyv forrnájában is kózbc vehettük a nrcgnyitón.)
Hallatlanul nagy szakmai tudás, nlűvészi lelkiisnrcrctcsség vczirc|tc Jegenyés
János mindcn rnunkáját. A rnérce' arnclyet Írjra e1s (rjra Inaga elé állított örök
clógcdetlcnni tcttc (it. ugyanakkor tlrinden apr(ls1ignak, az őt körtilvcvő kömyezet
rnirrden szépségónek. rejtelrninck örtilni ttrdott. Ncnl tÍír1e az igazságtalanságot,
a szaktnai iginytclcrrsóget. ilycnkor lelkiisnlcrctc solrascln Iragyta szótlanul.
I]árrtó szánclik nilkül. olykor kcnlóny szavak is clhagyták száját, clc hallottuk őt
tóvedését beismcrtri. bocsánatot kirni is.
Boldognak láttuk a tárlat nrcgnyitásakor. az üveges hétvógc prograrn.jain.
L-gy régi áInla valósult rncg a kiállítással. a kisÍrjbányai errrléktábla avatásával, de
nlár a jövő ivi i'cladatokról bcszólt is az augttsztus végi bárdudvarnoki sztmpozionról, arrrclycn már nenr vchctett részt.
A rlcgcnllikező tisztclct ós szakrnai a|ázat vezéreltc clkipzclósci ránk
rnaradtak, akik isnrcrtük' szercttiik őt, akik egyÍ,itt dolgoztunk az iivcgcs hétvégc
sikcréértés az 1rllandó kiállítás rncgvalósulásáért. Most oróbálunk ocsúdni a
készületlen halál döbbenetéből. dc .lános hiánva bctölthetetlen űrt támasztott
körünkben. Munkáját, közös rnunkánkat azonban tblytatni fogiuk!
Pctpp

János

I
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Andrúsfalvy Bertalan:

A hetényi erd ők
A falut ma is félkörben erdős hegyek veszik
körül, igy lehetett ez már a magyarok honfoglalásakor is,
amikor eleink megtelepedtek abőviz.íj, Zengőhegy mögül
kifutó patak partján. Valószínű, nem kellett sok erdőt irtsanak a sikabb részeken Sem a szántófloldek. sem a hegyek
|ankás lábainál lévő sző|ők a|á. mert az'Í már a korábban
ezen a tájon é1ő népek megtették, e|sősorban az avatok.
Ma már bizonyosnak vehetjük, hogy eleink nagy szárnban
talá|tak avarokat ezen a tájon, akik közt magyarok is
voltak, ak1k az onogur birodalombó| vándoroltak e| az

avarok országába, több, mint kétszáz évvel az Árpád
vezette honfogla|ás e|őtt. ( A tőlünk Nyugatra lévő népek
nye|vében a magyarokat rna is az onogur nél.bő| levezet-

hető szóval nevczik ungarusnak. ungamak, vengcrnek,
hongrois-nak . F,z is Lász|ő Gyula régésztudós kettős honftlglalásról szóló elméletét erősíti mcg, de c|ső krónikáink
is említik ezeket a magyarokat, mint a hunok székely
rnaradékát, akikkel Arpád népc közösen vette birtokba a
Kárpát medencét.) Több forrás' történeti feljegyzés és
rógészeti lelet bizonyítja, hogy ezek az avar-magyarok és
az Arpáddal jöttek is, értettek a fti|dművelóshez, szőlőt is
műveltek, bort is készítettek,ós nagyrészt keresztények is
lehettck, mert már a honfog|a|áskori sírokban is tucatnyi
keresztet találtak' Az avarok szőlőrnűvelésének kiterjedtségéről a bizánci krónikák is beszánrolnak. Valószínű hát,
hogy a hetényi szőlőművelés így több, mint ezer évcs.
Nemcsak a keresztóny hit alapfogalmainak szavai, hanern

a Íö|dművclós és bortetmelés szókincse is honfoglalás
clőtti credetű, török ós kaukázusi népekévelközös

múltj áró!

csak fenn. Ez állandó legeltetéstjclentett az év rneghatároz'oÍl' sz-akasz'ában, és ha nem tisztították volna

ki

Itrinden

csztendőben a nagy fák közt megielenő. az állatoktól elkcrült tüskés növényeke t, a kökónyt. gala.eonyát.
vadrózsát és rnás, egynyári gazt és kórót. csakharnar

vo|na haszontalan bozóttá. Ugvanígy ós
ugyanakkor, tavasszal húsvót táján az i!űság hagyo-

besűrűsödött

mányos, vidám közmunkájáva|, a sokfelé a XX. századig
is Íbnnrnaradt húsvéti határjárással kitisztitották a forrásokat, kutakat, megigazitották a hidakat, a falu határát
jclző határhányásokat, baráz'dákat. Ahonnan már kidőlt
egy ilycn ősfa és hc|yére íri íát akartak ültetni, kót-három
négyzetrnétemyiterületen rneghagyták a tüskóket, hogy az'
előbb-utóbb o<lakerült rnakkból. vagy magból Í-elnőhesscn
a pótlás. Ugyanis a tüskc megvódte a fiatal csetnetót a
marha és más növényevő vad és lrázi állattól, amíg az ki

ncm nőtt a marha szája a|ő|. Minden házi-. és vad
rrövényevő á|lat jobban Szereti a legédesebb fűnél is a
fiatal fák kérgét, Zsenge ágát. (Luccrnásomban ültetett
gyümö|csfáimat, még a homoktövist is, rnegrágták a

szarvasok és az őzek, rníg a lr.rcemában láthatóan, setntni
kárt nem tettek. Ezórt kell rna új erdő te|epitósónóI körülkeritcni a cscrnetéket.) Ilyen volt tehát a legclő-erdő, a Íás
lcgelő' rnelynek legfőbb haszna a házi állatok. elsősorban
nyári eltartásában volt. A tcrebóIyes fák ánlyókábarr delelt
a jősz'ág, a hegyi patakokhoz pcdig itató-helyeket alakítot-

tak ki. ltt a Mecsckben régen rrlég a szántókká feltört

szavakra vezcthető vissza.

részekberr is rncghagytak sokfelé értókcs gyümölcsfákat.
Hagyornányból tudom, lrogy amikor E'gregycn a jobbágyÍ.clszabadítás után kiosztották a szántókat a vo|tjobbágyok

is mcgtaláljuk maradványait, emlékeit. Pildául a Zengő
északi olda|án, nytlgat Í-elé'a falu felé lejtő nyúlványának
olda|ában, a Kövcstctőre fclvezctő, komlói út keleti

tagjai rnegszerez'ték azokat a ftildeket. mclyek.
ben a legszebb fák álltak. (Legalábbis a késő leszánnazottak felhánytorgatták e7't a7' akko|.i vczctőségnck.)
A gyümölcsnek régen, ma már alig elkópzclhető nrértékű
jelentősége volt és tömegc tennctt. Ehhe'z sa.játos Íajtákat
alakítottak ki évszázadok során. hogl nrindig kerülhessen

A szőlők Í.elett, a hegy rneredekebb és kövcsebb'
rnagasabb részeirr erdő volt régen is. De ez' az erdő más
volt. t-nint a nrai' tnás kinézetű' öSszctételű ós használatír.
Ennek a máskippcn használt, ''kiélt'' crdőnek azonban ma

oldalán vagy a lJármashegy kelcti oldalán a sűrű,
nagyjából egykorű fákból álló vegyeS erdőben itt-ott
hata|rnas, sz'áz'ados vénségűtölgy és bükkfákra találhatunk, rnclyeknck alu|, csakncm vízszintesen c|ágaz'ő,
nagy oldalágai vannak' Ebből látható, hogy valarnikor

nem sűrű crdőben, hanem viszonylag nyílt térben,
nragárryosan, a naptól körülsütvc

nőttck. Nern régi erdők-

ből rnaradt ''hagyásfák,' czek' hanem az egykori legclőerdők' vagy Íás lcgelők (a Dél - Dunántúlon gyótának is
nevezték) maradványai' Tehát ritkán ál|ó, rnakkot vagy
gyürnölcsöt is tenllő Íák, (tölgy, cser, bükk, vackor, vadalrna. kőris' hárs, juhar stb.) közöttük bLrián nőtt a fű, mert c
nagy fák óvták a sziirító szóltől ó-" az cgósznapos tűző naptól a gyepet. Ugyanakkor alig foglaltak el árnyékukkal
egy-két négyzetrnéterné| több tcrületet, hiszen a reggeli
vagy késő délutáni nap szinte a törzsükig bc tudott sütni.

E'zek

a Íák tehát a

gyeplege|őnek i-uen kedvcző

rnikroklímát tudtak biztosítani, a

fű

itt bővebben is tl'r-

ki a szárazságban. rnert reggelcnként a
lrannat kósijbb száradt fel. Ez a fonna ncm ternlószetes.
állan<ló ernbcri Í.clüsvclct rlcl|ett iött lótrc. rnaradhatott
rnett, később Sült

véglegcs magántulajdonába, a7' akkori bíró és az,
clöljáróság

friss gyümölcs a napi étkezclsckre. Perldául volt olyan
körtefajta, mcly a cseresznyél.el eg1 titt ért rnájus végérr,

jűnius clején. (PécsváracloIl tnég r'an belőle.) Volt olyan,
ami csak a tél folyamán puhtrlt mcg a pajtában vagy

pincébcn. Legalább tízfélc körtclt lsnlcrtek errcfe|ó is. Móg
több fajtáját istner.telk az aln-rának. de volt többféle szilva
és cseresznyc is. Dióból és gesztcnyéből is többfélc vo|t, a
várkonyi gesztcnve1s sokat ttlegőrzött az egykori fás lege|ő
képéből' rnen abban is nagy fák állnak ritkásan és köztük
jó ftí tcrern. Nagyra értókelték a különféle berkerryéket,
rne|yekct kcnlénycn. zölclcn szedtek le és otthon érlelték
pLrhára. chctőrc. Ettók a somot, de nróg a galagonyát is
országszerte a háborírs időkben fontos ínségtáp|álék volt.
Az erdőben gyűjtijttck rnig Íö|di-szedret, rncdvehagynát,
rnogyorót, gyógynövényeket, gornbákat. Nyersen, aszalva. a szilvát |ekvárnak, a bodz'át pekmeznck besűrítvc,
vagy a|nra- és köI.te-rnustot, va.qy ugyanebből ecetet
készitettek. A gyalogbodzát különösen a németek, póldául
a mccscknádasdiak szedtók. bogyóiból a lcvet kipréselvc
addig főzték, nig az' sÍírűpéppó nem lctt, cz az' Altic|.lpe-ktncs. Szcgénycbb gyerekek iskolába pckrncszcs kc-
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kedvenc állataiknak egy egy ízletes ágat lecsapjanak.
(Ismerünk szigoru rende|eteket, melyek arról szólnak,
hogy a pásztorok ne merészeljenek ba|tát viselni az' őrzésnél. Mindkét adatból arra következtetünk, hogy az erdei
legeltetós és a lomb etctése még a 19. és 20. száz'adban
gyakorlat volt vidékünkön iS.)
A régi magyar állatfajták' a szürke marha, a parnyok szivesen fogyasztották. Mikes Kelemen írja lc lagi, kis termetű ló, a rackajuhok és mangalica-jellegű
először e különös ételt egyik Rodostóban kelt levelében sertések rninden készítetttakarmány és széna nó|kül is
300 éwel ezelőtt. Akkor kristályosra fagyott hóval elke- képesek Voltak áttelelni a Kárpát medencóbcn. (Nem
verve csemegeként, ''fagylaltként'' szolgálták fel egy véletlen' hogy nyelvünkben a kasza és széna szó szláv erevendégségben a bújdosó Rákóczi Ferenc fejcdelemnek és detű.) Ezt nyáron a fás lege|ők, télen a rétes (ártéri lege|ők)
kiséretének.) Az ecet rógen igen fontos, ételkiegészítő, tették lchetővé. A fás legelők dús, ármentes szinten növő
gyógyhatásúnak tartott szcr volt. Egy egy család, a fiive, a rnező, volt a nyári legelő, télen a rétek, az árterek
gyümölcs rnennyiségérekövetkeztethető adatok alapján' ''Savanyú'' fiive dértől csípve, megfagyva meglágyul és az
á|latok sz'ámára legelhetővé válik. Még a friss, gyenge nád
több, tiz-hÍrsz rnázsa gyürnölcsöt is felhasznált egy óvben,
nagy részétcnnck a mennyiségnek' elsősorban a hullott is fontos ólelemforrása vo|t az ártóri |egeltetésnek a különböző vízkedvelő növónyek, gyékény,sás és fűzfélékmelvagy hibás rószét, állatokkal etették fel. A gyürnölcsfa
ágak, meIyeket előszeretettel oItogattak a lakosok a lett. Az a felület, rnelyen keményfa erdő nőhet, alkalmas
szántónak. Ha az ember kiirtja az erdőt, mezőt alkot,
közterületen, a fás legelőbcn vagy crdőben álló fákra'
melyet szánthat és ugarját legeltetheti. Ha ezÍ. felhagyja,
hasítékolásos módszerrel, sokszor képcztek órtikes
,űgy az erdő néhány évtizeden belül visszahódída a ftldet.
ajándékot is' Még a Habsburgok is kedvcskedtek magyarA
Tájneveink innen ercdnek. Az erdólyi Mezőség dimbesmás
uralkodóházaknak.
országi oltógallyakkal
gyümö|csfák nagyobb része közterülcten, a legelőbcn,
dombos, de nagyrészt fátlan táj, melyet arra alkalmas,
erdőben nőtt fcl, közvagyon volt és ezÍ gyarapitani a laposabb részein szántanak és vá|takozva lcgcltetnek,
rigieknek tisztcsséget. nemcs szórakozást jelentett, amint meredekebb részein pedig csak legeltetik a fiivet. De ehhez
crről Mécs László híres verse is tanúskodik. a ''vadócba a tüskét irtani kell. Hason|ó táj a Fcjór és Tolna-megyében
található Mező|old. Ez'z'e| szemben á|| az a felület, rnely
rózsát oltó'' öregemberről. A gyürnölcs is o|yan volt, mint
azért fát|an, tnert a viz vetJ, ez az ártór, rógi magyar nevén
a közelmúltban a gomba, yagy a som, aZ erdőjáróknak
jclguk volt szcdni, felhasználni azt' (Ma Európában Ma- a rét, ha az mocsaras is, az a sár. Pé|dául Rétszilas a
gyarországon fogyasztanak az emberck legkevesebb
Székesfchérvámál eredő Sárvíz árterületében (ill' abból
gyümölcsöt egy főre szárnolva.)
kimagasló háton) települt falu, s tőle l5 km-re az ármentes
Az crdő régen tehát nem árufa-tcrrnelő üzem volt, mező|oldi síkon találjuk Mezőszilast. Valószínű ugyananhancm''marha.ólő-liild. marha-élés. é|és''.az á|lattartás
nak a ncmzetségnek téli és nyári legelőjén létesü|t
települósck. Drávaszabolcs, a folyó mcl|ett, és az itt a
alapja' egész Európában is nálunk is. A fa lombja. gycnge
ága, rügye, kérge fontosabb tápláléka volt a háziállatokDrávát elérő Pécsi víz mecseki fonásáná| van a másik
nak, mint a fíí'lgy volt ez ősidők őta. Az ókori, latin gazbaranyai Szabolcs falu, ma Mecsek v. Pécsszabolcs, szit-ttén összetartozó téli és nyári szállás cmlékeként. Nyáron
dasági irodalom, Cato, Columella' Vergilius a különféle
fákat értékelte aszerint, mcIyiket szeretik leg|obban a házi
ugyanis a szúnyogok, majd az áwiz'ek és a métely veszéállatok' Például Colume|la szcrint a kőris a legkedveltebb,
|ye miatt a nyájaknak el ke|lett hagyniuk az ártéri |ega berkenyével és szillel együtt. De szerctik ajuhart, nyárat,
előket. Ennek a gyakor|atnak emlékétőriztc meg
nyírfát, tö|gyet, hársat, égert és a fűzféléketis. Ezeknek
Hosszűhetényben néhány gazda, amikor felidézte az |930ágait levágták' úgy 2-3 ujjnyi vastagságban és tettók
as években itt nyári lege|őket bérlő pásztorokat.
n\,ersen. vagy száritva az állatok elé. (Ez utóbbi a lombVegyeserdeinkben nagyon sokféle fa nőtt, minden fa más
széna. aInit még E'rdélyben és legÍőképpen Skan- és rnás cé|ra, eszköznek volt alkalmas. A tölgyfa és
gesztenye hordónak, a mogyoró hordóabrincsnak, a gyerdinár'iában rnáig is használnak.) Az ágakat olyan magasságban i.irgták lc a törzsről és a fő ágakról, hogy a vágás
tyán kcrókküllőnek, a szil és tölgy kerékagynak, talpnak, a
helyén kisarjadó új hajtást az á||at el ne ér1e. Igy alakitor hársfa t.aragásra, háncsa szőlőkötözésre jó. A fagyöngyből
tak ki olyan erdőrészeket' nlelyeket ezen a módon haszná|lépet ftíztek, a gubacsot cserzésre haszná|ták, a bodzából
tak évtizedckcn kereszttil. váltakozva. Erre a takarmá- furulya és csévelő készült, de a legfőbb haszna az' á||atok
nyozásra a Mccsekből is vannak adataim, feljegyzett eItartásában volt.
emlékezéseim.Főként az erdővágásokban, a fa fuvarozását
Ma nehéz már elképze|ni azÍ" a tényt, hogy egész
vállaló kömyékbeliek ha.eyornányából tudom, hogy télen a Európában az erdő yo|t az állattartás alapja a | 8. századig,
fuvarosok a kidöntött fák gycnge ágaival, rügyeivel tartot- amíg meg nem nőtt a városiasodással az épület-éstizifa.
tákjól igásál|ataikat, lovakat ós ökröket, csak a hét végén, igény. Elsősorban a vasgyártás, a kohók faszénellátása, a
falujukba hazatérve kaptak abrakot. Azt is feljegyeztem'
bányák ácsolatai, majd a vasútépítésrengeteg fát igényelt.
hogy ott, ahol a téli istállózás után tavasszal először haj- A magyarországi fti|desurak is részt kívántak venni a
tották ki a legelő fiivére a marhákat, az erdészekkel gabonaexportban, ehhez a jobbágyoktól beszedett tized il1.
megbeszélve (vagy anélkül is) tölgyfa ágakat vagdostak az
kilenced nem volt elég. Saját, majorsági, nagyüzemi
állatoknak, hogy megelőz'z'ék a friss fű fogyasztásától
mezőgazdá|kodásba akartak kezdeni, de ehhez nem vo|t
gyakori hasrnenésüket. Mohácson jegyzőkönyvben maradt
elég |oldjük. Minden szántható |old jobbágytelkekre volt
fenn a tanács rendelete, melyben megengcdi a város fűzfamár felosztva, és a jobbágytól a floldet nem vehette nálunk
erdejének csonkolását kora tavasszal a takarmányból kifoa Ítildesúr. De elvehette az erdőt, az árt.ereket, mert aZ nem
gyott gazdákrrak, de szigorúan csak egy öl rnagasságban'
volt
felosztva jobbágytclekre, azt a jobbágyok közösen
hogy a friss hajtásokat a marhák el ne órjók' A fás legclők
használták,
marha-élő foldül. Először a közös crdőkre
pásztorai azórt lrordtak kczükben rrrindig kisbaltát. hogy
nyeret vittek tizőraira, ebé<lre is, tehetősebbek éppen ezórt
később szégyellték a szegénységnek ezt a jelét. (Pekmeztanultuk, vetpekmesz- pökméz készítésétmi a törököktől
tük át nevével együtt' Ercdeti|eg a sző|ő nlustját sűrítették
így be mézsz'eríjre, ez fontos csemegéje, ízesítője volt a
török konyhának. Hithű mohamedán nem ihatott bort,
legalábbis nyilvánosan, de a pekmezt gyermekek, asszo-
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vetette szctnét a magyar ftildcsÍrr. rrcÍÍaz erdőben ncki is
része volt. Az erdők kisajátitása hatalmas népi ellená|lásba'
többhclyütt zendülésbe ütközött' A parasztok féltettók
állatállornányukat és nem engedelmeskedtek a parancsnak.

A csurgói Festetics birtokra kiszállt a katonaság és a
parasztok vezéreit a városka Íőterén |efejezték |14]-ben.
Mária Teréz'ia l767.es Urbérrendezési Rcndelete
törvényes alapot adott az erdők és rétek kisa.|átítására,

ugyan i s meghatározta azt. hogy cgy j obbágyfalu telkeinek

száma a|apján mennyi erdőt és ártéri rétet tarthatott meg

használatban. Ami azon felül volt. az a foldesúr
kizárólagos használatába kcrült. A telek után járó erdő és
rét-il|etrnénytvidékenként, sőt uradalmanként is cltórően
határozták meg. Legrosszabbul jártak azok a falvak,
melyck clsősorban nem Íöldművclésből, hanem á|lattartásból. vagyis a közösen használt erdőkbő| és rétekből. erdei
és réti, azaz' ártéri legeltetésből éltek, mert kevés telekszámuk rniatt keveset kaptak az erdőből és rétből is. Ekkor
fordult végzetesre például az ormánság sorsa, ahol kevés
szántófold volt. Kis Géz'a, a kákicsi lelkész-író l937-ben

közös

megjclent, ormányság című munkájában kimutatta és

években

is befogadhatott nyájakat a Dráva mentéről

és

Mohácsról is. Természetesen elsősorban azért is. mert

eddigre már Hosszúhetényis ráté,ft az' istállózó, tenyészállatokat előállító, intenziv állattartásra, ajól tejelő és a legelőn' ridegen tar.tott régi magyar szürke rnarlránál gyorsabban fej|ődő, bonyhádi és szimentá|i marhafajta, elsősorban
üszők ,'termclésére.'. Ezért nerrr volt már akkora szükség a
hegyekben lévő legelő-erdőkre. E'z' a fajtavá|tás rnég a l9.
sz'ázad folyamán bekövctkezett' és vclc párhuzamosan. a
hetényi gazdák is áttértek az ökörfogatról a lovas fogatra,
fuvarozásra és szántásra. lgy az istállón tartott jószágnak
takarmányt termeltek, lucemát, |óher-szénát kaszáltak'

kukorica-szárraI etettek stb. Ezórt

az erdei

Iegeltetés

gyakorlata a gaz'dák köréből kimaradt, de az ide.eenbőljött
juhok még rnegjárták a fás legelőket a hegyen.
Ilyen volt tehát rógen a Hosszúheténytkörülvevő
erdő is, tna már a|ig tudjuk ezt elképzclni. Talán |ehet tanulni cgyct-mást a régi gvakorlatból, ha azt fe|id,ézz'uk.
Például a lombtakarmány felelevenítéséből'hiszen cgy

adott helyen egy

fa többszörös

takarrnánymennyisógct

hozhat. rnint ugyanakkora helyerr bárrnilyen vetctt takarbizonyította, hogy ez az |16] alapján elkezdett mánynövény, kukorica, luccrna r'agy nluhar. Eg,- olvarl
.'clkülönözés,, az oka népe öngyilkosságának, az egykézés- kort idéztünk fel. amikor az etnber ós tenr-rósze-ti könlyczct
nek. Szerencsére, mondhatjuk, Hosszúheténynek elóg sok még más volt, az cmber benne élt. cls r'clc élt. Arnikor rrróg
a megélhe tés gondjában' a terntc!szet ajándékainak
szántója volt ebben az időben és az egyjobbágytelek után
meghatározott erdő és legelő-illeték is rendkívül magas kihasználásában minden Í-alu|akó kivehette a részét.
volt, egy te|ek után 12 hold lege|ő és 5 hold erdő' Ez az
Közösségi, kényszer nélkü|i' és az egymás megsegítésérl
állattartó hagyományon túl annak is köszönhető vo|t' hogy alapuló ember és ember közti kapcsolat, az etnber és a terannak idején, az |767-es törvény alapján Hosszúlretény mészet-közötti kapcso|at még más volt, és ezért az ernber
Íijldesura a Pécsi Püspökség volt, és az egyházi birtokosok
és az Isten kapcsolata is rendezettebb volt. E.uészsigetöbbet engcdtek jobbágyaiknak, mint a világiak. Ez a lcgsebbek voltunk testileg-lelkileg.
Andrásfalvy Bertalan
elő is nagyobbrészt fás legelő, legelő erdő volt, így szinte
meghaladta szükségletétis' és igy nyáron még az, |930-as

Bálványos Róbert fiata| tanító korában, Kisújbánya után után a lovászhetényi isko|ában dolgozott. Ebbő| az időből sikerült fényképet ta|álni rő|a. Az ottani iskolások és ko|légák körében |áthatjuk (bal oldali szemüveges fiatalember)
A fotót Schunk Terike nénitől kaptuk, aki maga is látható a csoportképen.
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Egy kisújb ányai néptanító vis szaemlékezése

BálványoS Róbert
A Pécsi Püspöki Tanitóképz'őben végeztern l938- Cséplőgép rnég nem volt' cséphadaróval ver1ók ki a
gabonát. Akkoriban rnég járgány is volt, amely eló |ovat
vagy tehenet fogtak ós ezzel tapostatták ki a gabonát.

ban' amely sokoldalú képzést adott. Különösen jclentős
volt, hogy kántori képesitést is kaptunk, ami az akkori

I

világban forltos volt. Tanítóválasztásnál lényegeS Szempont
volt a' jó hang. én ennek a követelrnénynek jól megfeleltem. |gy. arnikor l939 szeptemberében megválasztottak
egy sváb községbe, szívesen fogadtak. Anná| is inkább'
mert "iól beszélek németül.
l939 szeptemberétől 1945-ig működtem
Kisújbányán, ahová sem jó út nern vezetett, sem vil|any
nem r,olt. Hat osztályt vezettem ebben a világtól elzárt
községben. Kérdés: Miórt maradtam ennyi ideig ezen az
Isten háta mögötti helyen? A jóságos nép szinte tenyerén
hordott, és megbecsülte tanitóját, különösen akkor' ha az
együtt érzett velük örörnükben, bánatukban. Tőle sokat
elvártak. Voltam hat osztály tanítója, népnevelő, kántor'
könyvtáros, a fa|ubeliek tanácsadója, szóval mindenes' Mi,
a régi rnesterek' szinte egész nap szolgálatban volttrnk, de
nem éreztiik soknak, mert szír,esen, boldogan tettiik.

Egyes családoknak mególhctóst biztositott a közeli erdőkben talá|ható vargánya, melyet megszáritva télen is jól

tudtak értékeSíteni.

Voltak szénégetők. akik faszenet kéSzítettek.

Fárasztó, de hangulatos, és érdekes munka volt. Úgy rakták
össze a fából a baksát, hogy kevés levegő hozzáadásáva|
lassan égettékfaszénné. Ez is keresett cikk volt akkoriban.
I|yen szénégető volt a legendás hiríi Agátz Józsi bácsi' aki
beleszületett atájba és ott is halt meg' oregségéreegyetlen

őrzőie lett szeretett falujának, merÍ. az őslakosság
elköltözött
onnan' olyan ember volt' aki cgészségével,
bátorságával, óle|mességével, ügyességével a jég hátán is
megélt volna. Egyik évben felkérte őt a Pius Gimnázium

cserkész csapatának vezetője, amikor Kisújbányán
be a táborba, és játssza el egy

táboroztak, hogy éjjel törjön

A gyerckek örömrnel jártak iskolába, az igazo|at|an rab|ó szerepét. Elvá|lalta. Markáns, bcfeketített arcával
va|ódi betörőként hatott' Mikor elérkezett a rnegbeszélt
lnulasztás ismeretlen fogalorn volt.
A másik ok, arni marasztalt, a környező tetmészet időpont a''rablótámadásra'' útnak indult. odaérkezéskor
|eny

íigóző szépségevol t. Felej thetet|en erdei kirándulások,

téli ródlizások, hangulatos majálisok. A Hidasi-völgy,

Rosenplatz, a mecseknádasdi patak ós a völgy szépsége.
A lakosság római katolikus, hitét buzgón gyakorolta. De az idősebb generáció, fő|egaz asszonyok hittek a
babonában, és esetenkónt védekeztek is az áftő szellemek
ellen. Pl: Húsvétkorbarkát drrgtak a szántóltild négy sarkába, hogy e|íiz'zéka roSSZ szellerneket. A kulcs|yukba

nagy csend és a mélyen alvó cserkészcsapat fogadta. Hirte-

len nagy edénycsörörnpölést rendezett. Hatalmas

mú|tán is ernlcgették.

Fclejthetetlen volt a madarak és fák napja, arni
rnár sajnos lassan kimegy a divatból. |lyenkor dalolva

helyezett fokhagyrna hiedelrnük szerint e|íizl a kirnentünk egy szép erdei

boszorkányokat.
A tennészet jelensógeinek, változásainak a rncgfi.
gyelésére is volt bőven példa. Pl: rninden évben jÚrlius 2-án,
Sarlós Boldogasszony Napján Magyaregregyre mentünk

búcsÚr-járásra.

Egyik

évbe

n a7' idős

hararrgozó

za1

keletkezett. A fiúk riadtan felébredtek, üldözőbe vették,
megkötözték, és a vezetőséghez vittók. Ott aztán tisztázódott a dolog. A játék o|yan jól sikcrült, hogy még évek

tisztásra.

Az ürrnepi beszédet

a

tanító taftotta a madarak. a fák hasznáról. védelméről és
szépségéről.Hallgattuk a rnadarak énekét,majd
ve rseltünk, a tcrmészettel kapcsolatos elbeszé|éseket
olvastunk fc|, és rrri is rázendítettünk, vidárn nótázással

köszöntöttük

a7

''ünnepe

lteket''. Azután

játékok

következtck. pl. kötélhúZás, bújócskázáS, Vetólkedők.
fi gyelmeztetett bennünket' hogy rnegfelelően ő|tözzúnk,
Maradandó élrnónyt jelentett a karácsonyvárás is.
mert nagy eső készül. Mi ezt nern hittük el, rnóg rneg is
Ilyen
alkalrnakkor az egész falu együtt ünnepelt. December
rnosolyogtuk, mivel ragyogóar-r szóp idő volt. Még egy
bárányfelhő sern látszott az' égen- Ncm hallgattunk r.á. Még 24-én este az iskolában mÍísor1rendeztem a felnőttekke| és
cnlyőt senr Vittünk magunkkal. Hazafe|é rá is fizettünk, a gyerekekke|. Maguk készítctteszínpadon adták elő szá.
bőrig áztunk. Másnap megkérdeztük' hogy honnan tudta maikat. Az iskolások szavaltak, karácsonyi jeIeneteket.
elijre. már kora reggel, hogy felhőszakadás lesz. A betlehemcs játékot adtak elő. Közreműködött a felnőttek
kórusa is. Emlékezetes Volt a Grippenlied círnű bölcsődal.
harangkötél páratartalma, nedvessége jelezte a zival.art
melyet egy kis tanítványom édesanyja énekelt. E'zután
t e le lte.
Na.eyon szorga|mas vo|t a nép, józan és takarékos. szines larnpionokkal átvonultunk a püspökszentlászlói
\en-i r'olt család' amely nyomorban élt volna. Kevés kis plébániára, hogy részt vegyünk az' éjfé|imisén.
Disznóöléskor szokás volt' hogy a legények ahhoz
Íöldjtikct gondosan megrnunkálták' Az erdő adott fát a
klurnpakészítc{shez és az cgyéb famunkákhoz. Az' a ház,hoz rnentek, ahol a véres esemény zaj|ott. Gúnyos,
elkészítetttrrunkadarabokat válltrkon hordva vitték a vásár- tréfás rigmusokat, csipkelődő verseket írtak a vendógekről,
ba. Rendkír.til szívósak r'oltak. Minden házban több és ezeket egy hegyes botra tűzve bejuttatták aházba (nyárs
tehenet is tar1ottak. az crdőből szedték a takarmányt' A dugás). Hurka, kolbász volt a jutalom éfte.
Hat évet töltöttem ve|ük, mint régi értelemben
tejből kitiínő túrót. tejflolt és sajtot készítettek. E'zeket a terrnékeket a fejükön hordták még Pécsváradra is, aho| rnár Vett néptanító, de még most is örömmel gondolok első
munkahelyemre.
ismerték őket és szívesen meÍIvásárolták tőlük.
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Hutatelepülések a Kelet .Mecsekben

obónya - Kisújbórrya - Pusztabánya
Hazánk erdővel

boritott

középhegységeiben számos település
köszönheti

lététegykori üveghutáknak

vagy miként a Dunántúlon |eggyakrabban nevezték: üvegbányáknak.

száz-adban több

műhe|y működött

A

18-19.

mint száz üvegfúvó

a

történelmi Ma-

gyarország területén. Persze nem egy
időben, hiszen a fatüzelésű üvegolvasztó
kemencék néhány évtized alatt
Í-elemésztettékmaguk körül az erdőt, s
ekkor az üvegfúvók ha a terület bir-

tokosa ezt engedélyezte egy közeli

erdőrészben folytatták tovább a rnunkát,

vagy távolabbi vidikekre költöztek.

Németbánya - Csehbánya. Valóban: l8|9' századi hutáink munkásainak többsége német és cseh-morva származás'ű
volt. A nádasdi erdőben, a pécsi püspök
birtokán, az' |J10-es évek elején létesült
obánya a közép-németországi Spessart.
hegységből, az |762-ben alapított
Újbanya és''Üvegbánya'' (Pusztabánya),
ahol 1784 és 1805 közcitt működött az
utolsó kelet-mecseki üveghuta, Cseh- és
Morvaországból népesült.
E három' ke]et-mecseki hutatelepiilés
1óbanya' Ú.1uanya, Üvegbánya) vezetője

a mindenkori

hutamester

hutamester szegődtette

az

erdőhasználatért

és a

üvegfirvó

kocsn-ráltatás

denekelőtt favágókat ke|lett toborozni, jogáért cserébe az uraságnak. A hutánál
akik még a kemencék felflítésee|őtt egy készítettüveg haszna természetesen őt
esztendővel rnegkezdték a tüzelésre illette, de ha beomlott egy kemencc,
legalkalmasabb bükkfák kivágását, fel- leégett az üvegcsűr teteje' vagy épen a
hasogatását, száritását. Majd hamu- szomszéd megyébe, egy rivális
zsírégetőkre volt szükség, akik az üveg- hutamesterhez szökött egy jó üvegÍűvóolvasztáshoz nélkülözhetetlen hamuzsírt ja, hát akkor is neki kellett lipnie: saját
főzték, fuvarosokra, akik a fát, a pénzen kijavíttatni a kemencét Vagy a
hamuzsírt, és az üveg legfontosabb tetőt, s kitartóan kérvényezni a vánnösszetevőjét, a kvarchomokot a hutához egyét, hogy az ''hozassa vissza nagy
szállították, egy tapasZtalt kemence - restanciában maradt szolgáját''' Persze
mesterre, aki megépitette az olvasztó-, egy tehetséges és szorgalmas mester
temperáló- és egyéb kemencéket, végül keze a|att jövedelmező vállalkozás volt
fazekasokra, akik tűz'á||ó agyagból az üvegkészítésaz óbányai Gasteiger és
elkészítettékaz üvegolvasztó fazekakat, a7' újbányai, üvegbányai Adler
fúvófornrákat. Amint megkezdődött az hutamester-dinasztiák meglehetős vagyüvegolvasztás, a munka 1ava már a ont halrnoztak fel. Joscf Adler például
fűtőkre, olvasztárokra' üvegfúvó Pécs egyik leggazdagabb polgára vo|taz
legényekre, segédekre háru|t - és a cso- l780-as években. A vármcgye székhemagolóasszonyokra, akik a készre fujt lyén tekintélyes háza állt, értékesberenüvegárut gondosan sz-almába kötötték,
dezéssel, az év nagy részétmégis az
majd fa|ádákba tenék. hogy az üveg- üveghutánál tö|tötte, feleségével és
kereskedők a lehető legkisebb kárral gyermekeivel együtt, egy csupán néhány
szállithassák azÍ eI. E' számos munkás és szobás házban . s az egyik szobában
családjuk rendszerint a huta körü| tele- család nélküli üvegfúvó legényei laktak.

pedett le: igy jöttek létre

a

hutatelepülések.

HutateIepülésként létesült például a
Bükkben Bükkszentlászló (régi nevén
óhuta) és Bükkszentkercszt lÚjhutat. a
Bakonyban Németbánya és Csehbánya,
a Kelet-Mecsekben pedig obánya és
Kisújbánya (Újbánya). E telepü|ésnevek

utalnak cgyrészt a huták vándor|ására:
ohuta - Ujhuta. óbánya - Újbánya. rnás-

rész't a7, üvegfúvók

szártnaz'ására,.

A

valóban a ''fa drágulta'' miatt szűnt Í]eg

az utolsó kelet-mecseki huta.

a

''hosszúhetényi üveggyár'', melynek

romjait ma Pusztabánya néven ismerjük.
A Püspöki Uradalomnak már nem volt

érdekében az üvegolvasztó műhely
mcgtűrése egyre fogyó erdejében: a fát
más célokra kellett felhasználni.

Utoljára l803-ban kötött

szerződést a

püspöksig Franz Xavcr Adlerrel.

volt. A utolsó

Ahol egy üvegkészítő mester legényeket és segédeket, s alkalmazta a
(hutamester) felépítettekemenciit, s többi szakrnunkást. Kisebb ügyekben
azok föló üvegcsűrt emelt' ott bírájuk' pap hiján lelkipásztoruk volt.
hamarosan kis település létesült, hiszen Mester, és egyben vállalkozó is, ki
az úv eggy ártás meglchetősen borryolult, tetemes birleti díjat fizetett az
sok munkáskezet igénylő iparág. Min-

sokszorozódott népességct.Igaza volt
tehát Férryes Eleknek és Haas Mihálynak, e két kitűnő leíró statisztikusnak:

az

kelet-rnecseki hutarnesterrcl. A

Magyar orszá.uos Lel'éltárban fenn-

maradt dokut.trenturnot az a]ábbiakban

szöveghűen közlörn,
helyen magyarázva

csupán néhány

a régies és latin

szavakkal átszőtt forrásszöveget

:

,,Elősz(ír,. Méltó tekintetben vévén
azt
leg inktibb, hogv azon el,síi Contrttt,tus,
mellvet még fulltltlg emléke:etti Pétsi
Píispi)k Grof Eszterhá:t, Ptil l-tis:ló Eíi
Exc,ellentziúju Atller Ferettc: éde.s'4tn,u-

nuk, AJ!t'r .l,tst'ltrtk t':t'rt tveg Btitt.t'u
ertint ltus: E.s:tettdőre Ki uLltltt. a: j(ívő
180-5dik e.s:Íendeig terletl, é's u Contrac'tu.\ ere.je tnellet u Búttn.l.anak.l,en

a

tartasa

Szentlu,s:lói e's Ú.1 Bann1;ui tsuppá
Zsellérekbíílálló Piispöki Kiizségeknek
élelmek nleg szerzésére szükséges, az
Erdők pedig, ntellt,ek még boldogLtlt

Piispiik idcjéhen Qz o,.eg

Bánn.l.a

részéreki nutatattak, még három Esz-

tendőre elegend(ík lesznek,

meg

engedtetik emlétett Adler Ferenc,znek'

hogv mult ttj Esztendő naptul szantltilytitt
ntég hóront Eszten
deig ezen Bánu,át husználltu's.;tt, ttg1.

nen Kiilömben
Másodszor: Ug1,an az,llt Httttihtttt a ki
tett idő alatt télen, n.\.LltI)Il tt 's:abad

Korc,smáltatá's néki eltgetltetik de ugv,

hogv eő is ntintlelt as:tetttlíihett tartozzék

a Mélt, Urusitgtul S:ti: '1kt) Dé:.snabort
yenni, és nittdett ukt)t u l/ [/irintJ

hagyományos technológiájú, ltltal

fatüzelésÍíhuták ideje a l9. század első
felében, hazánkban is lejárt. Míg a l7'
száz'ad végén,|8- sz.áz'ad elején az
ország nagy részéna7' uradalrni

50 .r Ikra.lt'tit.] .s-tintltill.titt annak Árát

K

ii

li)ti).sse n rneg li:ettt

i.

Hantuul.sllr'. ''1 l'uLlLi's:ut u Tilos Erd(íkhen nem t'\Llk rl: Ó:ekre, Nvulakra, tle

jószágkormányzókat rnég az a kérdés ntég nintlettléle Madarakra i's
foglalkoztatta, hogy rni módon lehetne Kentén)'elt ti ltva le,szen.
kihasználni a hatalmas, néptelen Negl'ed';:ar: Mell.t, Ha,szoltvételért log a
erdőségeket, száz évvcl később tnár az Mélt. Urtlstignttk a: idén és j(ív(í1804dik
okozott gondot. hogy rnikint lássák el E's:tentl(íben mintlenikben Kiilöni)'ssen
tuzi-, sz'erszánr- és épületfával a meg- Hat Szítz R/tot [t.uinai /orintot], 1805dik

MULTMENTO

9
így a község

ú.1jáéledt, es;

"gy"tt"nteni

u

kelet-tnccseki hutatcIepülések közül.
soha el nem néptelenedett máig élő
falu' Mivel óbánya határa mezőgazdasági művelésre kevéssó alkalmas, lakói
crdei mesterségekből (rnészégetés'
hamuzsírfőzés, favágás) és háziiparból
( faszerszám-kész í té s,
fazekasság )
egészítettik ki jövedelrnüket.
Ú.itanya lakói közül számosan dolgoztak tovább az üvegbányai (pusztabányai)

hutánál. miután Josef Adler e közcli
Í-ennsíkra hclyeztc át üvegllrvó műhe-

lyét. Arnikor az üvegbányai huta

is

megszűnt. az üvegfirvók nagyobb része

elvándorolt a Zselicbe, a Bakonyba és
Szlavóniába, hogy ott forgassa tovább az
üvegÍÚvó pipát' ám sok, egykori hutamunkás maradt Újbanyan' Az újbányaiak az óbányaiakhoz hasonlóan a silány

föIdeken folytatott gazdálkodásból,
háziiparból és erdei mesterségekből

',/4,f3#%;-/*;-

--7;, - - an"r-o,a
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fu

(o,,.o,,, GooÍ z/,-.
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To*,o

Aeol. &-i*

-

r".-rc:"-

8,'.Ía4/r .4#

próbáltak megélni, később a sorra nyíló
szénbányákba jártak dolgozni. A Í'alu a
|9. száz'ad elején szépen gyarapodott,
1828-ban rnár 389 fő lakta. Ezután stag-

nálás, majd fokozatos lélekszámc.
sökkenés következett' és az l9ll0-as

évektől' e világtól elzárt község eredeti
lakosságát vesztett üdülőfa|ukint ólt
tovább, egószen a legutóbbi időkig: ma
újra vannak állandó lakosai, ós rernél.
hető, hogy soha netn Íbg Pusztabánya
sorsára jutni.

Üvcgbánya az utolsó keletrnecseki huta felszánrolását kövctően
Ujbánya |akói l7ó8-ban. A |istát a hutatelepü|és feje D(ominus) Joseph Ad|er
vezeti fe|eségéve|és két gyermekéve|. oket még huszonnyolc csa|ád és két gyer.ózvegy
mekte|en
követi. A te|epen összesen l23 lé|ek |akott. A nevek közt ma is
é|ő csa|ádok nevei is fe|fedezhetők. Gasteiger, Wéber. Bernard, Schober, Fóris,

Fridric

stb.

te|jesen cInéptcIenedett. Így lett a hely
neve Pusztabánya: clhagyott üveghuta. E

fennsík mezőgazdasági

hasznáIatra

szinte teljcsen alkaImatlan, adottságai
'
rnég o- és Ujbányáénál is rosszabbak,

az üveggyártás
megszűntével
a
kis
telcpülés
tovább nern
1hérleti dílut/ fizetni, ós ennek.lblét Szent altul ettgetlni.
G'rr)lgr. nupru, ntti'; /elét pedig Szent ltetatl's:ar,, Hunu:sírt, de tsuk t,sttppán rnaradhatott Í.enn. Lakói távoli huta,|Íihtib' tlu])t.u o: Pét,si (,assitbalt leÍenni, un.l'iÍ, a ntenn.l,i u: Óveg Ké.szítt,sresztik- vidékekre vagy a közeli Íblvakba, c|sőulln./é|lt,íl
sége.s, nem pedig el atlúsru ntagúnuk sorban Ujbányára és Szentlászlóra,
otijtlszijr.. Ki;ÍeIc:Í(|ili nint!en esZ- lőzethet, és erre Íúvttlahb lév|i Erdőkbíil települtek. Az üvegcsíír és a többi épület
tendőhett Kt;t 't:ti: otv,,tt Butt'lliu ltel.l't,tt' is, de tsak dúlt Íát, vag). tnukÍermetlen néhány óv alatt romossá lett, összcdőlt, s
mell,eket elsííContrut,ttt's'stt';:crént itt hibás f'át'fonléthut, fuÍarhtiinuk is szabatl mivel az építőanyagot csak kisebb
részben hasznositották újra, Pusztabánya
ntrtura Ki udni tarto:trLt. e:ekre nutst legel(íje lészett.
,sztikség nem lévén,'lill'l,ó úrott eg.l'eÍ a 3 MeIly Contrat'ttts a Fe(ilséges Királvi az üvegtörténet kutatói és az iparxr szúml(llvtitt, Tizett Két Íbrinttlt 5() kr Utlvuri Mag.t,ur Kamaránuk Kegve,s rógészet sz'ámára ideális he|ysz.in' A
li:etni, és Mélt, Uras1tgttuk S:iikségél.e. hel.l.henhagl,itsúru túgl, Exenplárban nagyrészt már feltárt hutaépü|et, benne a
a: E1ltilatekhatt, é's Kertekhett lt,.,tttlíi [példún.t,battJ iratoÍt. Sig. Pét's 2a Aug. kemencékkel, oly épségbenmaradt fcnn,
ami nem csupán hazánkban, de EurópaRt,1ttt1.,111,,1,,.,, ot S:ú: tll't.tln Tah!u ovag1803."
szerte is ritkaságszámba me gy. E
et, ntell.t'nek hosza'stigct IB híívcl.l,kn),i,
méreteibcn is impozáns épület romjai
pedig
ló
híívelvknti
lég.l,en,
Újuanya
óbányu.
ós
Üvcg's:élességa
u:on ÍeIlt,ílE:er darub Nag, és Ki)zép'sz- bánya lakosságának egyaránt szembe teljes feltárásra, konzerválásra érdenlct't.ti f kii:t,1lt,'; tlti,l.t,ttif oveg Kttrikúkat kellett néznic minden hutatelepülis sek.
Kiilönij's u's.signatioru [utall,án.l,ra] és történetének legnagyobb kihívásával' a A feltárások során előkerült ternérdek
huta eIköltözésóvel. Öbányán az l760-as üvegcserép, olvasztófazék-töredék,
ouietulttiti t.tt [n.t.ugtáru] Ki adni
Httttltl,s:tlr.' El telvén pedig ezen ttÍolsó évckben' miután az üvegcsűr áttelepü|t a agyag fúvóforma és egyéb régészeti
hárottt e.s:tend(í turÍtlzik ninden hosszúhctényihatárba, Újbányára, alig leletek lcgszebb darabjai immár
láthatóak a Htlsszúhetónyi Üvegkiállitás
Épiileteket, nelll.ekre ug.t,i.s ttz ÉpÍitetlila rréhány család nraradt. Am Klimó György
pedig Hét S:ti: R/ Arendát

li:etó's nélkiil u Méltó,súgl.s Urasttgnuk

érthető tehát, hogy

/clúllítú,sktlring.t.en Átlatott, ntindett

püspök új telcpcseket hozott a faluba,

tárlóiban.

E:^:tendőre

;

..1

Lang ÁdtÍm történész

.
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SteÍúniuSzövetség
A véletlen segítctt abban. hogy a művelődési házban
egy érdckcs ''lclet'' kcrült felszínre. Az egyik helyiség kiállító
teremnlé aIakítása során, a régi vakolat lekaparásakor
e|őbukkant egy címer. amelyről a fclső festékréteg teljes
eltávolítása után kiderült. hogy az, országos SteÍánia Szövetség címerc. Felirat: országos Stefánia Szövetség 29|. sz.

védőintézete.

Mi volt ez a szövetség, milyen céllal jött létre?
Az |9|5. június l3-án BLrdapcsten ünncpélyes keretek között

mcgalakult szövetség a csecsemőhalandóság csökkentését, a
születésszárn növelését, a tudatlanság és a babona elleni
küzdelmet tűzte ki céljául. Kezdeményezőjc dr. Bárczy lstván,
Budapest polgármestere, dr' Madzsar József orvos, a szövetség prograrntervezetének szerkesztője. valamint a névadi,

egyben védnök, gróf Lónyai Elemérni Stefánia herce-

gasszony. A szövetség mega|akulásával kczdődött el tulajdonképpen hazánkban a védőnőképzés.
Az egyesület az anyák is csccsemők védelmivel
államilag nregbízott szervczet volt. Céljaként határozta meg a
működő anya és csecsemővédelmi intézményekgondozot-

A vezető testületekben szakosztáll.ok és szociiilis bizottságok

végeztékaz érdemi munkát.
l940 októberében belügyrniniszteri rendclettcl' és az országos Stefánia Szövetsóg jóváhagyásár'al nregalakult az ()rszátairrak és védenccinek anyagi és erkölcsi támogatását.
Műkijdési tcrülete az cgycsület székhelycként feltüntetett gos EgészségvédelmiSzövetség. Működise a Stefánia
település és annak környéke volt. Igy a Baranyában mega- Szövetség munkájának támogatása volt. Mindkót Szervezet
laku|t l5 lrelyi szervezet gyakorlatilag az egész megyét átfog- tag|ai között nagyobb arányban ta|álhatók a nők.
Levéltári anyagban (Baranyu ntegve egvetületei
ta. Ezek a flókszövetségek a megyében folyamatosan alakull91 5- 1950 közt)tt, Míl ji Attila) ta|á|tam meg a hosszúhetényi
tak, elsőkónt Berkesden l932-ben, Pécsett l936-ban, Komlón
pedig l 937 -|945.ig rnűködött.
egészségvéde|mikör anya és csecsernővédő intézet |945-46
A szövetség megyei tisztikarában jelentős pozíció jutott a évi költségvetését, mely bizonyítéka annak, hogy
díszelnökségnek és a fővédnöknek, aki az esetek nagy több- községünkben is működött a Stefánia szövetséget tárnogató
sógében Fischer Béla alispán Volt. A tisztikar létszáma szokat- szervezet. A mai idősek fiatalasszony korukban még a liáború
,'Stefániába,'
vitték kisgyereküket.
lanul magas volt, kb. 40-50 fő. Azza|,hogy rninél tekintélye- után is a
sebb személyiségeket vontak be a szövctség vezetőségébe, az A szövetség helyi történetének feltárása még további kutatást
igényel.
egyesület erkölcsi és anyagi támogatását látták biztosítva.
Szilyási Zoltúnné
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Kinek van?
Kinek Van fotója

a

hosszúhetényi tájró|, épüIetek.
ről? Kinek van háború előtti le.
vele, nyugtája, pénzügyi doku.
mentuma' gazdá|kodással, földdel kapcsolatos irata?
Ki őriz falurészletet ábrázo|ó
régi fotót, raizo|, képes|apot?
Kinek van régi lakoda!mas cso.
portképe?
Van.e még valakinek a háború
előtti hetényi egyesületekről
dokumentuma? Fotója a régi
mozizásról, a sportró!, a ven.
Szuppán Iréntő| kaptuk kÖ|csön a tú|olda|i |enti fenti képet' Csép|és 1928-ban.
déglőkrőI' malmokró!?
A Íenti kép 1937-bő| va|ó. Második osztá|yosok Nemes János tanÍtóva|'
Kérjük' adia kölcsön
A |enti fotók az ötvenes években készÜ|tek. Az á||o képen Nagy Sándor és egyesületünknek, hogy más is
fe|esége Aranka néni |átható. A csopot.tképen az akkori Népi EgyÜttes tagjai
megismerhesse őket!
moso|yognak ránk Csánki Lenkéve|. Jobb o|da|on Kaszás János későbbi vezető.

OLLOZTUK.

aa

A Bokrétások Lapja c. társadalmi fo|yóiratban találtuk a következő írást.
A lapot Paulirri Béla szerkesztette, Az 1939-ben megjelent VI' évfolyam 8.
számában bukkantunk rá a következő

történetre.

A korcinka
A szociális titkár úr tanulnánytitt.a szállt ki Hosszúheténybe. Szabóékhoz is
betekintett, hogl otthon lássa a.falttsi mag1,a77 s a népélelmezésis a tanulnánv tárgta volt.
Kérdésekettesz.fel. Alig győznek.Íblelni.
Megkérdi a kis Jóska gyereket is:
||[it reggeliztél ma jóska?
De mit ám,.jót etten, korcinkitt adott édesanvám.
- Korcinkát? Mi az a korcinka?

Jóska c,sotlálkozik a kérdésen,ma.jd nevetve mondja:

_ Hát még azÍ se tudja? Apróka, sárga, disznóbul vagdolik'
Hosszas magl',arázgatás következik, míg végre megtudja a titkár úr, hogy a
Jós ka glg yg k te p ertő t re gge lizett.
Igen, tepertőt, vag'pörcöt, vagr- korcinkát.

Hetényi kisszótár
Szószemezgetés
Da|los Nándor - Pesti János:

Hosszúhetényiszótár című művéből

gánica _ krumplibó| és lisztbő|
készült éte|. Meg|. A ftitt krumplit
összetörik, liszttel elkeverik, vízben
kifőzik (kis galuskákra szaggatva);
majd hagymás zsírral tejflo|lel, túróval
leöntik. Más recept szerint a gyúrt ala-

panyagot zsírban, olajban kiSütik'
SziIvalekvárral édesítik'Régen ez
igen kedvelt étel volt Hetényben is.

röpike

-

női fe|ső ruhadarab; alul

széles blúz' Meg|. A mell táján apró
redők diszitették. Kedvelt tavaszi és
nyári ruhanemű vo|t.

Szemezgette:

ÍIorváthné Göndöcs

Gabriella
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Képeslapok Hoss zúhetényről2.

fitossaiheténg

Hosszúhetényrő| több képeslap is készü|t! íme újabb kettő' Szeretnénk valamennyit összegyűjteni, és
számunkra, hogy lemásolhas.

egyszer belőlük kiállítást rendezni. Kérjük o|vasóinkat, adják kölcsön
suk, és itt a Múltmentő lapjain is bemutathassuk az érdeklődőknek!

Hosszuhel(ny

