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Tövishát

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángokból ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa .
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.”
  (Radnóti Miklós: Nem tudhatom…)

ándorlásai közben akarva-akaratla-
nul is rájöhet az ember a Tövishát el-
zártságának és hátra maradottságának 
egyik okozójára: az a vendég és csizma-
marasztaló ragadós-agyagos sár irdat-
lan mennyiségére és mélységére. Nem 
csoda, hogy csak kis térségekben gondol-
kozhattak az emberek, főleg az önellá-
tás megszervezésében és biztosításában. 
Áruikat a legközelebbi piacon-vásáron 
vagy városban értékesítették, áldatlan 
útviszonyaik és kezdetleges szállítá-
si lehetőségek közepette. Azonban úgy 
mondják: minden rosszban marad jó is, 
hiszen nem özönlötték el a vidéket az ún . 
„műgyűjtők”, és a romlott világ hatása is 
gyengébben tudott gyökeret verni ebben 
az önberendezkedést felállító világban.

Külön a Tövishátról – erről az archa-
ikus kistájról és néprajzi régióról írni a 
Szilágyság megkerülésével félmunka 
lenne, ezért mértéktartóan reflektálni 
ildomos az Ady által is hepehupás vén 
Szilágynak énekelt országrész tájtörté-
neti tagolására (is) .

Nevének hallatán „lapos dombolda-
lak, széles patakvölgyek, erdő koszo-
rúzta bércek, szőlőskertek, művelt te-
rületek jutnak eszünkbe. (…) Gyönyörű 
ez a szilágysági táj! Honfoglaló eleink 
a téli-nyári szállásváltáson alapuló le-
gelőgazdálkodásos állattartás folytatá-
sához találhatott itt megfelelő környe-
zetet. A gyéren benépesített hepehupák 
birtokba vétele után állandó telepek, 
falvak jönnek létre már a 10-11 . század-
ban. Árpád-kori településeink templo-
maikkal együtt, hol a folyók mentén, 
hol a völgyfőkben, hol a dombokhoz 
simulva húzódnak meg csendesen, bé-
késen.” Ilyen meghatóan ír A Szilágyság 
táji-történeti tagolása című munkájá-
ban a Kriterion Kiadó gondozásában 
Kolozsváron 1999-ben kiadott Szilágy-
sági magyarok gyűjteményes kötetben 
második otthonáról, a Tordaszentmi-
hályról származó és ízig-vérig szilágy-
sági öntudattal azonosuló szilágynagy-
falusi földrajztanár, Major Miklós, aki 
egész életét és munkásságát e táj kuta-
tásának szentelte . 

Dobai István közgazdász-történész 
kutatási eredményei szerint (miután 
elemezte a Szilágyság minden faluját 
határuk mezőgazdasági alkalmasságát 
véve alapul) Közép-Szolnok megye első 
telepesei magyarok vagy onogurok vol-
tak. A nevek kialakulásának sorrendjé-
ből megállapította, hogy a 240 szilágy-
sági falu közül csak hatnak van román 
eredetű neve, az is a letelepedésre leg-
alkalmatlanabb, eldugott hegyvidéke-
ken, és keletkezésük a 14 . század végé-
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re datálható. (Dobai István: Szilágysági 
népesedéstörténeti adalékok. Múlandó 
Szilágy. Regun Press Kiadó, Kolozsvár, 
2007 .)

A Szilágyság tájnévvel többen is 
foglalkoztak (Bunyitai Vincze, dr . Pet-
ri Mór, Szabó T. Attila, Dr. Kós Károly, 
Major Miklós, Kui János) és elmond-
hatjuk, hogy többségük a vidéken gya-
kori mezei szil (Ulmus campestris) 
fanévről és a -gy képzőből származ-
tatják elnevezését, a Szilágy így szilfás 
medret jelenti és a Szilágyfőkeresztúr 
határában, a Cseresznyés-kútból ki-
buggyanó és a Szélszegnél a Szamosba 
ömlő Szilágy-patak bővebb vidékét ért-
jük a név alatt. Nagyjából a Meszes és 
a Bükk-hegység közé ékelt medencéről 
lenne szó . Kui János szerint azonban a 
„Szilágy névalakban nem a szil fafajtá-
hoz járuló -gy képzőt keressük, hanem 
a második tagban a völgy, folyóvízme-
der jelentésű önálló szót feltételezzük. 
Szilfaerdőben gazdag völgyet nevezhe-
tett meg, a Szilágy-patak medrét… Ha 
-gy képzős alaknak tekintjük, nem tu-
dunk mit kezdeni az á-val, hiszen hosz-
szú magánhangzóval kötőhangként 
a magyarban nem találkozunk (…) a  
-gy képző nem éli túl a 12. századot (…) 
A folyó neve hamarabb (1246, aqua Scy-
lag) jelenik meg írott forrásban, míg a 
Szilágyság először 1494-ben fordul elő 
Zilagysag alakban . (Kui János: Adalé-
kok néhány földrajzi nevünk keletkezé-
séhez. Szilágysági magyarok, Bukarest, 
Kriterion Kiadó, 1999 .)

Tudott dolog, hogy a mindenkori 
Szilágyságot a népi tájszemlélet három 
kisebb régióba sorolta, éspedig Kraszna 
mente, Felső-Berettyó vidéke és Tövis-
hát. Földrajzi fekvésüket véve figyelem-
be Virág Magdolna néprajzos, a szil-
ágysági magyar falvak közé sorolja az 
Érmelléket is . (Virág Magdolna: Temetés 
a Tövisháton. Debrecen, 1994)

Tövishát a Szamos, a Mázsa- és a Zi-
lah-patak által határolt háromszögbe 
foglalt területet jelenti. A Magyar Nép-
rajzi Lexikon szerint „Tövishát a Szilágy-
ság középső vidéke a Szamos és Krasz-
nába futó patakok hátságán”.

Véglegesen még el nem döntött szá-
mú magyar vagy részben magyarok 
által is vegyesen lakott falvak és Szil-
ágycseh városa alkotják – magyar táj-
szemlélet szerint – Tövishát vonzás-
területét. A Tövishát Társaság még az 
alapító szabályzatában is bizonyta-
lankodó: 32 település Szilágy, 7-7 pe-
dig Máramaros és Szatmár megyében 
szerepel. Kós Károly viszont 37 tele-
pülést, Sipos László 40-et, Major Mik-
lós 35-40-et, Baksai Károly 46-ot, míg 
Erdőközi Zoltán 30 magyar falut tart 

tövishátinak . Véleményünk szerint ad-
dig terjed e tájegység, ameddig annak 
népe magáénak vallja múltját és jelenét 
is. Hiába sorolgatjuk ide például Szil-
ágylompértot és Sarmaságot, vagy akár 
a legszélén elhelyezkedő Dobrát is, ha a 
népi tudatból hiányzik a hovatartozás 
igénye .

A tájegység nevéről

Tövishát nevét először 1570-ben Ilosvai 
Selymes Péter említi, amikor a Kusaly-
lyal szomszédos falvakat tövisháti tele-
püléseknek tekinti. Pesty Frigyes 1864-
es helynévtárában Diósadról szólva a 
falutól keletre elhelyezkedő települé-
seket tövishátiként szerepelteti. A Szil-
ágyságból származó Szilágyi Ferenc 
történetíró szerint a Szilágyfőkeresz-
túrnál eredő Szilágy vize mellett bal 
felől elvonuló hegygerincet nevezik Tö-
vishátnak .

Neve a tövis és a hát szavak össze-
tételéből ered. Az első tag jelentheti a 
búzában kárt tevő tövist, de a galago-
nyabokorból készülő sövényt is. A hát 
vagy hátság tájképző szavak minde-
nütt ismeretesek a magyar nyelvterü-
leten. Az is valószínű, hogy a Tövishát 
elnevezést a szomszédos tájak módo-
sabb népe ragasztotta a Szilágy-patak 
menti „sován” vidékre (akárcsak Ka-
lotaszegen, ahol a felszegiek hordják 
fentebb az orrukat a másik két kistáj 
lakosaihoz képest). (Bővebben lásd: Ma-
jor Miklós: i. m.; Biczó Gábor–Kotics Ti-
bor: „Megvagyunk mi egymás mellet...” 

Magyar–román etnikai együttélési hely-
zetek a szilágysági Tövisháton, Miskolci 
Egyetem, Kulturális és Vizuális Antro-
pológiai Intézet, 2013)

Érdemes idézni Budai Ilona előadó-
művész A néphagyomány szerepe a pe-
dagógiai munkában című előadásából, 
amelyben a Tövishát népi lelkületére 
tapint rá: „amilyen békésen és szelíden 
helyezkednek el és férnek meg egymás 
mellet Tövishát dombjai és völgyei, úgy 
alkalmazkodtak hozzá lakói is . Tövis-
hát népe a kezdetektől fogva forrón ra-
gaszkodott szülőföldjéhez, hagyomá-
nyaihoz, anyanyelvéhez . Semmilyen 
dúló ellenség vagy diktatúrák sötét ár-
nyéka nem tudta szülőföldjéről elűzni, 
sem önazonosság-tudatában megren-
díteni. Az itt élők fontos emberi jellem-
zői a szerénység, gerincség és az egye-
nes beszéd.”

Nyelvjárási szempontból László Géza 
három csoportba osztja a régiót, vagyis 
a zilahi területre (Felső-tiszai), a Dió-
sad-vidékre (székely és palóc), illetve a 
Sarmaság-vidékre (erőteljes palóc ha-
tás). Péntek János professzor szerint a 
Tövishát átmeneti terület a Tisza-Körös 
vidéki és az északkeleti nyelvjárás kö-
zött . (Virág Magdolna: i. m .; Péntek Já-
nos: Magyar nyelv és nyelvjárásszigetek 
Romániában, MTA, 2013)

Mostanában Camelia Burghele mu-
zeológus jelentette meg Hét nap a Szil-
ágyságban című, román, magyar és an-
gol nyelvű könyvét. Ebből kitűnik, hogy 
a Tövishát kifejezésünknek nincs ro-
mán megfelelője (akárcsak Kalotaszeg-
nek sincs). A Zona Codrului–Bükkvidék 

A hadadi Wesselényi-kastély és lovarda részlete
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pedig teljesen mást takar. „Az eme ha-
tárvonalak között elterülő falvak egy 
átmeneti sávot alkotnak a Bükkvidék 
és az úgynevezett Szilágy néprajzi zóna 
(Codrul Sătmărean şi zona etnografică 
Sălaj) között: Szamosszéplak, Bősháza, 
Szilágyszeg, Désháza, Nagyszeg, Szi-
lágy nádasd, Oláhhorvát, Völcsök, Mu-
tos, Nyírfalva, Menyő, Magyarbaksa, 
Nagymonújfalu, Szilágykírva, Szi lágy-
erked, Kusaly, Diósad, Mocsolya, Szi-
lágy sámson, Szilágysziget, Szilágykö-
vesd, Kisderzsida .

Bebizonyítandó e falvak Bükkvidék-
hez való hozzátartozását, több érvet le-
hetne felsorolni azok közül, amelyeket 
a Szamos és Szilágy-patak völgyek be-
ékelése esetében használnak (a törté-
nelmi és földrajzi egység, a közös múlt, 
a hagyományos tárgyak művészeti 
nyelvezete, ugyanazoknak a daloknak 
a terjesztése, a jellegzetes gondolkodási 
mód stb.); úgyszintén a néprajzi észre-
vételeket is: az ünnepi öltözék össze-
tételének hasonlatossága, a köznapi 
tárgyak egyező megnevezése vagy a 
dalszövegek nyilvánvaló hasonlatos-
sága.” (Camelia Burghele: Şapte zile în 
Ţara Silvaniei / Hét nap a Szilágyságban 
/ Seven days in the Land of Sylvania. Cai-
ete Silvane. Ed. Etnologică, 2015.; Ghidul 
Turistic al bisericilor de lemn din micro-
regiunea Tövishát. Ed. „Fundaţia Mihai 
Viteazul Guruslău 400”.)

Nem kenyerünk a fentiek pro vagy 
kontra bizonyítgatása, csak azt tudjuk, 
hogy „megvagyunk mi egymás mel-
lett” mindjárt ezer éve, ugyanabból a 
forrásból ittuk a vizet, ugyanazzal a 

sóval sóztunk, könnyünk és bánatunk 
is ugyanolyan keserű volt, mint a ro-
mánoké, s még a történelem folyamán 
is megéltünk jó szomszédként, esetleg 
barátként, leszámítva egy-két zavaros 
helyzetet. De hát az már múlt és tör-
ténelem, és annak soha nem szabad 
rossz tanácsadónak lennie! Számunkra 
a Tövishát továbbra is élni akarásunk 
reklámozatlan példája. Ennek ellenke-
zőjét bizonygatni nem más, mint eről-
tetett ügyködés. A Bükkvidék nekünk 
teljesen mást jelent .

Épített hagyaték

Évszázadokat átívelő egymás mel-
lett élésük során minden nép hagyott 
hátra itt a Tövisháton szívet-lelket 
és szemet gyönyörködtető alkotáso-
kat. Ebben a kategóriában említhető 
a népi építészet gyöngyszemeit képe-
ző 78 román fatemplom a Szilágyság-
ból, amelyekből a Tövisháton épültek 
a következők: Kis-Doba (a 16. század, 
Kírvárról hozták végig fagörgőkön), 
Nyírmon (1547), Magyarbaksa (1625), 
Szilágysziget (1632), Bősháza (1680), 
Mocsolya és Szamosardó (18. század), 
Szamoscikó (1710), Debren (1720), Szil-
ágykorond (1723), Oláhnádasd (1732), 
Oláhhorvát (1749), Nagyszeg (1760-
1762), Szilágykövesd (1796), Nagymo-
nújfalu (1798, Vérvölgyről vásárolták),  
Völcsök (1781), Szilágyszeg (1841, ma 
már nem létezik) .

A román fatemplomok építésének 
nagy hulláma az 1720 és 1760 közötti 

időszakra tehető. Bucow osztrák tá-
bornok 72 újonnan épült román temp-
lomot említ egy Mária Teréziának írt 
jelentésben. A kőépítményeket meg-
előzően hasonló magyar fatemplomok 
léteztek a Tövisháton: Szamosújlakon 
(1699-ig), Szilágyerkeden (1751), Völcsö-
kön (1753–87), Nagymonban (1725-ig), 
Vérvölgyön (1798-ig, Nagymonújfalu-
ba került), Sza mosudvarhelyen (1808), 
Vicsán (19. század eleje), Monón (1825 
előtt), Benedekfalván és Magyarbak-
sán, valamint kecses haranglábak 
Menyőn, Szilágylelén (18. század eleje), 
Szamosardón (1726), Vicsán, Hadadon, 
Kusalyon .

Virágos festésű kazettás mennye-
zetek és karzatok a tövisháti templo-
mokban is megjelentek Szilágyfőke-
resztúron (1712), Nagymonban (1755), 
Hadadon (az összeomlás előtt álló temp-
lomban), Hadadnádasdon (sajnos, csak 
a legénykarzat alatt), Bogdánd (karzat- 
és szószék-festmények), Szamoscikón .

Ugyancsak a népi építőmesterek rá-
termettségét, egyben a szőlő- és bor-
termelés fontosságát bizonyítják a 
közösséget szolgáló szőlősajtok vagy 
medvesajtok. Leghíresebbek voltak a 
Vérvölgyön (1837), Goroszlón (1925-ig), 
Szamosardón (Molnár Miklós portáján, 
újraszerelve a templomkertben) és Szi-
lágy görcsönben (Major Ferenc udvarán) 
használtak, amelyekből már csak a 
méretes srófok (csavarmenetek) talál-
hatók meg az említett utolsó két tele-
pülésen.    

A Tövishátnak múltbeli jellegze-
tes bocskoros–hétszilvafás, kisnemesi 
népviseletét, építészetét, patics- és vert 
falú, nyeregtetős, hármas tagozódá-
sú házait, faoszlopos–lábas tornácait, 
fazekasiparát (Désháza, Szilágyballa) 
és temetőinek díszes faragású fejfáit 
(Hadadnádasd, Bogdánd) érdemes még 
kiemelni. Présházas pincéiről mesz-
sze híres Szi lágy sámson, Szilágyballa 
és Sarmaság. Legzártabb területe két-
ségkívül Kusaly, Kirva és Erked vidéke. 
A Szilágypatak-mentiek könnyebben 
kommunikálnak Szilágycsehvel és a 
megyeszékhellyel is .

A néphagyomány szerint a török vi-
lág után a Tövishát néhány településére 
(Diósad, Kusaly, Mocsolya, Erked, Szi-
lágy sámson, Szilágyszér, Szilágyballa, 
Bogdánd) székelyeket telepítettek, míg 
Sarmaságra palócokat hoztak. (Virág 
Magdolna: i. m .; dr . Kós Károly–Szen-
timrei Judit–Nagy Jenő: Szilágysági 
magyar népművészet . Kriterion, Buka-
rest, 1974 .)

Külön Tövishátról, a kistájról (levá-
lasztva Szilágyságról) nagy lélegzetű, 
monumentális történelmi munka még A bogdándi Sipos László Tájház részlete
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nem készült. Léteznek ellenben alkal-
mi írások, rövid tanulmányok (Sipos 
László: A Tövishát tájegység néprajzi be-
mutatása; Népi építkezés a Tövisháton; 
Erdőközi Zoltán: A Tövishát tájegység 
történelmi bemutatása; Kónya László: 
Tövishát múltja és jelene). Különböző 
ünnepségeken rövid előadások hang-
zottak el a tájegységről (Budai Ilonától, 
Vida Katalintól, Varga Dombi István-
tól, Vicsai Jánostól). Ahhoz, hogy vala-
ki komoly átfogó Tövishát-monográfiát 
írjon, feltétlenül át kell rágnia magát 
Petri Mór hat kötetes Szilágy monogra-
phiájának dokumentumain, a Szilágy-
sági magyarok (1999) 34 tövisháti falut 
megörökítő tanulmányain, az Örök Szi-
lágy (2009) több mint ezeroldalnyi adat-
gyűjteményén, Dobai István Múlandó 
Szilágyság (2007) érdekfeszítő könyvén 
és számos résztanulmányon (amiket az 
egyes források megjelölésénél feltünte-
tünk). De ha még ez sem elegendő, elő-
vehetők a Váradi Regestrum, a Leleszi 
Konvent és a Kolozsmonostori Konvent 
iratai, segíthetnek az úrbáriumok vagy 
az egyházi levéltárak is .

Népek szálláshelye

Elmondható, hogy sem a Szilágyság-
ban, sem a Tövisháton nem voltak tör-
ténelmet eldöntő csaták és események; 
inkább a hadak átjáró vidéke, sarcoló 
élelemutánpótoló területe, esetleg pi-
henőhelye volt e térség. Nevezetesebb 
események azonban történtek a Tövis-
háton vagy a szomszédságban is. 1601. 
augusztus 3-án Magyarnagygoroszló-
nal szenvedett vereséget Báthori Zsig-
mond erdélyi fejedelem Giorgio Basta 
osztrák generális és Mihai vajda se-
regétől (Goroszló határnevében ma is 
Hatvanfának nevezik a Csáki István 
seregéből kivégzett 60 nemes vesztő-
helyét) . 1705 . november 11-én Zsibónál, 
a Szamos mellett zajlott le a II. Rákóczi 
Ferenc vezette szabadságharc vesztes 
csatája. 1849. augusztus 25-én Kazinczy 
Lajos ezredes Zsibón, a Wesselényi-kas-
télyban tette le a fegyvert utolsóként az 
erdélyi ezredek közül (október 25-én ő is 
vértanúhalált halt Aradon). 1919. április 
16-án zajlott le a hadadi csata, a 32-es 
Székely hadosztály Király Gyula főhad-
nagy vezette zászlóalja és a román ki-
rályi csapatok között.

A tövisháti falvak egy része Árpád-ko-
ri település. Azok, amelyeknek első 
említése 1350 előttre datálható, való-
színűleg jóval előbb léteztek, hisz a név 
kialakulása hosszadalmas folyamat 
eredménye. Az előkerült sok kő-, réz- és 
bronzszerszám arról tanúskodik, hogy 

a tájegységen jóval a honfoglalás előtt 
avar és szláv népcsoportok éltek, tőlük 
származik a temetkezésihalom-rend-
szer a Szilágyságban. A magyarok lánc-
szerűen telepedtek le falvaikban a Szil-
ágy-, Mázsa- és Zilah-patakok mellett. 
Ha kezdetben léteztek szabad királyi 
települések is, az 1360-as évekből ez az 
állapot változott, amikor a Jakcs csa-
lád királyi adományul kapta Meszes-
apát monostorát hat faluval együtt, 
hogy 1454 körül szinte az egész vidéket 
birtokolja . E családból származott erdé-
lyi vajda (Kusalyi Jakcs Mihály), vára-
di püspök (Jakcs Dénes), székely ispán 
(Jakcs Mihály). 1384-ben megjelentek a 
Drágffyak (Máramarosból jöttek a Bog-
dán családból, Dragoș fiainak leszárma-
zottaiként), ha marosan tulajdonukba 
került Kővár, Erdőd, Szi lágy cseh és Ara-
nyos vára is. A végvári harcokba belefá-
radt nemesség közül a Gyulaffyak és a 
Wesselényiek vetették meg a lábukat a 
Tövisháton . Közülük az utóbbiak Hadad-
ra tették át székhelyüket, és a 20 . század 
kezdetéig fontos szerepet játszottak Kö-
zép-Szolnok vármegyében, mint főispá-
nok, de mint templom-, iskola- és szín-
háztámogatók is .

Történelme során Tövishát lakói so-
kat szenvedtek a tatár, a török és a né-
met hadak portyázásakor, a jobbágyság 
gyakran elmenekült a fosztogatás és a 
gyilkolás elől. Az 53 elpusztult faluból 12 
sohasem épült újjá (ilyen volt Sándor-
háza, Bőnye, Apácza, Száldobágy, Róna). 
Az állandó bizonytalanság, a zakla-
tások és a hadi kötelesség teljesítése 

következtében állandóan apadt a la-
kosság száma, vagy nőtt az elvándorló-
ké . Így aztán 1341-ben hat faluban tele-
pedett meg román nyelvű népcsoport, 
hogy a 15. század végén már 82 román 
falu létezzen a Szilágyságban, sőt 1750-
ben a románság lélekszáma már csak-
nem azonos volt a magyarokéval (a 
67 821 lakosból ekkor 34 764 volt magyar 
és 33 057 román). 1800-ban a románok 
létszáma már 10 000-rel meg is halad-
ta a magyarokét. A vallásukat féltő ro-
mánok is ide menekültek a törökök elől. 
Diósadra, Erkedre, Szérbe és Bogdándba 
székelyeket (az 1720–1740-es években), 
valamint az 1750-es évektől némete-
ket telepítettek a Wesselényiek a ha-
dadi és tasnádi birtokaikra ötévi teljes 
adómentességet ígérve a telepeseknek. 
A 18. század elejére akár 100 százalékot 
is elérte a lakosságcsere egyes települé-
seken!

A mohácsi vészt követő török uralom 
idején szörnyű pusztítás ment végbe a 
Tövisháton is . Véget ért vidékünkön is 
a szép építéssorozat, csak pár fatemp-
lom és a menyői fatorony (1619) építése 
említésre méltó. A kuruc korban úgy-
szintén hatalmas volt az anyagi és em-
berveszteség. Az 1848–49-es forradalom 
idején szerencsére a Tövishátot elkerül-
te a nemzeti villongás, de a Szilágycseh 
és Zsibó környéki parasztság elsők kö-
zött tagadta meg a dézsmamunkát. A 20. 
századi két világégés áldozatainak nevét 
minden közösség márványtáblára vés-
ve őrzi kicsiny templomában. Az utána 
következő kommunizmusnak sikerült 

Szobabelső a bogdándi Sipos László Tájházban
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tönkretenni a népi közösséget, a föld és a 
becsületes munka szeretetét. Iparosodás 
hiányában a vidék lakói ma is ingáznak 
vagy elköltöznek szülőföldjükről, a so-
vány föld és a kiöregedett lakosság pedig 
nem elégíti ki az irányvesztett mai világ 
anyagi igényeit, elvárásait .

Tövisháti helységek

A továbbiakban tekintsük át röviden a 
Tövishát jelentősebb arányban magya-
rok lakta vagy részben magyar lakossá-
gú települései.

Szilágycseh. A tájegység központja, 
1968-ban emelték városi rangra, de már 
a középkorban is mezővároska volt a vár 
szomszédságában . Peres iratok tanúsá-
ga szerint jelentősebb nemesi családok, 
a Jakcsok, a Drágffyak és Gyulafiak vol-
tak a városka patrónusai. Vásáros köz-
pont volt, de lakosainak jelentős része 
ma is földműveléssel, szőlőtermesztés-
sel egészíti ki jövedelmét. A csatolt fal-
vakkal együtt nyolcezer főt meghaladó 
(8008) lakosság nemzetiségi megosz-
tása majdnem fele-fele arányban ma-
gyar, illetve román. A város 5404 lako-
sából 3260 magyar, 2102 román és 42 
más nemzetiségű a 2011. évi népszám-
lálás szerint. Legrégebbi épülete a 17. 
században épült református templom, 
híres emberei Drágffy János országbí-
ró (aki az 1526-os mohácsi csatában az 
országzászlót védve áldozta fel életét) 

és Fábián Dániel református lelkész 
(1810–1894), az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc börtönt is megjárt hőse. 
A 20. század két világháborújában 37 
szilágycsehi hős vesztette el ártatlan 
életét, míg a barcaföldvári internáló 
táborban 84-en szenvedtek vagy pusz-
tultak el a második világégés legvégén, 
nevük megörökítésére emlékmű készül. 
Jelentős a Berekenye Néptáncegyüttes 
tevékenysége (Szőke Sándor és Anikó 
irányításával), valamint az évente meg-
rendezett színjátszó fesztivál, a PADIF 
Bodea György szervezésében .

Benedekfalva. Aki Tövisháton jár, fel-
tétlenül látogassa meg Benedekfalva ha-
tárában a Szamoson található szépséges 
Cikói-szorost, valamint a szoros bejára-
tánál az Aranyos-vár maradványait.

Bogdánd. Az egytornyos falu temp-
loma már 1470-ben állt. Az 1997-ben lé-
tesített tájháza magyar múzeum (1997) 
és a híres iskolaigazgató, Sipos László 
(1948–1999) nevét viseli. Híres a Rozs-
malint hagyományápoló tánceggyüttes 
és az évenként megrendezett bogdándi 
nemzetiségi néptánctalálkozó.

Désháza. Nemes falu, híres jelleg-
zetes fazekasságáról (1954-ben még 36, 
iparengedéllyel dolgozó fazekas élt a fa-
luban); az utolsó igazi fazekas, Hunyadi 
Imre 2004-ben hunyt el. Ma Máté La-
jos próbál megélni e régi mesterségből. 
A református templom előtt áll Nagy 
Sámuel, az 1989-es romániai „forra-
dalomban” hősi halált halt kiskatona 

emlékműve, ez egyedülállónak számít 
a Szilágyságban .

Diósad. Az impozáns, 1894-ben fel-
szentelt református temploma előtt 
áll Szabó Pál ny. esperes,1848-as hu-
szárhadnagy, a Bem-testőrcsoport pa-
rancsnokának sírköve (a temetőben 
található sírhantjáról származik) és 
az 1999-ben emelt Ady-kopjafa a költő 
bronz-arcképmásával. A fejfát Szalai 
István faragta. Ady a saját gyökereit a 
régi Ad kisnemesei közül származtatta.

Hadad. A 15. századból származó, gó-
tikus stílusban épült református temp-
loma festett mennyezet-kazettás, ez 
Tövishát egyik legszebb és legjelentő-
sebb középkori műemléke. Sajnos, ta-
lajcsúszás miatt a templom menthe-
tetlen, összeomlás előtt áll. Híresek a 
Wesselényi- és a Dégenfeld-kastélyok. 
Innen származik L. Ady Mariska (1888–
1977) költő, elbeszélő, Ady Endre unoka-
húga. Az iskola 2013 óta Wesselényi ne-
vét viseli .

Hadadnádasd. „Az egész Szilágyság-
ban itt faragják a legdíszesebb fejfákat” 
– állapította meg Sipos László.

Kusaly. A Jakcsok ősi fészke; mo-
nostori templomának szépséges góti-
kus ajtaja 1422-ből származik. Itt ta-
nítóskodott Ilosvai Selymes Péter, aki 
– mondása szerint – „sombokorban”’ 
írta verseit.

Magyargoroszló. A múltban jobbágy-
falu volt. 1976 óta a Csipkésdomb nevű 
határrészén áll Mihai Viteazul és az 
1603. augusztus 3-i goroszlói csata em-
lékműve, Victor Gaga alkotása.

Menyő. A 15. században épült mű-
emlék kőtemploma alapjában gót stí-
lusú, vörös-márvány kapuja azonban 
reneszánsz stílusban készült 1514-ben 
Désházy István esztergomi várkapitány 
jóvoltából, építőmestere Firenzei János 
volt. A templom mellett áll a 17. század 
első feléből származó impozáns fa-ha-
rangláb .

Monó. A történelmi Magyarország 
és az Erdélyi Fejedelemség határfalu-
ja, a Vigyázó dombvonulattal, amelyet 
a Szilágy-patak nyugat–kelet irányban 
megkerül, mielőtt beleömlik a Szamos-
ba . Egy helyi legenda szerint ide temet-
ték Toldi Miklóst az Alsómező nyugati 
részén emelkedő Dombra. Itt született 
Nagy-Tóth Ferenc biológus, a Román 
Tudományos Akadémia Biológia Intéze-
tének főkutatója, a kolozsvári Babeș-Bo-
lyai Tudományegyetem nyugalmazott 
tanára .

Nagymon. Törpefalu kevés lakosság-
gal. Itt született Márton Gyula (1916–
1976) híres nyelvészprofesszor, a szi-
lágy sági nyelvjárás kutatója, szülőháza 
falán emléktábla áll .A hadadi Wesselényi-kastély főépülete. Szabó Árpád felvételei
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Sarmaság. A tájegység egyik leg-
nagyobb és legtehetősebb települése. 
A hozzátartozó falvakkal együtt több 
mint hatezer lelket számlál, a község-
központ lakosságának 80 százaléka ma 
is magyar a 2011. évi népszámlálás sze-
rint . Hányatott történelme során Sar-
maság több birtokost cserélt, gazdái 
voltak a Jakcsok, a Sarmaságiak, a Ke-
mények stb. Vásáros hellyel rendelkező 
mezővárosi jellegét hordozó település, 
a vasút megépítése és a szénbányászat 
(19-20. század) elindítása következté-
ben komoly fejlődést ért meg. A szo-
cialista ipar bukásával a bányászat is 
visszafejlődött, így az emberek újra a 
föld megmunkálásával és szőlőterm-
esztéssel egészítik ki jövedelmüket. 
Dicséretet érdemel a szépen karban-
tartott, művelődési központnak és táj-
háznak is berendezett Kemény-kastély, 
amelynek parkjában Kemény János fe-
jedelem mellszobra és a Szabadság em-
lékmű áll. A közelmúltban adták át a 
központban az új községházát és pol-
gármesteri hivatalt. Figyelemre méltó 
az Europan Kft. malomipari vállalat, a 
kárásztelki Ágoston-fivérek vállalkozá-
sa, a település legjelentősebb befekte-
tése. Dicséretre méltó a Bai Attila mű-
velődési ház-igazgató által irányított 
Illegetők tánccsoport.

Sülelmed. A református parókián ta-
lálható Tapsony Endre (1891–1969) költő, 
író, jogász emlékháza.

Szamosardó. Gótikus elemeket hor-
dozó műemléktemploma mellett 1726-
ból származó harangláb áll, a templom 
régi kazettáit beépítették a bútorzat 
első padjaiba. Kós Károly nevét viseli a 
bentlakásos általános iskola .

Szilágyballa. Minőségi fehér boráról 
messze földön híres település. Itt dolgo-
zik és alkot vidékünk utolsó szakava-
tott fazekasmestere, Csibi Csaba .

Szilágyfőkeresztúr. Gótikus ablako-
kat tartalmazó, kazettás mennyezetű 
református temploma 1712-ben épült. 
Tinódi Lantos Sebestyén Erdéli histó-
riában említi Izabella és Martinuzzi 
búcsúját: „Elinditá barát asszont Kas-
sa felé, őtet elkiséré Meszes úta felé, 
Szentkirálig méne ő ott búcsút véve”. 
Itt született Suba Lajos (Persuba) (1886–
1946) költő, diósadi és görcsöni jegyző, 
valamint Virág Ágnes néprajzkutató.

Szilágygörcsön . Egyetlen nem kis-
nemesi falu a Szilágy-patak mentén, 
a Wesselényiek egykori fészke; kasté-
lyukat széthordták, nyoma sincs. In-
nen származik Fazakas Ferenc egykö-
tetes író, az Életemet elmesélem (1998) 
szerzője.

Szilágylele . Kun Béla, a Magyar Ta-
nácsköztársaság egyik vezérének szü-

lőfaluja. Református temploma mellett 
kecses, a 18. század első felében épült 
harangláb áll .

Szilágysámson. Jeles szőlőtermő 
és bortermelő falu, ahol régen még a 
szegény embereknek is volt présháza. 
Egyesek úgy tudják, hogy régen any-
nyi pince volt a hegyen, mint ahány 
ház a faluban. Nótás kedvüknél talán 
csak vendégszeretetük nagyobb . Sokan 
foglalkoznak méhészettel is, jelentős a 
méztermelésük .

Szilágyszeg. Állnak még a Benkő- és 
a Horváth-kúriák. A menyői patakon 
gát épült, az ottani komoly halastó ked-
venc pecázó hely.

Vérvölgy. Neve a pogánykori csatáro-
zásokat takarja. Értékes 1591-ből szár-
mazó, a református egyházközség tulaj-
donát képező aranyozott ezüst úrasztali 
pohara. Komoly táncoktatás folyik itt 
Süle Erika papné és fia, Ádám irányí-
tásával, a tánccsoport neve Kökörcsin. 
(A helységekről adatok bővebben: Sza-
bó Árpád–Ungur Gabriella: Szi lágycseh 

kismonográfiája, Zilah, 2011 .;  Biczó–Ko-
tics, i. m.; Dobai  István, i. m.; Szi lágysági 
magyarok (1999, Bukarest); valamint az 
előkészületben levő Szilágysági magya-
rok II. és III. kötet.

Dióhéjban lehetne még írni a Tövis-
hát többi kis településéről, de inkább 
ajánlatos meglátogatni a még sok érde-
kességet rejtő, völgyek mélyén szunny-
adó kis falvakat .

Zárszóként álljon itt a szülőföldjéről 
Zilahra szakadt tanárkollégám megin-
dító vallomása: „Nyírmontól Szilágy-
szeg felé haladtában megszélesedik a 
Szilágy-patak völgye, nyitottabbá válik 
a táj, amelyet aztán mégis könyörtele-
nül lezárnak a hadadi erdők, a bükk-
aljai dűlők s a csehi-völcsöki meredek 
dombok . Mikor autómmal átsuhanok 
a Szilágy hídján, úgy érzem, máris ott-
hon vagyok.” (Vicsai Zsolt)

Végül álljanak itt ízelítőnek szi lágy-
sági-tövisháti csipkelődő élcelődések, 
amelyekkel az egymást jól ismerő 
szomszédok ugratják egymást .

Szilágysági – Tövisháti élcelődések

Ardói bicskások
Bagosi ecetesek golyvások
Ballai libások
Bogdándi kekszesek
Borzási egerfagyümölcsösök
Bősházi paszulyosok
Bürgezdi cseresznyések
Cikói dologtalanok
Désházi csuprosok
Diósadi bicskások
Dobai tarisznyások
Dobrai gagaucok
Egrespataki csicsirkások
Erkedi dongósok
Goroszlói bunyósok
Hadadi kecskések
Hadadnádasdi dercések
Ilosvai hernyósok
Ippi szénporosok
Kárásztelek kurecfalvi bicskások
Keceli téfelesek
Keresztúri szatyrosok
Kémeri (zöldkendős)cipósok
Krasznai pendelyes tormások
Kusalyi köszmétések
Lecsméri kecskések
Lelei nemesek
Lompérti tébekásás csócsások
Menyői sárgadinnyések
Mocsai krumplisok
Monói bivalyosok
Nagyfalui ribizlisek
Nagymoni fakanalasok
Paniti csirkés kucséberesek
Perecseni hagymás capposok

Rátoni csészések
Récsei kásás-olajosok
Sarmasági tiesztások
Sámsoni csigeresek
Somlyói stéfánszamarasok
Sülelmedi ráérősök
(Szamos)Újlaki hantások
Széri kukurósok
Szilágycsehi szamarasok
Szilágyszegi rántottások
Szentkirályi óriások
Varsolci dublésapkások
Vérvölgyi fakanalasok
Vicsai szegények
Völcsöki (kistarisnyás) indiánok
Zilahi csupros-bokályosok
Zoványi ciberések
Zsibói bivalyos csizmások

Csúfolódó:
Hadad, Nádasd, Bogdánd, Szér,
Szoruljon beléd a szél!

Tréfás felirat 1935-ből a
Szilágyszegi temetőben:
,,Állj meg utas, ejts könnyet,
Mert itt nyugszom Én, olvasod Te,
És nyugodnál Te, s olvasnám Én!”

Népi bölcselet 
Szilágyszentkirályról:
,,Nagy Alföld sokat ígér, kicsit ád
Hortobágy, húst ígér, de sose ád,
Tövishát, nem ígér, de mindig ád.’’
(Tyukodi Lajostól)
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1. Az etnikai együttélés 
kutatási projekt 
konceptuális keretei

Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális 
Antropológiai Intézet oktatóiból és hall-
gatóiból álló kutatócsoport három esz-
tendeig tanulmányozta a szilágysági 
Tövishát vegyes lakosságú településein 
a lokális közösségek együttélési modell-
jeit. A terepmunka-tapasztalatok során 
törekedtünk annak tisztázására, hogy 
mi a hosszútávú etnikai együttélési 
helyzetek hátterében álló folyamatok 
társadalomtudományi értelme. A pro-
jekt kidolgozásakor előfeltételeztük, 
hogy a téma jelenünk kutatásainak 
egyik olyan területe, amely gyakorlati 
jelentőségű (alkalmazott) társadalom-
tudományi ismeretek megfogalmazá-
sával kecsegtet. Az etnikai közösségek 
közötti hosszútávon stabil együttélési 

viszonyok megértése ugyanis jól hasz-
nosítható a Kárpát-medence társnem-
zeti kapcsolatrendszereinek értelmezé-
sében . 

Kiinduló hipotézisünk szerint az a 
tény, hogy Monó (Mânău), Szamosar-
dó (Arduzel), Bősháza (Biuşa), Völcsök 
(Ulciug) etnikai (román-magyar), va-
lamint felekezeti (ortodox-reformá-
tus) arányai alig változtak, az elmúlt 
évszázad során az együttélés sajátos 
és lokálisan kialakult kulturális gya-
korlatára utal. Az alapvetően kulturá-
lis antropológiai szemléletű projektben 
feldolgozott ismereteket periodikus és 
tematikus terepmunkákon a résztve-
vő kutatók, valamint a Miskolci Egye-
tem Kulturális és Vizuális Antropológi-
ai Intézetének hallgatóiból szervezett 
kutatócsoport gyűjtötte. A felvett 320 
strukturált és 120 félig strukturált in-
terjú, valamint a kulcs adatközlőkkel 
készített tematikus interjúk, a terepen 

Etnikai egyensúlyhelyzetek, 
lokális együttélési modellek1

A

Biczó Gábor
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végzett módszeres megfigyelések, vala-
mint a vonatkozó szakirodalom és do-
kumentumok elemzése a kutatási téma 
részletes kidolgozásához kellő alapot 
kínált. A kutatás alapvetően az együtt-
élés vizsgálatának három tematikusan 
meghatározott színterére összpontosí-
tott . Egyrészt sor került a mikrorégió 
vallási és kulturális viszonyainak ér-
telmezésére, másodszor az etnikai 
együttélési gyakorlat a hagyományos 
gazdálkodási formákban tetten érhető 
aspektusainak elemzésére, végül pedig 
az együttélés vizuális reprezentációi-
nak tanulmányozására .

Jelen összefoglalás csupán néhány 
elméleti eredmény vázlatos ismerteté-
sére kínál lehetőséget, a kutatás rész-
letes következtetéseit a tételes köz-
lésjegyzék, illetve a Megvagyunk mi 
egymás mellett … Magyar-román et-
nikai együttélési helyzetek a szilágysági 
Tövisháton címmel publikált kötet és a 
projekt részeként forgatott antropológi-
ai dokumentumfilmek tartalmazzák.2 

2. Kiinduló elméleti problémák

Az etnikai közösségek együttélési hely-
zeteinek kutatása az antropológiában 
többnyire, mondhatni túlnyomórészt 
az asszimilációs és akkulturációs vizs-
gálatok keretében zajlik. Az asszimilá-
ciós folyamatok kutatása etnikai kö-
zösségek vagy egyének viszonylatában 
az együttéléssel járó változás mecha-
nizmusainak vizsgálatát a szociokultu-
rális hasonulás összefüggéseként értel-
mezi. A projekt keretében elvégzett első 
elméleti feladat az asszimilációelmélet 
és az akkulturációs diskurzus alkal-
mazhatóságára vonatkozott . Mivel a 
hazai társadalomtudományi gyakor-
latban az etnikai együttélés kérdését 
többnyire a nevezett két fogalom kere-
tei között szokás vizsgálni, kérdés volt, 
hogy esetünkben, a választott helyszín 
viszonyai között mennyiben hasznosít-
ható megközelítésekről van szó. 

Az asszimiláció és az akkulturáció 
társadalomtudományi elméletei op-
pozicionális logikát tükröznek. Ennek 
lényege, hogy a változásfolyamatban 
érintett szereplők (aktorok) érintkezé-
sét a szociokulturális különbségek által 
meghatározott szembenállásként fog-
ják fel. Ez még a kulturális pluralizmus 
kortárs elméleteire is igaz, amelyek a 
kisebbségi – avagy a bármely hatalmi, 
kulturális, vallási, nyelvi adottságait 
tekintve eltérő státusszal jellemezhető 
– közösség saját hagyományaihoz való 
jogát természetesnek tekintik. A kultu-
rális pluralizmus asszimilációelméletei 

nyilván túlmutatnak a nativizmus vagy 
a melting pot depravációs szemléletén, 
melyek az asszimilációval és az ak-
kulturációval járó változásfolyamatot 
– hasonulást – az asszimilálódó (más-
ként asszimiláns) perspektívájából 
romlásként, veszteségként értelmez-
ték, míg az asszimiláló aspektusából 
a szükségszerűen vállalt konfliktus 
nyereségeként könyvelték el . Másként 
fogalmazva, a kulturális pluralizmus 
megszabadítja ugyan az asszimilációs 
diskurzust a konfliktuselméleti és ha-
nyatlástörténeti megközelítéstől, ám 
értelmezésében fenntartja az együtt-
élés oppozicionális alapszerkezetét.3 
Azonban választott kutatási helyszí-
nünk, a szilágysági Tövishát falvainak 
etnikai csoportjai közötti együttélés az 
elmúlt másfél évszázad távlatában és 
a terepkutatás tapasztalatai alapján 
bizonyosan nem értelmezhető az asz-
szimiláció terminus műveleti keretei 
között . 

Ha még jobban pontosítani szeret-
nénk a kutatás tárgyául választott tö-
visháti együttélési szituáció különös 
voltát, elég megnézni a tágabb környe-
zet többi vegyes lakosságú településé-
nek, elsősorban a településközpontok 
(Sülelmed, Benedekháza, Szilágycseh) 
asszimilációs viszonyainak alakulását 
a rendelkezésre álló statisztikai adatok 
tükrében. Ebből kiderül, hogy ott a fo-
kozatos és a tendenciajellegű asszimi-
láció a várakozásoknak megfelelően 
végbement vagy végbemegy, ami az et-
nikai kisebbségi közösségek fokozatos 
felszámolódásával vagy statisztikai ér-
telemben figyelemreméltó csökkenésé-
vel azonos . 

3. Egyensúlyelmélet – 
fizikalista magyarázó modell
A következőkben azt szeretnénk ösz-
szefoglalni, hogy a tövisháti együttélés 
leírására az asszimiláció műveleti ér-
tékű társadalomtudományi terminus 
alkalmatlansága miatt miért az egyen-
súly-fogalom jelentéstartalmának ke-
retei között és az ennek alapján kidol-
gozott elmélet keretei között tettünk 
kísérletet.

Az egyensúly fogalmának legelter-
jedtebb társadalomtudományi értel-
mezései az úgynevezett formalista-fi-
zikalista megközelítések. Ezek közös 
jellemzője a mechanikus rendszer-
szemlélet, ami azt jelenti, hogy bármely 
közösség leírható a tagjai között kiala-
kult és intézményei révén szabályozott 
kapcsolatviszonyok mentén. A lokális 
társadalmi közösség rendszerviszonyai 

nem elszigetelten léteznek, hanem a 
környezettel kialakult interferenciális 
hatásrendszer függvényében . Ezek sze-
rint a lokális közösség rendszer-komp-
lexitása a környezeti komplexitással 
összhangban álló minőség. A lokális 
szociokulturális rendszer fizikalista le-
írásának legegyszerűbb formája a me-
chanikus magyarázó modell, amely 
szerint a rendszer egyetlen alkotóele-
mének állapotváltozása függvényében 
az egész szisztéma működése mechani-
kusan változik meg . Például, ha egy kö-
zösségben a bevándorló idegenek szá-
ma az őslakosokhoz képest növekszik, 
akkor ennek kompenzációja lehet, hogy 
a „bennszülött” intézmények identikus 
funkciói felértékelődnek, ami egyben 
az idegenek szegregációjára irányuló 
törekvésként nyilvánul meg. A válto-
zók funkcionális egyensúlya az ennek 
fenntartására törekvő rendszer alapve-
tő tulajdonsága. 

Első megközelítésben úgy tűnhet, 
hogy esetünkben a Tövishát falvaiban 
kialakult stabil etnikai közösségekkel 
jellemezhető együttélés könnyen ma-
gyarázható a fizikalista értelmű egyen-
súly-modell segítségével, ami a tele-
pülésközi földrajzi és történeti okokra 
visszavezethető lokális hálózat koncep-
cióját foglalja magába. A magyar né-
pesség ezek szerint itt azért nem lépett 
az asszimiláció és az akkulturáció út-
jára, mert a Tövishát északi peremvi-
déke, a Szamos és Szilágy-patak által 
közrefogott dombvidék völgyei kedve-
zőtlen forgalmi helyzetükből követke-
zően nem vonzották a bevándorlást és 
kedvezőtlen feltételeket jelentettek az 
elvándorláshoz . Ugyanakkor a korán 
stabilizálódott etnikai arányok hosz-
szú távú fennmaradását Szamosardó 
lokális-mikroregionális funkciói jól tá-
mogatták, a közvetlen szomszédságban 
található három érintett település, il-
letve az ezek között kialakult társadal-
mi-rokoni kapcsolatok megtartó ereje 
a családok szintjén fejtette ki kohéziós 
hatását .

Az egyensúly hátterében, ezek sze-
rint – egy feltételesen elgondolt fizika-
lista rendszer-megközelítésben –, Sza-
mosardó helyzete és szerepe a lokális 
színtér etnikai és kulturális viszonya-
it tekintve elégséges magyarázó oknak 
tetszik. A tanulmányozott mikrórégió 
települései közül ugyanis ez az egyet-
len, melynek népessége túlnyomó több-
ségben (93%) magyar. Fekvése a többi 
falutól nagyjából egyenlő távolságú, és 
lényeges, hogy Szamosardó 1954-ben 
létesített bentlakásos iskolája eredeti-
leg Völcsök, Bősháza és Monó magyar 
anyanyelvű diákságának évtizedeken 
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keresztül a legfontosabb tanulási lehe-
tőséget jelentette.

Az egyensúly fizikalista megközelí-
tése alapján a tövisháti településközi lo-
kális magyar etnikai hálózattal szem-
ben tételezett többségi román etnikai 
környezet asszimilációs „szívóhatása” a 
fent sorolt okok miatt nem érvényesült 
olyan erővel, mint a Szilágy-patak vagy 
a Szamos völgyében illetve a fő forgal-
mi utak mentén fekvő településeken. 

Összegezve, az egyensúly „fizikalista” 
szemléletű, tehát az egymást „kvázi” 
kioltó erőhatások mentén megvalósított 
értelmezése szerint Szamosardó mik-
roreginális-központ és az eredetileg 
is vegyes lakosságú vonzáskörzetéhez 
tartozó településeken a tágabb makro-
környezet – értsd a községközpontok 
asszimilációs - „szívóhatását” a lokális 
magyar etnikai hálózatviszonyok fel-
erősítésével ellensúlyozza.

Tereptapasztalataink és kutatásaink 
azonban arra engednek következtetni, 
hogy a fizikalista egyensúly-modell 
legfeljebb részlegesen magyarázza azt, 
hogy miért nem indultak be, gyakorla-
tilag napjainkig, az asszimiláció kere-
tei között értelmezhető szociokulturális 
hasonulási folyamatok. De miért is?

4. A kutatás eredményeként 
kidolgozott elmélet – a szi-
tuatív kulturális kvalitásként 
felfogott egyensúly elmélete
A fenti fizikalista modellből követke-
ző várakozásaink szerint a tövishá-
ti falvak etnikai közösségei közötti 

viszonyok, az ezeket szabályozó nor-
mák és értékek, egyáltalán az inter-
kulturális érintkezés gyakorlata a tele-
pülések közösségeinek szintjén azonos 
mechanizmusokat kellene, hogy tükrö-
zzön . Ugyanis, ha a makrotársadalmi 
szinten érvényesülő asszimilációs „szí-
vóhatás” ellensúlyaként csupán a törté-
neti okok és földrajzi adottságok miatt 
kialakult helyzetet, konkrétan Szamos-
ardó a szomszédos vegyes lakosságú 
falvak magyar közösségeire gyakorolt 
„megtartó” hatását vesszük figyelembe, 
akkor Monó, Völcsök és Bősháza együtt-
élési mechanizmusai, tehát a lokális 
magyar és román közösségek között 
létrejött kapcsolatviszonyok azonosak 
volnának, azonos normákat és értékel-
veket követne . 

A részletes terepkutatások eredmé-
nyei azonban világossá tették, hogy az 
egyensúlyi helyzet értelmezése az erő-
hatások mikroregionális eredőjeként 
a Tövishát északi falvainak viszonyla-
tában nem szolgál elégséges magyará-
zatul . Kiderült ugyanis, hogy a három 
tanulmányozott vegyes lakosságú köz-
ségben – Monó, Bősháza és Völcsök – a 
településen belüli etnikai egyensúly-
helyzet okai szituatív és eseti sajátossá-
gokra vezethetőek vissza, egyedi és ere-
deti gyakorlatot követnek. A mélyebb 
részletektől elvonatkoztatva kijelenthe-
tő, hogy a falvak szintjén a magyar és 
román közösségek együttélését stabi-
lizáló normák rendszere meghökkentő 
lokális változékonyságot tükröz . 

Például Monón manapság a refor-
mátus és ortodox gyülekezetek és ve-
zetőik érdekközössége a településen 
terjedő neoprotestáns kisegyházakkal 

szemben alkalmi érdekszövetséget ge-
nerált . Völcsök etnikai közösségeinek 
kapcsolatviszonyát az elmúlt években 
az eredetileg közösen tervezett rava-
talozó megvalósításának kudarca ár-
nyékolta be, ami aztán külön feleke-
zeti épületekben öltött testet. Igaz, az 
elsőként felhúzott román ravatalozót 
az egyik völcsöki reformátusvállalkozó 
építette meg, majd később, ugyanő, ön-
kéntes munkát vállalt a magyar épület 
kivitelezésében is. Bősháza esetében a 
helyiek megkülönböztetik a történe-
tileg kialakult román és a magyar fa-
lurészt, noha a határok manapság a 
vegyes házasságok miatt egyre „elmo-
sódottabbak”. Itt alakult ki a vegyes há-
zasságokban az előzetes alku gyakorla-
ta, ami azt jelenti, hogy az ifjú pár előre 
megállapodik a gyermekek vallásában 
és iskoláztatásának nyelvében .

Tapasztalatainkat összefoglalva azt 
mondhatjuk, az egyensúly a faluközös-
ségek szintjén megragadható szituatív 
kulturális kvalitás: eseti, az adott te-
lepülés közösségeinek az együttélési 
kölcsönhatások mentén szerveződött 
mindennapi életgyakorlata. A jelen ösz-
szefoglalás keretei nem teszik lehetővé, 
hogy a szituatív kulturális kvalitásként 
felfogott együttélési egyensúlyhelyzet 
modelljének elméleti összefüggéseit át-
fogóan bemutassuk és ezt a tanulmá-
nyozott tövisháti falvak vonatkozásá-
ban részletesen elemezzük . Ezért csak 
jelezni szeretnénk, hogy felfogásunk 
szerint az olyan együttélési egyensúly-
helyzetek, mint a kétpólusú tövisháti 
modell, az etnicitás lokális identitás-
komponensei – tehát a nyelv, a vallás, 
a szokások – a közösségi ethoszt meg-
határozó equilibrium kialakulásában 
konstitutív és differenciáló funkciókat 
párhuzamosan töltenek be. 

Ezek szerint, a falvakban minden 
egyén szereplője (aktora) a saját etni-
kus közösségének, melynek szimboli-
kus gyakorlataiban az etnikai identitás 
kollektív önújratermelésének résztve-
vője. Használja a nyelvet, gyakorolja a 
szokásokat és látogatja az istentiszte-
let vagy a misét. Másfelől, a kétpólusú 
együttélési helyzet tágabb értelemben 
vett – itt falu – közösségének tagjaként 
mindenki felelős részes a kollektív lo-
kális ethosz a szélesebb társadalmi 
környezet felé történő kidolgozásának, 
fenntartásának és felmutatásának 
gyakorlatában. Az egyén ebben a szere-
pében felelősévé válik az etnikumközi 
viszonyok mindennapi egyensúlyának, 
amely a faluközösség az etnicitáson 
túlmutató ethoszát alapozza meg.

A kutatási eredmények tipizálása 
alapján a tanulmányozott települések 
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magyar és román közösségeinek et-
nikai egyensúlyi kapcsolatviszonyai 
három egymást kiegészítő együttélé-
si színtér keretei között írhatóak le: (1) 
kölcsönös funkcionális gesztuspolitika; 
(2) lokális kulturális interferencia; (3) 
lokális transzetnikus ethosz .

1. Kutatási tapasztalataink szerint a 
tövisháti falvak etnikai közösségeinek 
érintkezésében fontos szerepet játszik 
a kölcsönösen alkalmazott gesztusok 
rendszere. A gesztuskészlet elemei el-
sősorban a „másik” etnikai közösség 
elfogadását kifejező attitűd megnyil-
vánulásai. A kulturális sajátosságok, a 
szokások kölcsönös ismerete, figyelem-
bevétele és tiszteletben tartása a min-
dennapi életben történő boldogulást 
szolgálja. A „másik” elfogadásának a sa-
ját törekvések megvalósítása szempont-
jából értelmezhető funkcionális jelen-
tőségét a helyiek kölcsönösen belátják. 
A gesztusok alkalmazása az együttélési 
egyensúly fenntartásának fontos esz-
köze a faluközösségek szintjén .4

2. A tövisháti szituatív kulturális 
kvalitás értelmében felfogott egyensúly 
működésében a kulturális interferen-
cia ugyancsak fontos szerepet játszik. 
Az interferencia fogalma az együttélési 
tapasztalatok kölcsönös és dinamikus 
egymásra-hatásaként felfogott lokális 
kulturális rendszer alapvető tulajdon-
sága. Tapasztalataink szerint az inter-
ferencialitás, tehát a magyar és román 
közösség együttélését jellemző kölcsö-
nös egymásra-hatás az együttélési gya-
korlat fontos színtere. Az interferencia 
számos szokásban és jelenségben, illet-
ve a mindennapi élet különböző szint-
jein, olykor habitusban és attitűdben, 
máskor konkrét formában kölcsönösen 
megfigyelhető.5

3. A tanulmányozott tövisháti tele-
pülések etnikai közösségeinek érintke-
zését meghatározó harmadik színtér 
már megnevezésében is arra a helyi-
ek által közvetített és kutatásainkban 
megerősítést nyert képességre utal, 
amely szerint a magyarok és románok 
békés együttélése kulcsának tekinthe-
tő, hogy az etnikai identitás a minden-
kori „másik” közösséghez képest mu-
tatkozó differenciáló értelmét a lokális 
kultúrában rögzített szabályok mentén 
kölcsönösen képesek felfüggeszteni. 
Pontosabban az érintkezést az együtt-
élésben nem az etnicitás megkülön-
böztető aspektusai, de sokkal inkább a 
sorsközösség, a lokális léthelyzet azo-
nossága és a mindennapi élet érdekkö-
zössége mentén tudatosult értékelvek 
szervezik. Az etnikus csoporthoz tar-
tozáson túlmutató lokális ethosz, a fa-
luközösség identitásélménye az egyént 
egyszerre köti etnikus közösségéhez és 
a település egész társadalmához.6

Összefoglalva, a kutatás eredmé-
nyeként kijelenthető, hogy az etnikai 
együttélés-kutatás gyakorlati (alkal-
mazott) társadalomtudományi jelen-
tőségű téma. A kutatás lehetséges és 
természetesen kínálkozó folytatása 
hasonló színterek, felkutatása, kivá-
lasztása és összehasonlító vizsgála-
ta . Bár jelen összefoglalásból esetleg 
úgy tűnhet – igaz, reményeink sze-
rint nem keletkezik az a hamis lát-
szat –, hogy a tövisháti magyar-román 
együttélés történeti-kulturális folya-
matként kialakult lokális és szituatív 
egyensúlyi viszonyai valamiféle idill-
ként elgondolható helyzetre utalnak . 
Természetesen nem szeretnénk azt 
sugallni, amint vizsgálati eredménye-
ink sem arra vonatkoznak, hogy a ku-
tatott települések valamiféle kegyelmi 

konfliktusmentességben, az „örök 
béke” állapotában, a hétköznapi naci-
onalizmus eseti megnyilvánulásaitól 
mentesen léteznének. Az „egyensúly” 
nem erre vonatkozik, hanem azt je-
lenti, hogy a konszenzus kölcsönös 
politikája és kultúrája képes felülírni, 
továbbá megoldani a minden emberi 
közösségben folyamatosan újraterme-
lődő konfliktusokat, anélkül, hogy az 
együttélésben érintett „másik” a saját-
szerűségének – identitás, mentalitás 
– feladására kényszerülne. Az etnikus 
tudat működésének tulajdonított op-
pozicionális szemlélet meghaladásá-
ról van itt szó, és álláspontunk szerint 
a tanulmányozott tövisháti közössé-
gek tudása az együttélésről olyan gya-
korlati értékű ismeret, amely a nem-
zetpolitikai dimenzióban gondolkodó 
döntéshozók szempontjából is figye-
lemreméltó lehet(ne) .

Jegyzetek
1 Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális 

Antropológiai Intézete által a szilágy-
sági Tövishát kisrégióban végzett kuta-
tások 2009-2012. időszakban folytak az 
OTKA támogatásával. (OTKA 78618) A ku-
tatási projekt konzorciális pályázatban 
valósult meg. A miskolci fél partnere az 
MTA TK Kisebbségkutató Intézete volt és 
a szilágysági vizsgálatokkal párhuza-
mosan a Zobor-vidék etnikai együttélé-
si viszonyainak értelmezését célozták . 
A felvidéki kutatásokat a tragikusan fi-
atalon elhunyt és kiváló tehetségű tár-
sadalomkutató, Ilyés Zoltán (1968-2015) 
irányította. 

2 Biczó Gábor – Kotics József (szerk .): Meg-
vagyunk mi egymás mellett… Miskolc . 
Kulturális és Vizuális Antropológiai Inté-
zet – Csokonai Kiadó .

3 A kulturális pluralizmus eredetileg nem 
asszimilációelméleti doktrína, hanem 
a melting pot szemlélet virágkorában, 
az 1920-as években a nézet társjelensé-
geként feltűnő kényszerasszimilációs 
hatásokkal szemben megfogalmazott 
kritika. A fogalmat és a hozzá kapcsolt 
dilemmát Horace M . Kallen vezette be 
1915-ben Democracy versus Melting Pot: 
A Study of American Nationality címmel 
közreadott cikkében. A pluralista nézet 
egyik első fontos szerzője Isaac B. Berk-
son. (In: Berkson, Isaac B.: Theories of 
Americanisation: A Critical Study) Anti-
asszimilációs elképzeléseinek lényege, 
hogy a melting pot homogenizáló gya-
korlatával állította szembe az etnikai 
elkülönülés fenntartásához való jogot . 
Az identikus, kulturális és nyelvi érte-
lemben független közösségek véleménye 
szerint sem az amerikai életformára, 
sem az amerikai társadalomra nem je-
lentenek veszélyt. Sőt, az úgynevezett 
community theory keretei között rámu-
tatott arra, hogy az etnikai – vallási, esz-
tétikai, történeti – tradícióikat megőrző 
közösségek a szélesebb értelemben vett 
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„nemzet” életében pozitív elkötelezett-
séggel fognak részt venni. A Berksonhoz 
nagyon hasonló nézeteket valló kor-
társ Julius Drachlser az amerikanizáció 
kényszerasszimilációs gyakorlatának 
antidemokratikus vonásaira hívta fel a 
figyelmet. (In: Drachlser, Julius: Democ-
racy and Assimilation: The Blending of 
Immigrant Heritages in America) A kibon-
takozó pluralista asszimilációfelfogás 
meghatározó szerzője a 30-as években 
egy szlovén származású újságíró, Louis 
Adamic. (Lásd Vescoli, Rudolph J.: Louis 
Adamic and the Contemporary Search for 
Roots) Az elsők közé tartozik, akik fel-
ismerték a „második generáció” proble-
matikájának asszimilációelméleti jelen-
tőségét, amennyiben általánosságként 
azonosította és osztályozta a bevándor-
lók és Amerikában született („ameri-
kai”) gyermekeik közötti konfliktusokat. 
Igyekezett értelmezni az etnikai csopor-
tok közösségi szellemének és kohéziós 
normáinak leromlásához vezető okokat. 
Elképzelése az volt, hogy össztársadalmi 
léptékekben szükségszerűen bekövetke-
zik az etnikai megújulás, a származás 
kulturális jelentőségének felismerése, 
és ez idővel elvezet az etnikai tudat tisz-
teletéhez. Adamic gondolatmenete nem 
disszimilációs elmélet, hanem elsősor-
ban annak megfogalmazása, hogy az 
etnikus tudat kulturális hagyományá-
nak újrafelfedezése a plurális amerikai 
társadalom megalapozásának fontos 
eleme . (vö . Biczó Gábor: Hasonló a ha-
sonlónak. Filozófiai antropológiai vázlat 
az asszimilációról. Budapest-Pozsony. 
Kalligram, 2009 .)

4 A gesztusrendszer működtetésének fon-
tos eleme például az ünnepek kölcsönös 
elismerése. Mivel az ortodox ünnepkör 

sokkal több ünnepnapot tart meg, mint 
a református, ezért a kulturális különb-
ségnek ez a vetülete a helyi elbeszélé-
sekben kitüntetett figyelmet kap. „Ha az 
embernek román szomszédja van, olyan 
munkába nyilvánvalóan nem fog, hogy 
a másikat bosszantsa”, ami nem csak a 
kifejezetten dologkerülő napokra, de ál-
talában az ünnepnapokra általánosan 
vonatkozik, és komoly figyelmet követel. 
„Mert olyan nincs fiaim, hogy én imád-
kozok, te meg mész dolgozni.” hangzik az 
indoklás .

5 Például az ortodox hitképzetek a re-
formátusok körében történő elterjedé-
sének hátterében részben a szertartá-
sokra jellemző misztikus atmoszféra, 

a puritán református istentisztelethez 
képest meditatívabb misék személyes-
sége áll .  „Voltam már román kolostor-
ban. Nagyon szép, fiaim, nagyon szép. 
Meg hogy mondjam, olyan megköny-
nyebbülve jössz ki onnan attól a sok imá-
tól...” A reformátusok „szinkretizmu-
sának” szélsőséges és egyházuk által 
tiltott megnyilvánulása az úgynevezett 
„miséztetés” ortodox papi szolgáltatás 
igénybevétele. A jelenség nem egyedül-
álló és nem csak az olyan együttélési 
faluközösségekben elterjedt mint a tö-
visháti mikrorégió .

6 Az interjúszövegek elemzése az együtt-
élés egyensúlyi helyzetében kialakult 
lokális identitás két komponensére, 
- saját etnikus közösséghez és falukö-
zösséghez tartozás tudatára – vonatko-
zó reflexiókat egyértelműen kimutatta. 
Tapasztalataink szerint a két párhuza-
mosan aktív identitáskomponens a he-
lyiekben és a helyiek között nem gene-
rál konfliktust, de éppen megelőzi azt. 
„Itt nincs az, hogy magyarság meg ro-
mánság vagyunk. Itt ember van, az, hogy 
ki milyen ember. Próbálunk együtt élni és 
a vallással is pont így van, kész!” Továb-
bá, figyelemreméltóak a másik etnikai 
közösséget transzetnikus összefüggés-
ben megemlítő általánosítások, a köz-
beszédben forgalmazott átfogó értelme-
zések . 

 „A románokkal, amit kérdett, nekem, de 
itt Monóról beszélek, a környezetben is, 
a környéken is voltunk, konfliktus nincs, 
ez biztos, jó szomszédjaink vannak. Meg-
értjük egymást, ők is, beszélnek magya-
rul is.  (…) A menyem román, a feleségem 
testvérének a férje román, együtt itt bog-
rácsolunk vasárnaponként, és minden jó. 
(…) Menyünkkel megértjük egymást, a 
sógorommal is, nincs baj. (…) Azt az ilyen 
Nagy Románia meg, mit tudom én Nagy 
Magyarország, ezeket kihagyjuk, gondo-
lom, nem miránk tartozik, vannak na-
gyobbak, akik többet veszekednek ezen, 
mint mi az itteniek.”

A Drágfyak jelvénye a szamosardói templom déli támfalán

Lelei templombelső. Szabó Árpád felvételei
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három megye határára sodort, sokáig 
fájdalmasan elhanyagolt kis tájegység, 
a Tövishát talán legelső önálló jogi sze-
mélyiséggel rendelkező civil szervezete 
a Tövishát Kulturális Társaság. Az idők 
során a közigazgatási változások há-
rom részre szakították ezt az archaikus 
tájegységet, falvainak egy része Mára-
maroshoz, másik része Szatmárhoz, de 
legtöbb Szilágy megyéhez került. Az itt 
élők, attól függetlenül, hogy éppen me-
lyik közigazgatási egységhez tartoztak, 
konok hittel mindig is ragaszkodtak a 
szülőföldhöz, identitásukhoz, hagyo-
mányaikhoz akárcsak a szimbólum-
ként is felfogható tövis, amely erősen 
kapaszkodik a barna agyagos tövishá-
ti földbe, és amely egyben a tájegységet 
megkülönböztető név egyik alkotó ele-
me is. A közigazgatási szétdaraboltság 
ellenére sem rendült meg az összetar-
tozás tudata. A lakosok mindig is átjár-
tak a megyehatárokon egymás faluiba, 
részt vettek egymás ünnepein, meghív-
ták egymás hagyományőrző csoportja-
it, barátsággá melegedtek az ismeret-
ségek, és igen gyakran rokoni szálak 
fűződtek a szomszédos megyék lako-
sai között. A közös sors, a hagyomány, 
a szokás erős köteléknek bizonyult, és 
kialakult egy sajátos magatartás, a „tö-
vishátiság”, amely szerint, ha a világ a 
feje tetejére is áll, akkor is mi mind tö-
vishátiak vagyunk és maradunk .

Előzmények és kezdetek

Az 1989-es fordulat előtti évtizedekben 
az anyanyelven történő megnyilatko-
zás köre mindinkább beszűkült. Ennek 
dacára a Gáspár Attila vezette dobai ci-
terazenekar járta a Tövishát falvait, a 
Sipos László által irányított bogdándi 
Rozsmalint néptáncegyüttesben idő-
sek és fiatalok üzentek néptánc-anya-
nyelvünkön, Ferenczy György 1976-ban 
megalakította a szilágycsehi Rezeda 

együttest, a szilágycsehi amatőr szín-
játszók klasszikusokat vittek színre. a 
szamosardói Vicsai János színjátszói 
pedig széltében-hosszában bejárták a 
tájegységet .

1992-ben 43 taggal megalakult a 
szilágycsehi EMKE szervezete Gyalay 
György tanár vezetésével . Ezzel megkez-
dődött a szilágycsehi közművelődés új-
kora, amelyben népfőiskolai előadások, 
író–olvasó találkozások, előadóművé-
szek fellépései szerepeltek. A sikeres te-
vékenységek nagyszámú szilágycsehi 
érdeklődőt mozgósítottak az előadások-
ra . Bár az érdekvédelmi szervezetünk 
is bekapcsolódott a közművelődési élet-
be, felmerültek olyan gondok, amelyek 
szükségessé tették egy olyan civil szer-
vezet létrehozását, amely pályázatírás-
sal támogatást nyerhet el egy közösségi 
tér, egy több szervezetet befogadó ház 
megvásárlása céljából. Már 1993 első 
felében javaslat hangzott el egy civil 
szervezet megalakítására, mert nem 
volt olyan helyünk, ahol közösségünk 
megélhette magyarságát, bemutathat-
ta volna kultúráját . Ezért hol bennla-
kások étkezdéjébe kérezkedtünk be, 
hol úgy időzítettük tevékenységeinket, 
hogy a művelődési ház éppen szabad le-
gyen, egy szó, mint száz, állandóan al-
kalmazkodtunk és egyeztettünk .

1993. december 8-án megválasztottuk 
a héttagú kuratóriumot és ismertettük 
az Alapszabályzatot. Az első kuratórium 
tagjai: Baksai Károly – elnök, Vida Kata-
lin – titkár, Vitek Daróczi Márta – pénz-
táros, Sipos László, Erdőközi Zoltán, 
Vicsai János, Harausz Győző – tagok. 
A pénztárvizsgáló bizottság tagjai pedig 
Váncza Ferenc, Vicsai Zoltán és Szőke 
Sándor lettek. Az eredeti elképzelés sze-
rint a Tövishát Kulturális Társaság az 
egész tövisháti közművelődés központja 
lett volna. A későbbiek során szervezési 
és anyagi nehézségek meggátolták e cél-
kitűzés maradéktalan megvalósítását. 
Az alapító okiratot a térség településein 

Tövishát Kulturális Társaság – 
múlt, jelen, jövő

A

Vida Katalin
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élő 25 értelmiségi írta alá. Az első kura-
tóriumban négy szilágycsehi és három 
vidéki alapító tag vett részt. A kezdeti 
lelkesedést beárnyékolta a bírósági be-
jegyzés körüli huzavona . Többször meg-
jártuk a bíróságot, sőt a táblabíróságot 
is, míg 1997. július 11-én bejegyezték a 
társaságunkat . Székhelyünk a Szilágy-
cseh főterén álló Magyar Ház, amelyet 
a Tövishát Társaság tart fenn. Akkor 
nehéznek tűnt egy kis közösségből ki-
indulva meghatározó jelentőségű köz-
művelődési keretet létrehozni, mert az 
előttünk járó városokhoz viszonyítva 
sokkal kisebb számú értelmiségi élt és 
él ma is a településen, illetve a térség-
ben. Éppen ezért egy mindenre nyitott 
társaságot szerettünk volna létrehozni, 
amely a közösség sajátosságait ismerve 
képes igényes, hiánypótló, közösségfej-
lesztő, ismereteket gazdagító tevékeny-
ségeket szervezni és különféle célcso-
portot megszólítani.

Visszatekintve az elmúlt 19 évre, úgy 
gondoljuk, hogy sikerült kellő alázattal, 
csendes szorgalommal és igényes mun-
kával szolgálni a közösséget . Maga a 
szervezés sem volt zökkenőmentes, vol-
tak, akik kiléptek, aztán sokan közülük 
visszajöttek, és újak kérvényezték tag-
sági felvételüket. Az utolsó tizenöt év-
ben 72-re gyarapodott a tagság létszá-
ma, és csak beiratkoztak, kiiratkozás 
nem történt . Számunkra ez azt jelenti, 
hogy jó úton járunk .

A Tövishát Kulturális Társaság mun-
káját sokféle szempont alapján lehet 
elemezni, mi arra törekszünk, hogy a 
mából visszatekintve is értékként mu-
tassuk fel mindazt, ami sajátossá, egyé-
nivé tette társaságunkat a vidék, illetve 
a megye civil szervezetei között. A sta-
tisztikai adatokon túl, a közművelődési 
életünk jellegzetes vonásait felmutató 
összképet és az abból kiolvasható tenni-
valókat tartjuk lényegesnek a tövisháti 
közművelődés gyarapítása érdekében.

Közművelői munka a Tövishát 
Kulturális Társaságban

Köztudott, hogy egy civil szervezet jo-
gilag nem az alapító tagoknak a dön-
tésével, hanem a bírósági nyilvántar-
tásba vétellel jön létre . Így a Társaság 
tulajdonképpeni közművelődési életet 
szervező, néphagyományokat feltáró, 
népszerűsítő, ismeretterjesztő mun-
kája csak a bejegyzés után indult meg . 
Akkor még olyan hiányos volt az infra-
struktúránk, hogy kölcsönkért széke-
ken ültünk, a város különböző irodái-
ba jártunk fénymásolatokat készíteni, 

de annál nagyobb volt a lelkesedés, a 
tenni akarás, rengeteg javaslat hang-
zott el a programokat illetően. Talán 
segítségünkre volt az a tény is, hogy a 
tájegység mostoha gyermeke volt a nép-
rajztudománynak, de a történészeknek, 
helytörténészeknek is, rosszak voltak 
az utak, a tövisháti falvakat nehéz volt 
megközelíteni. Tennivaló bőven akadt, 
csak azt kellett meghatározni, hogy mi-
kor mit teljesítünk. Programjaink te-
matikájukat tekintve négy kategóriába 
sorolhatók: történelem, illetve helytör-
ténet, anyanyelv és irodalom, képzőmű-
vészet és zene, illetve népdal és nép-
tánc. De osztályozhatnánk másképpen 
is: hiánypótló és hagyományőrző prog-
ramok . Szilágycseh hátrányos földrajzi 
fekvése (távol a színházaktól, kulturális 
intézményektől), az iskolákban hosszú 
idő óta nincs rajztanár és zenetanár, 
mindez szükségessé tette, hogy olyan 
programokat szervezzünk, melyekkel 
pótoljuk a hiányzó történelmi és hely-
történeti ismereteket, képzőművészeti 
kiállításokat hozzunk a városba. Min-
den alkalommal neves hazai és anya-
országi történészek, nyelvészek, irodal-
márok, szaktanárok tartottak előadást, 
ismert költőkkel, írókkal, énekesekkel 
találkozhatott közösségünk. A kura-
tórium, a társaság ilyenfajta program 
politikája helyesnek bizonyult. Az itt 
élők önérzetes, tisztelettudó emberek, 
de ugyanezt a magatartást elvárják 
a szervezők részéről is, és ha ez meg-
van, akkor aktív részvevői a progra-
moknak. Válaszképpen a közösségi el-
várásokra programjainkkal a kollektív 

emlékezetbe emeltünk olyan Szilágy-
cseh hez kötődő személyiségeket, mint 
Drágffy János, Gyulaffy László, Gyulaffy 
Lestár, Bornemissza Károly. Róluk érte-
kezett dr. Sipos Gábor történész, de Bibor 
Máté, az ELTE tanára is. A helységhez, 
illetve a tájegységhez, annak néprajzá-
hoz, hagyományaihoz, közigazgatási 
földrajzához kapcsolódó előadást tartott 
nálunk Zsemlyei János Szilágycseh és 
környéke az Erdélyi Magyar Szótörténeti 
Tárban címmel, Szilágycseh helynevei-
ről Varga D. István beszélt, Fóris Mónika 
a désházi fazekasság történetét mutat-
ta be, Mitruly Miklós folklórkutató a Tö-
vishát szellemi hagyatékát vázolta fel, 
dr Szilágyi Ferenc a Változó térszerkezet 
hatása a Tövishátra című előadásával 
váltott ki nagy érdeklődést.

Programjainkkal bekapcsolódtunk 
a Nemzeti Évfordulók rendezvényso-
rozatába. Itt megemlíteném a Rákó-
czi, Bocskai, Kossuth, Batthyány, Ka-
zinczy, Széchenyi, József Attila, Dsida, 
Liszt Emlék Éveket. Jóleső érzés volt a 
közösségnek, hogy az értékek mentén 
szervezett rendezvényeinken mindig 
a téma szakavatott ismerői szolgáltak. 
Történelmi, irodalomtörténeti, illetve 
művészettörténeti előadást tartottak: 
dr . Egyed Ákos, dr. Sipos Gábor, dr. Pén-
tek János, Nagy Mihály, Kovács András, 
Papp Klára, Egyed Emese, Dávid Gyula, 
Bajusz István, Zsemlyei Borbála, Balázs 
Imre József, Kovács Kuruc János, Dan-
csecz Mónika, dr. Csucsuja István, Lász-
ló László, Benkő Levente. Ugyancsak 
tisztelettel tudunk beszélni azokról az 
előadókról is, akik a hangok és a színek 

Néptánc a Tövisháti Napokon
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nyelvén szólították meg közösségün-
ket . Járt nálunk a Passamezo Histori-
kus Együttes, az Amaryllis Társaság a 
Reneszánsz Évben, Pitti Katalin és Kő-
vári László a Liszt-évben, Hobo a József 
Attila-évben, Gáspár Attila a Kodály-év-
ben, Szvorák Katalin és Kovács Kati . 
Képzőművészeti kiállítással volt nálunk 
Wagner Péter, a zilahi Szabó Attila alko-
tótábor művészei és Balázs László.

A közművelődés szükségszerű sok-
rétegűsége megegyezik a tövishátiak 
szerteágazó érdeklődésével. Az elvá-
rásoknak csak úgy felelhettünk meg, 
hogy újabb és újabb civil szervezettel 
vettük fel a kapcsolatot, akikkel aztán 
együttműködve a különböző érdeklődé-
si területet fedtük le. A társaság közmű-
velői munkája minden évben a Magyar 
Kultúra Napjával kezdődik és a Kará-
csonyi Könyvvásárral ér véget, melyet 
a somlyói Báthory István Alapítvány-
nyal közösen szervezünk. Az év elején 
visszatérő kérdés a pénzforrások előte-
remtése, mert mind kisebb és kisebb a 
pályázati támogatások összege. Állandó 
éberség, az új pályázati lehetőségek fel-
térképezése szükséges az anyagi fedezet 
előteremtéséhez. Két éve határ-menti 
anyaországi szervezetekkel: a Baktaló-
rántházi  A Zene Mindenkié egyesület-
tel, illetve a Reformátusok Szatmárért 
Közhasznú Egyesülettel pályázunk a 
Nemzeti Együttműködési Alaphoz, így 
sikerült nagyobb költségvetésű rendez-
vényeket megszervezni, mint például 
a Kolozsvári Magyar Opera tizenkilenc 
művészének a fellépését, vagy a Kovács 
Kati-koncertet .

A civil szervezet lényege a lokális 
cselekvés, ehhez viszont szükség van 
az önkormányzatra, mint stratégiai 
partnerre. Az utóbbi hét évben magyar 
polgármester vezeti a várost, és így az 
önkormányzat egy-egy nagyobb ren-
dezvény szervezésében partner. Példa-
ként említeném a Kászoni báró Borne-
missza Károly családi síremlékének 
helyreállítását vagy a Szilágycsehiek az 
első világháborúban kiállítás létreho-
zását. Néhány éve sikerült a fiatalokat 
is bevonni a közművelői munkába, a 
gimnázium VII. osztályt végzett diákjai 
történelmi, illetve irodalmi vetélkedőn 
vesznek részt minden évben. Reménye-
ink szerint az így megszerzett tudás és 
tapasztalat jó útravaló a későbbi közös-
ségi munkához. A társaság közműve-
lői munkájában külön helyet foglalnak 
el a Tövisháti Napok. Ez egy kétnapos 
rendezvény, mely összegzi egész évi 
munkánkat: első nap a történelem, 
helytörténet, anyanyelv és irodalom, 
képzőművészet és zene a főszereplő, a 
második nap a tövisháti néptánc, nép-
dal és népzene foglalja el a színpadot. 
Azért emeljük ki ezt a rendezvényt, 
mert igazából ez tükrözi a legjobban a 
tövisháti összefogást, összetartozást, 
mindkét napon jelen vannak a szom-
szédos megyék tövisháti falvainak ha-
gyományőrzői, előadói. A dolgozat ele-
jén bemutattuk az első kuratóriumot, 
álljon itt azok neve, akik a munkát foly-
tatták: elnökök Varga D. István, Gyalay 
György, Vida Katalin . Kuratóriumi ta-
gok: Domokos Ferenc, Bálint Géza, Erdei 
Ferenc, Bodea Katalin, Szekeres Sándor, 

Vasvári Róbert, Szekeres Enikő, Varga 
András, Láng Mária, Szőke Anna, Vicsai 
János. De el kell mondani, hogy a ku-
ratórium mögött mindig ott volt és ott 
van egy lelkes csapat, és a közösségben 
a közösségért végzett munka eredmé-
nye mindig vállalható volt .

Merre Tövishát 
Kulturális Társaság?
Igen sok tennivaló van még mindig a 
Tövisháton . Véleményünk szerint min-
dig is fontos lesz figyelembe venni a kö-
zösség igényeit, elvárásait, és ez nem 
üres divatos szlogen, hanem civil fele-
lősség, magatartás, mely még nem fe-
lejtette és nem felejthette el azt az egy-
kori lelkesedést, tenni akarást, mely 
létrehozta ezt a társaságot . Változó vi-
lágunkba a hatékonyság érdekében 
szakemberek bevonása a közművelői 
munkába elengedhetetlen. De itt a Tö-
visháton továbbra is fontos szerepe lesz 
a hagyományos kommunikációnak . 
Emberközeli, közösség érdekeit szem 
előtt tartó programokra ezután is be-
jönnek az emberek . Én nem féltem az 
igazi civil lelkületű szervezeteket a jö-
vőben sem. A közösség kezdeményezé-
sére 2015-ben elindítottunk egy hábo-
rús emlékmű felállításához szükséges 
engedélyeztetési folyamatot: köztéren 
szerettünk volna felállítani kegyeleti 
céllal egy olyan emlékművet, melyen 
szerepelnek az első és második világhá-
ború szilágycsehi áldozatai, valamint a 
földvári haláltáborba elhurcolt 84 szil-
ágycsehi neve. A helyi tanács többségi 
nemzethez tartozó tagjai nem egyez-
tek ebbe bele, és hat sikertelen tanácsi 
ülés után, a Szilágycsehi Református 
Egyházközségtől béreltünk földterüle-
tet, ahol 2016-ban felállítjuk a kollektív 
emlékezet számára igen fontos emlék-
művet. Erre az illetékes megyei, zonális 
és országos intézményektől minden en-
gedélyt beszereztünk az elmúlt évben . 
Ugyancsak fontos lenne a romániai 
műemlékek listáján is szereplő szi lágy-
csehi reneszánsz kút helyreállítása. Ez 
lenne a következő nagyméretű prog-
ramja civil szervezetünknek . Összegez-
ve az elmondottakat, az elmúlt 19 év 
eredményeit figyelembe véve a Tövis-
hát Kulturális Társaság megbecsülés-
nek és tiszteletnek örvend a városban . 
A jövőképet illetően forrásszűkösebb 
évek elé nézünk, továbbra is szűkség 
van pályázatíráshoz értő, széles látó-
körű, elemző, kreatív, cselekvőképes 
kuratóriumra, mely képes programjai-
hoz forrásokat szerezni, támogatókat és 
partnerségeket találni.

Operett-est Szilágycsehben a Kolozsvári Állami Magyar Opera művészeivel. Szabó Árpád felvételei
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Tövishát

Szilágysámsoni táncosok 2009-ben. A szerző felvétele

ilágyság fekvésénél fogva beékelődik 
a Felső-Tisza vidék és Kalotaszeg közé, 
területét Partiumnak, más szóval át-
meneti vidéknek is szokták hívni. Bár 
a néptánckutatás Szilágyságot a Fel-
ső-Tisza vidék részeként tartja számon, 
ismerve a jellegzetesebb szilágysági 
táncokat a különbségek szembetűnők, 
így a néptánc szempontjából jogosan 
tarthatjuk önálló tájegységnek. A vidék 
a tánc szempontjából két részre osztha-
tó: Tövishátra, ahol a fenthangsúlyos, 
úgynevezett „külső lábas” páros tánc 
a meghatározó, valamint a tánc szem-
pontjából egy egységet képző Berety-
tyó-mentére és Kraszna-vidékre, ahol a 
páros tánc lenthangsúlyos, más néven 
„belső lábas”. A férfi táncok mindkét te-
rületen megjelentek a táncrendben .

A táncéletben szigorú sorrendben 
következtek egymás után a táncok a 
lassútól a leggyorsabbig . Jellegzetes 
szi lágy sá gi táncrendről azonban nem 
beszélhetünk . Táncmulatságok alkal-

mával a zenekarok előbb csárdást, azaz 
lassút húztak, később fokozatosan gyor-
sították az ütemet egészen a friss csár-
dásig, amelynek ezen a területen több 
elnevezése is ismeretes, mint például: 
gyors egyes, ropogós, ugrálós vagy cöve-
kelő. A férfi szólótáncoknak két fajtája 
található meg a Szilágyságban, az egyik 
az úgynevezett verbunk, amit csűrdön-
gölőnek, figurázónak, lábalónak is ne-
veznek, valamint néhol a verbunkot is a 
cövekelő kifejezéssel illették: „Mert úgy 
verették a talpukat a földhöz, mintha 
cöveket ütnének bele.”

A férfi táncok másik típusa a sajnos, 
már csak maradványaiban fellelhető le-
gényes férfitánc, az úgynevezett zsibai 
vagy református legényes, de ezt is ne-
vezhetik figurázónak (például: Szilágy-
sámsonban). A zsibai elnevezés nem 
Zsibó város nevéből ered, hanem úgy 
tartották, a legjobb legényes táncosok 
úgy táncoltak, hogy egy-egy figura után 
csak úgy zsibbadt a lábuk. Ez a virtuóz 
férfitánc főként a tövisháti települések-
hez köthető.

Tövisháti Táncok

A tövisháti táncokhoz kötődő táncrend-
ről, a bálok menetéről és az illemről 
gyűjtéseim során bogdándi, sarmasá-
gi és szilágysámsoni adatközlőkkel be-
szélgettem. A bogdándiak elmondásai 
alapján a táncos szokások a követke-
zőképpen általánosíthatók: „Előbb még 
csárdást jártak meg csűrdöngölőt, ké-
sőbb már tangót és keringőt is, de leg-
elébb csak a csárdást”, „Mindég ugyan-
arra a muzsikára járták a csűrdöngölőt, 
táncszünetekben . Vót, hogy egy s mikor 
hány ember, kettő vagy három is. De 
nem sokan, s nem egyszerre.”

Bogdándban aki megrendelte a csűr-
döngölőt, külön fizetett a zenészeknek. 
Az elbeszélésekből és a csűrdöngölő dal-
lam felelevenítéséből kiderül, hogy a 

A hagyományőrző szilágysági 
néptáncmozgalom

Sz

Szőke Anna
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nevezett férfitánc a verbunk tánctípu-
sába tartozik. A bogdándiak úgy mond-
ják, hogy a csűrdöngölő dallamára nem 
tudnak csárdást járni, ez valószínűleg a 
dallamhoz való kötődésből eredhet, mi-
vel általában a verbunkdallamok alkal-
masak csárdás táncolására. A verbun-
kot nem egyszer a frissben, ugrálósban 
felhevült legény a táncot megszakítva 
rendelte . Ezt a bogdándiakon kívül szi-
lágy sámsoni adatközlők is megerősítet-
ték, ahol is kizárólag figurázónak hív-
ták az effajta férfitáncot. A verbunkot 
a sarmasági emberek szintén csűrdön-
gölőnek nevezték, de mára csak annyi 
maradt meg belőle, hogy a férfiak pár-
jukat hátrahagyva, a friss csárdás kö-
zepette egymás vállát keresztben fogva 
jobbról balra ugrálnak, nagyokat top-
pantanak, majd egymást elengedve ezt 
tapssal is kísérik, és egy idő után a láb-
szárukat megemelve, megcsapják azt.

 

A tövisháti fenthangsúlyos 
szilágysági csárdás 
A fenthangsúlyos szilágysági csárdás-
ra ritmikailag jellemző a mérsékelt, 
illetve a gyors (esztámos) tempó és a 
páros ütem megléte. A táncban a pá-
ros viszonyra a következők jellemzők: 
zártösszefogódzás, félig zárt összefo-
gódzás, valamint a fogásmódok külön-
böző változatai (alkalmazkodva a figu-
rákhoz és a táncos egyéniségekhez) .

A tánc mozgásbéli jellemzői között 
elsőként megemlítendő a pihenő lé-
pésként, illetve tánckezdő lépésként 
használt kétlépéses csárdás, amely ki-
egészül a test vertikális lüktetésével . 
A lépések ritmusa egyszerű és összetett 
is lehet. A tánc fő jellemzője a páros for-
gás gyakori használata, és fenthangsú-
lyos szilágysági csárdásról lévén szó, 
a páros forgás szempontjából a zenei 
főhangsúlyra a mozgás hangsúlya a 
külső lábra esik. A forgás jellege: lépve 
és aprózóval díszített, illetve topogva 
forgó . Mindezek mellett az is elmond-
ható a forgásról, hogy egy-két táncost, 
illetve települést kivéve (például: Sar-
maságon), csak bal irányba történik, 
tehát jobbra kering. A figurázásra jel-
lemző a kar alatti forgás, központi fi-
guraelem az átvető (fél forduló) lépés, a 
lábfigurák megjelenése viszont a páros 
táncban ritkán fordul elő. A táncrend 
szerkezete többféle is lehet, a követke-
zőkben felsorolt táncfelépítések mind-
egyike fellelhető a szilágysági emberek 
táncában:

– pihenő (kétlépéses csárdás), bekez-
dő, átvető, figurázás, páros forgás, pihe-
nő lépés;

– pihenő (kétlépéses csárdás), átvető, 
páros forgás, figurázás, pihenő lépés;

– pihenő (kétlépéses csárdás), páros 
forgás, átvető, figurázás, pihenő lépés.

A tövisháti táncok 
általános elemzése
A már leírtakat összefoglalva elmond-
ható, hogy Tövishát táncának legjel-
lemzőbb formái a következők:

– csárdás (két lépés, lassú, fél pár, 
forgó páros);

– ugrálós (friss csárdás, friss forgás, 
cövekelés);

– figurázó (zsibai, csűrdöngölő, refor-
mátus legényes);

– verbunk (csűrdöngölő, cövekelés).
Az előbbi elnevezések számos telepü-

lés, több adatközlőjétől származnak és 
a személyes beszélgetések, illetve ko-
rábbi leírások alapján váltak ismertté 
számomra. Az elnevezések több formá-
ja azonban ugyanazt a táncfelépítést 
takarja. A különbségek az adott falu la-
kóinak habitusától, a táncalkalmakkor 
kialakult táncos formáktól és a tánco-
sok sajátos figurakészletétől függnek. 
A tövisháti fenthangsúlyos párostánc 
jellemző figurakészletébe a következők 
tartoznak:

– kétlépéses csárdás,
– bekezdő figura,
– átvető, más néven fél forduló,
– kar alatti kiforgatás,
– forgás, más néven körbe forgó .
A tánc felépítése településtől függet-

lenül ugyanaz, ezt kijelenthetem mind 
a korábbi filmfelvételek, mind a saját 
gyűjtések, illetve tapasztalatok alap-
ján . Ezért nem egy konkrét folyamat 
elemzését, hanem a tájegységre álta-
lánosságban jellemző táncanyag, azon 
belül is a csárdást és figurakészletének 
alapjait igyekszem leírni.

A tövisháti páros tánc minden eset-
ben a csárdással, a lassúcsárdással 
indul, s ezen belül is a kettes csárdás-
sal vezetik fel a táncot. A kettescsár-
dás egyébként a tánc folyamán pihe-
nőlépésként is funkcionál, hisz a tánc 
mindvégig igen intenzív mozgást igé-
nyel. A csárdás után következik az úgy-
nevezett bekezdő figura, amely falvan-
ként különböző lehet. Például Lelében a 
férfi vezetésével a táncos pár a csárdás-
ból megállva egymással szembefordul-
va először zárt lábbal féltalpon rugóz-
va, majd aprókat bokázva készíti elő a 
táncot . 

Ugyanez az előkészítés Bogdándban 
és Szilágypanitban már másként zajlik, 
hisz a férfi attól függően, hogy melyik 
irányba táncolja a csárdást a bekezdő 

előtt, jobbról balra vagy balról jobbra 
egy lép-zár, lép-zár formulával és a női 
partner ellentétes irányba való fordítá-
sával indítja a tánc következő és legjel-
legzetesebb figuráját, az átvető lépést.

Az átvetőt zárt, illetve nyitott formá-
ban egyaránt táncolják, de jellemzőbb a 
nyitott formula, amely lehetőséget ad a 
tánc díszítésére is. Az átvető lépésének 
a következő ritmusai lehetnek: J J J J, 
J J J~2 J stb. A figura a J J J J ritmuson 
belül díszíthető ritmikailag, valamint 
díszíthető dinamikailag is, gondolok itt 
az átvető intenzitására vagy a lépések, 
dobbantások hangerejére. Az alaprit-
muson belül mind a harmadik, mind a 
negyedik fázisban változatossá válhat a 
figura egy-egy láblendítés vagy -csapás 
használatával. A csapások azonos kéz, 
azonos láb esetén a harmadik fázisban 
a láb oldalra való felhúzásával, a sarok 
megütésével történnek mindkét irány-
ba. A kereszt irányban történő csapások 
a negyedik fázisban valósulnak meg, 
és a keresztben emelt láb alsó lábszár 
részén vagy a comb részen érintkezik a 
tenyér a lábbal .

Az átvető lépésből valósulnak meg 
a kar alatti kifordító figurák, amelyek 
az egész tövisháti területen jellemzők, 
és pár kivételtől eltekintve ugyanabban 
a formában jelennek meg településtől 
és táncostól függetlenül. Legalapvetőbb 
formájuk a nyitott átvető lépésből in-
dul ki, amikor akár jobbról, akár balról 
a férfi a táncpartnere kezét megfogva 
az ellenkező oldalra átvezeti, a kezet 
az arc magasságáig emeli, megállítja, 
majd a jobbra való kivezetés esetén jobb 
kézzel a nő bal kezét fogva kar alatt ki-
fordítja. A forgatás befejezése után átve-
tő lépéssel zárul a figura. A kivezetéstől 
a forgatáson át a zárásig a lépés ritmu-
sa a következő: JJJC,JJJC, JJJJ. A forga-
tást a figura során ugyanazzal a kézzel 
oda-vissza is megvalósíthatjuk, és a zá-
rás ugyanúgy átvetővel történik.

Mind a zárt, mind a nyitott átve-
tő lépésből elkezdhető a forgásfigu-
ra, amelynek jellegzetessége, hogy a 
legtöbb helyen és a legtöbb embernél 
csakis bal irányba történik. A páros 
forgás indítása minden esetben az át-
vető lépésből és külső lábbal történik. 
A forgás figura váltólépése az egysze-
rű átvető lépés, amellyel visszatérnek 
a figurázáshoz, vagy azon kevés tele-
pülésen, ahol a forgás mindkét irány-
ba megvalósul, irányváltó lépésként 
használják. A forgást zárt fogásban, 
illetve báli kéztartásban egyaránt tán-
colják, a sima forgáslépést toppantá-
sokkal díszítik. A felsorolt táncfigurák 
még különböző díszítő elemekkel egé-
szülhetnek ki .



a művelődés melléklete • 2016 • 19

Tövishát

Tövisháti tánctábor 
Szilágycsehben
Önazonosság-tudatunk erősítésének, az  
éltető gyökerek ápolásának jegyében zaj-
lott Szilágycsehben 2015 . június máso-
dik hétvégéjén a XV. Zsibai Nemzetközi 
Néptánc-, Népzene-, Kézműves- és Szín-
ját szó tábor. Az egész rendezvényt a lel-
kesedés, a magyar népi kultúra iránti 
fele lős ség érzet, az ebből fakadó feladat-
vállalás jellemezte . Ez a rendezvény is kö-
zösségi munka eredménye, s ebben rejlik 
a sikere. A szervezők a tánctábornak a 
Zsibai nevet adták, amely a Tövisháton 
a legényes megnevezése . Sajnos, kihaló-
félben van, azért is bír olyan nagy jelen-
tőséggel az ilyen, népi tánchagyományok 
fel eleve nítésének, a hagyományok meg-
őrzésének helyet adó rendezvény.

A táborozók oktatóktól sajátíthatták el 
a magyar népi tánc alapelemeit. A zsibai 
tövisháti legényestánc, szó sincs tehát 
Zsibóról – ámbár első hallásra minden-
ki a várossal hozza összefüggésbe . Sokan 

kérdezték is, hogy miért Szilágycsehben 
rendezzük és nem Zsibón? A névválasz-
tás egyébként tudatos: egyrészt meg sze-
retnénk menteni régi, már-már elfele-
dett táncainkat, másrészt fel szeretnénk 
hívni a figyelmet a Szilágyság, a Tövis-
hát kulturális értékeire .

Tapasztalataim szerint a szakma mél-
tatlanul mellőzi ezt a gazdag és gyönyö-
rű folklórkincset. Igaz, hogy három olyan 
híres tájegység, mint a szatmári, a me-
zőségi és a kalotaszegi gyűrűjében nem 
könnyű talpon maradni, ismertté válni!

A tábor célja nemcsak alternatívát 
kínálni a fiataloknak a tartalmas idő-
töltésre, hanem felkutatni és felele-
veníteni a környék, a Tövishát hagyo-
mányait, beleértve a népköltészetet, 
valamint a népi mesterségeket is, így 
erősítve a közös jövőbe vetett bizalom 
és az itthonmaradás szükségességének 
érzését . Minden tábornak megvannak 
a maga sajátosságai, amelyek megkü-
lönböztetik a hasonló rendezvényektől. 
Szilágycsehi táborunknak legkevesebb 

két olyan jellemzője van, ami megíté-
lésem szerint joggal teszi egyedivé: me-
gyénk egyetlen tánctábora, és tudtom-
mal az egyedüli tábor a világon, ahol 
szilágysági táncokat oktatnak .

Hogyan született 
a tábor ötlete?
A hivatásos együttesek hiánya miatt 
térségünkben a népzene és a néptánc 
oktatása és népszerűsítése két-három 
műkedvelő csoportra hárul. A Bereke-
nye Ifjúsági Társaság felvállalta tájegy-
ségünk ifjúsága közművelődési életének 
élénkítését, ugyanis már régebben meg-
mutatkozott az igény egy olyan rendez-
vény megszervezésére, amely nemcsak 
összegyűjti a népzene- és néptánc-ked-
velő fiatalokat, hanem továbbképzési 
lehetőséget is biztosít számukra. 2001 
őszén Kocsis Attila, Szőke Anna, Sző-
ke Sándor, Bodea György és a budapesti 
Zene–Tánc–Mozgás Kulturális Egyesület 
vezetője, Nagy István elhatároztuk, hogy 
olyan tábort szervezünk, amelyben ezt 
az igényt kielégítjük. A 2002-ben meg-
tartott első tábor bebizonyította: az ötlet 
helyénvaló volt. A sikerhez nagyban hoz-
zájárult a tábor tevékenységi körének 
évenkénti tudatos bővítése.

A táborozás célja, hogy ezt a kultúrát 
megőrizzük, ismertessük meg fiatalja-
inkkal, akik a következő nemzedéknek 
hagyományozzák . Egyaránt vonatkozik 
ez dalainkra, táncainkra, nem kevésbé 
a lassan feledésbe merülő népi mester-
ségekre is. Ennek a célkitűzésnek meg-
felelően a hagyományos Zsibai tábor 
nem kimondottan szórakozást, hanem 
munkát, tanulást jelentett a résztvevők-
nek. Hozzáértő szakemberek oktatták a 
fiatalokat, és én hiszem, hogy hasznos 
volt az itt eltöltött idő. Hiszem azt is, 
hogy az itt tanult dalokat és táncokat 
továbbadják . Ezt tették az elmúlt évek-
ben is fiatal együtteseink, amelyek az 
utóbbi pár esztendőben több helységben 
léptek színpadra. Nagy és megérdemelt 
sikerrel szerepeltek a megye, de az or-
szág határain túl is. Illik megemlíteni, 
hogy e tizennégy év óta legkevesebb tíz 
sikeres néptánc csoporttal büszkélked-
het megyénk. Azt sem szabad elfeled-
nünk, hogy ezzel párhuzamosan mű-
ködik a színjátszás is, Bessenyei István 
színművész ugyanis az első perctől tá-
mogatott, segített és segít a mai napig. 
A csapat kiváló eredményeket ért el or-
szágon belül és a határon túl is .

Kérem a fiatalokat, tegyék ezt a jövő-
ben is felelősséggel, és ne feledjék, hogy 
helyi kultúrák felmutatásával közössé-
gi küldetésnek tesznek eleget .A Sipos László Tájház tornácoszlopai. Szabó Árpád felvétele
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tövisháti falvak fekvése valamelyik 
körkörös (görög színházra emlékezte-
tő) domb alsóbb oldalán található, kö-
zel ugyan a völgyben fekvő folyóhoz, 
de biztonságos magasban az esetleges 
árvízzel szemben. A házakat az utcá-
ra merőlegesen építették, nagy részét 
a domb irányába s még most is sok áll 
a régi építkezés példányaként, hiszen a 
térség egyik legelmaradottabb vidéke a 
Szilágyságnak . Egymás között gyalog, 
esetleg szekérrel közlekednek, de Szér, 
Sámson, Lele, Erked, Magyarbaksa 
(ahol már csak két személy református) 
amolyan végállomások, ahonnan csak 
visszafelé lehet indulni. Építkezésben, 
öltözködésben, munkaeszközök készí-
tésében, szellemiségben, a legszembe-
tűnőbb vonás a következetes puritán-
ság, pragmatikus szemléletmód, az 
egyszerűségre való törekvés. Ez azzal 
is magyarázható, hogy a 20 . század kö-
zepéig szinte kizárólagosan református 
települések voltak a tövishátiak.

Mint már említettük, a házakat me-
rőlegesen építették a főút irányába s 
egyik portát a másiktól a ház és a mel-
léképületek hosszában vesszőből vagy 
napraforgó kóróból font kerítéssel, a 
kerteket legtöbb esetben élőkerítéssel 
választottak el egymástól, melyeket 
egyesek tavaszonként metszettek, má-
sok nem, de mindenkinek a kertjében 
sok volt a diófa és főként a szilvafa. 
Természetesen a régebbi házak mind 
egyszintesek voltak, alacsonyak, előbb 
zsúpfedelesek, majd cseréppel fedettek, 
s ez nem is lehetett másképp, hiányzott 
a magas fenyő és a kemény, esőnek el-
lenálló kő. Építkezni azonban kellett, s 
így a vidék bükk- és tölgyfaerdejében 
nőtt fákat termelték ki és használták 
magán- és középületeknél is.

Időrendiségben ezért a fából, fából és 
sárból, fából és nádból készült épületek 
az elsők, a haranglábakat, a templom-
tornyokat, a házak fedőszékeit kivétel 
nélkül fából készítették. Ha ehhez még 
hozzátesszük, hogy a mostani, még álló 
tövisháti kőtemplomok (kivétel Hadad) 
nagy része 1840 és 1900 között épült, 
érthető a fa fontossága az építkezésben, 

s az is, hogy honnan a sok ács, a fafara-
gáshoz értő ember.

Minden hagyományosan beépített 
telken (1. rajz) volt egy lakóház, ólak 
az állatok számára (disznó és tehén), 
a szárnyasok számára egymásra épí-
tett ketrecek, legtöbb esetben az udvar 
első részében egy kút és a vályú. A kút 
azért került az udvar első részére, mert 
domb irányába építették, s ott lévén a 
porta legalacsonyabb pontja, itt volt 
esély, hogy vizet találjanak. Régente 
nem volt kút minden telken, inkább az 
alacsonyan fekvő portákon, egy-egy fa-
luban kevesebb, mint tíz kút, híresebb 
a vidéken a széri Kőriskút, a bogdándi 
Kótorkút, a hadadi Németkút. Az ásott 
kutakat kezdetben gerezdes boronafá-
val, majd kővel, téglával bélelték, mély-
ségük nem haladja meg a 4-5 métert . 
Az udvart a polifunkcionális csűr zárta 
le . Volt benne egy helyiség raktározási 
(gabona, hordók, kádak) célokkal, ól a 
tehenek számára, a közepén átjáró a 
kertbe, ide tele szekérrel is be lehetett 
hajtani, a szénát a csűr padlására rak-
ták. Az átjáróban lehetett lerakni a fosz-
tatlan kukoricát, régebben itt csépelték 
nagy gonddal a zsúpfedélnek való ro-
zsot is, sőt a 19. század végéig ez volt a 
családi kézi cséplés helye is (2. rajz) .

Aki a csűrt megépítette, annak a la-
kóház megépítése sem okozott gondot. 
A kezdeti épületek talp nélkül, egysze-
rűen földbeásott ágasokra és sasokra 
épültek, a fedél pedig teregetett szal-
ma vagy zsindelyfedél volt. A 20. század 
közepéig a tövisháti falvakban a tal-
pakra épített gerendavázas, paticsfalu, 

Népi építkezés a Tövisháton

A

Sipos László

1. rajz

2. Csűr, elölnézetből. Bogdánd
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támasztott szarufás, rozsszalmával–
náddal–sással fedett házakat építettek 
ki, a hozzánk igen későn érkező kikin-
dai tetőcserép a legelsőként helyette-
sítette a zsúpfedelet. A házak fedőszé-
kének alakja követte a ház hosszanti 
alakját, természetes oldalra való esés-
sel, kivétel a diósadi ház, amelynek ut-
cára néző oldalán kapuszerű, díszített 
deszkafal állt. A lakóházak gerendái 
alá, kezdetben csak a végek alá, köveket 
raktak, ezek gyenge minőségű termés-
kövek voltak, főként Kirváról (tövisháti 
román falu), majd a méretnek megfele-
lően csapokkal felállították az ágasokat. 
Ezeket tapaszgerendával (folyógerenda) 
összefogták, majd rárakták a kereszt-
gerendára. Főként a tornácos házaknál 
a keresztgerendákat a ház belsejének 
közepén összefogták egy ún. mesterge-
rendával, amely először a keresztgeren-
dák (födémgerendák) alatt helyezkedett 
el erősítési meggondolásból, de később 
a keresztgerendák fölé is kerülhetett, 
miután elterjedtek a falusi kovácsmű-
helyek és megfelelő vaspántokkal rögzí-
tették. Mestergerendás házat csak Dió-
sadon találtam . (3. rajz) A földbe ásott 
vagy talpba állított ágasok közötti részt 
kezdetben vesszővel fonták, később fá-
ból hasított, karóra emlékeztető, ún. 
paticcsal fogták egybe és töltötték meg 
szalmával dagasztott sárral . Ez volt a 
paticsfal. Miután az utóbbi jól kiszáradt, 
hozzáfogtak a falak vakolásához, szin-
tén sárból és pelyvából készült keve-
rékből, a műveletet ugyancsak tapasz-
tásnak nevezték. A megszáradt falakat 
fehérre meszelték, helyenként kívülről 
a fal legalsóbb részét, 15-20 cm magas-
ságban, feketére vagy kékre befestet-
ték, amit Bogdándon „kihúzzuk a fal tö-
vét”-nek neveznek, máshol egyszerűen 
„zoknizásnak”.

A háznak a hátsó, nyugati szomszéd-
ra néző falát ritkán meszelték, esetleg 
babozták. Az első szobának az utcára 
néző falára két ablakot, az udvarra né-
zőnek egy ablakot tettek, ezen kívül lé-
tezett egy belső ún. vakablak, amelyben 
kisebb edényeket tartottak, elfüggö-
nyözve a belső szobában. A Tövisháton 
a házaknak tornácot építettek a házak 
ablakos falai mentén. A házak fedő-
székét úgy építették, hogy a tornácok 
faoszlopa tartóágas funkciót is betöl-
tött. A tornácoknak megvoltak a sajátos 
funkciói: a ház falát védték az esőtől, itt 
száradt a búza zsákokban, ide terítették 
száradni a paszulyt is, árnyékot tartott 
nyáron, itt pihentek az öregek (4. rajz).

A lakások belső beosztása példázza 
legjobban a fejlődést. Az ősi, egyszobás, 
paticsfalú házak építése a 19. században 
lezárult, hosszmenti irányban először 
egy ún . pitvarral (pitar) bővítették, majd 
ha a család növekedése megkívánta, eh-
hez egy kisházat toldottak . Ez a hosszan-
ti hármas tagolódás az 1940-50-es évekig 
fennmaradt, amikor elterjedt a kő ala-
pokra rakott vályogfalú házak építése.

Az egyszerűen elkészíthető vályog 
víztől óvva sokáig eltart, és az égetett 
téglafalnál melegebb. A fentebb vázolt 
hármas tagolódás fennmaradt a telkek 
keskeny volta miatt a későbbi beton-
lapra épített házak esetében is. A laká-
sok építését és beosztását azok fűtése 
is meghatározta. Bizonyítható, hogy az 
ősi egysejtű lakásokban a kemence is 
bent volt a lakóteremben, de később a 
hátsó részét először a pitvarba tolták ki, 
aztán teljességgel kiköltözött a pitvar-
ba, de ezen a fejlődési szinten már meg 
kellett toldani a kisházzal, hogy legyen 
hely a gabonának, esetleg az új család-
nak. A pitvar korai állapotában padolat-
lan mennyezetű volt, szabad füstelve-
zetővel, csak később fedték le, miután 
nyári tartózkodásra alakult szerepe. 
A házakat fával, napraforgókóróval fű-
tötték, a kéményt vesszőből fonták és 
kívül-belül sárral tapasztották, amely 
lefordított tölcsérhez hasonlított, és a 
füstöt a szabadba vezette. A hagyomá-
nyosan épített tüzelőrendszer legrégibb 

és leghosszabb ideig elterjedt része a 
tűzhely (tüszej) . Ez része is volt a sü-
tőmedencének, de funkciójánál fogva 
fontosabb volt, hisz míg a kemencében 
hetente egyszer sütöttek kenyeret, ad-
dig a tűzhelyen főként télen állandóan 
égett a tűz, sütöttek és főztek, körülötte 
pihentek és melegedtek, beszélgettek, 
és esténként az asszonyok fontak .

A tűzhely a nagyházba nyíló ajtótól a 
jobbra eső egész sarkot elfoglalta a fa-
lig. A tűzhely előtt a sátor állott, ame-
lyet lábakra építettek és arra szolgált, 
hogy a füstöt felfogja . Eleinte a sátort is 
vesszőből fonták és tapasztották, akár-
csak a kéményt, s tulajdonképpen ez, a 
sátor alatti rész az igazi tűznek a helye. 
Más szilágysági falvakban (Désháza, 
Dobra) a sátort kandallóvá alakították 
úgy, hogy kályhacsempével körberak-
ták, de a Tövisháton is a módosabb gaz-
dák kandallót rakattak, hisz a désházi 
kályhakészítők nem laktak messzire.

Ezen a vidéken kb . 100 éve tértek át 
a sátoros kemencén való főzésről, me-
legítésről a pléhtetejű vagy gyárilag ön-
tött kályhák használatára. De még ek-
kor is a kemence elülső részére, annak 
tetejére, a kémény tövéhez egy kis plat-
ten tetejű kályhát állítottak, egyszerű-
en néhány élére állított téglára.

Most is építenek kemencét, szin-
te minden portán létezik vagy a sza-
badban, valamivel fedve, lábakra épít-
ve vagy valamelyik melléképületben. 
Alakja nem változott, amit valaha 
ívesen hajtott vesszőből fontak és ta-
pasztottak, ma téglából, bolthajtással 
készülnek. A kemencék talapzatának 
hossza kb. 150 cm, a magassága az első 
részen 80 cm, befelé irányban csökkenő.

A szárnyasok és a disznók, malacok 
számára ketreceket, illetve ólakat épí-
tettek hasított és kifaragott tölgyfából.

A Tövisháton igen sok szőlő terem. Ve-
gyesen termesztettek és termesztenek 
oltott (nemes) és hibridszőlőket. A fel-
dolgozásánál egységes elképzelést és 
munkaeszközöket használnak, de a bor 
tárolását szinte minden faluban más-
ként oldják meg. Erkeden a szőlősben a 
földbe vájnak helyet a pincének, és min-
denki a hegyen tartja a borát . Hadadná-
dason is vannak pincék a szőlősben, de 
ez nem általános . Máshol az udvar ma-
gasabb részébe ásnak be, és építik a pin-
cét ugyancsak a földbe. Az utóbbi időben 
elterjedt a ház alatti pince. A kollektív 
gazdaságok létrehozásáig a szőlőt jöve-
delem-kiegészítés céljából termelték, 
főként az oltott szőlőt ősszel eladták a 
szatmári, a nagykárolyi és a zilahi pia-
cokon. Bogdándon az el nem adott szőlőt 
az egyház pincéjébe vitték, vasár- és ün-
nepnapokon onnan vitték haza.3. Diósdi ház

4. Bekerített tornácos ház. Nagy Gy. József, 
Bogdánd
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rdély egyik legismertebb és talán leg-
nagyobb diákszínjátszó fesztiválja ne-
vét rejti ez a kis mozaikszó. Régiónkban 
közismert, Szilágycsehben szinte min-
denki büszke arra, hogy városunk ad 
otthont ennek a rangos országos kul-
turális rendezvénynek. A Partiumi Di-
ákszínjátszó Fesztivál 1999-ben indult 
útjára. Kezdetben megyei középiskolai 
diákszínjátszó fesztiválban gondolkod-
tunk, de felhívásunkat Máramaros, 
Szatmár és Bihar megyékbe is elküld-
tük, így a találkozó rövid időn belül 
megyék közti találkozóvá vált . Szándé-
kunk az volt, hogy Szilágy megyében 
is megismertessük a diákszínjátszást, 
fellépési lehetőséget nyújtsunk, felké-
szítsük a csoportokat az Országos Di-
ákszínjátszó Fesztiválra (ODIF), amely 
1992-ben indult útjának Szatmárnéme-
tiből Nagy Gyula tanár szervezésében. 
Már az elején kitűztük fesztiválunk 
fő céljait: anyanyelvünk és nemzeti 
kultúránk, a magyar és az egyetemes 
színházkultúra népszerűsítését, nem-
zeti tudatunk erősítését, az anyanyelvi 

kommunikáció fejlesztését, baráti kap-
csolatok kialakítását, a kulturális látó-
köz szélesítését.

Az első fesztivál küszöbén felmerült: 
legyen a „gyermek” neve PADIF. „Miért 
PADIF? Azért mert az országos verseny 
az ODIF, hát akkor a Partiumi Diákszín-
játszó Fesztivál legyen PADIF” – mondta 
Varga Dobai István szilágycsehi magyar 
nyelv és irodalom szakos tanár, így ő 
lett fesztiválunk névadója. A Tövishát 
Kulturális Társaság, a szilágycsehi kö-
zépiskola és a városi művelődési ház 
szervezésében a Kárpátok Alapítvány 
(Carpathian Foundation) és a kolozsvári 
Iskola Alapítvány támogatásával lezaj-
lott első találkozónkra tizenegy csoport 
jelentkezett. 106 diák, tanárok jöttek 
el, a meghívottakkal együtt 197-en vol-
tunk. Diákszínjátszók jöttek Nagyká-
rolyból, Szilágysomlyóról, Érmihály-
falváról, Zilahról, Szatmárnémetiből, 
Nagyváradról, Szilágycsehből éppen-
séggel három. Az első zsűriben részt 
vett Kulcsár Edit, a szatmárnémeti 
Északi Színház Harag György Társulata 

Ma már fogalom: PADIF

E

Bodea György

Derecske, 2014
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dramaturgja, Jancsó Miklós, a kolozs-
vári Magyar Állami Színház színművé-
sze és Mircescu Eleonóra, a nagyváradi 
Kárpátok Alapítvány munkatársa. 1999. 
november 5., péntek történelmi nap a 
PADIF életében: ekkor kezdődött az első 
találkozó. A megnyitón így üdvözöltem 
a résztvevőket: „Rendezvényünk célja 
nem a versengés, hanem az, hogy le-
hetőséget teremtsünk a találkozásra, 
a tapasztalatszerzésre, a gondolatok, 
elképzelések megosztására, így erő-
sítve a színjátszás iránti vonzalmat.” 
A csapatokat és a közönséget a nagyvá-
radi Matyi Műhely verses, zenés játék-
kal, a Harag György társulat művészei, 
Méhes Kati és Tóth-Pál Miklós a ma-
gyar népkedélyről szóló előadóesttel, a 
szamosújvári Kaláka néptánccsoport 
táncházzá pezsdült műsorral szóra-
koztatta. A másnapi előadásokat este 
a Bopperock együttes nosztalgia-buli-
ja, majd az 1989 utáni szilágycsehi első 
tűzijáték és állófogadás szegte be, a va-
sárnapi záróünnepség remek hangula-
táról pedig a nagybányai Scola Rivuli-
na Kórus és az egercsehi asszonykórus 
gondoskodott .

Ahogy teltek az évek, egyre több 
résztvevőt sikerült meghívni Erdélyből 
és Magyarországról. A harmadik PADIF 
zárásaként a fesztivál fővédnöke, Kul-
csár Edit dramaturg kiemelte, hogy lé-
nyegesen emelkedett az együttesek já-
tékának színvonala. A zsűri – Kulcsár 
Edit dramaturg, Nagy Ágota rendező, 
Méhes Katalin színművész, Nagy Gyu-
la, a Kölcsey Ferenc Főgimnázium taná-
ra és Varga D. István tanár, a Tövisháti 
Kulturális Társaság elnöke – szerint 
öt csapat játéka kiemelkedett a me-
zőnyből. Megdicsérték a zilahi Silvania 

Főgimnázium Zelma csoportját a László 
D. László tanár Tamási-feldolgozásáért, 
a désházi általános iskola diákcsoport-
ját a Dolgozz macska előadásért, a tas-
nádi Teletiniket, a szilágysomlyói É-C 
Paródiákokat és a krasznai gimnázium 
csoportját. Gherman Krisztina külön-
díjat kapott A Csodalötty megírásáért 
és a színpadon nyújtott teljesítményé-
ért, a zsámbéki fesztiválra pedig a szi-
lágy csehi Berekenye színjátszó csopor-
tot jelölték. A jelenkori diákszínjátszás 
atyjaként emlegetett Nagy Gyula úgy 
határozta meg a diákszínjátszás lénye-
gét, mint amelynek nem a színház he-
lyettesítésére kell törekednie, fő funk-
ciója ugyanis a közösség és az emberi 
kapcsolatok kultúrája.

Az ötödik fesztiválon tizenkét szín-
játszó csoport már két korosztályban 
mutathatta be a tehetségét. Délelőtt 
felléptek a szilágysomlyói, a szatmár-
németi és a székelykeresztúri általá-
nos iskolások, akiknek játéka igazán 
új és eredeti színfoltja volt a fesztivál-
nak. A székelykeresztúriak harmadik, 
a szilágysomlyóiak második, a szat-
márnémetiek pedig első díjat nyertek. 
A gimnazisták kategóriájában Sarma-
ságról három csoport is érkezett, és a 
varsolciak is beneveztek a fesztiválra . 
Marosvásárhelyről is eljött egy csapat, 
ezúttal is felléptek a krasznai, a szi-
lágy somlyói, a nagybányai csoportok, 
és természetesen a házigazda szilágy-
csehiek. A zsűri hosszas tanácskozás 
után döntött. Közönségdíjat kaptak a 
szilágysomlyói ÉC Paródiákok, harma-
dikat a krasznai Tinikomédiások, má-
sodikat a marosvásárhelyi Csepűrágók, 
elsőt a nagybányai Fülemüle. A ren-
dezői díjat Balogh Csaba nagybányai 

tanár kapta. Különdíjként az első há-
rom helyezett meghívást kapott Má-
tyás Iréntől, a zsámbéki Nemzetközi 
Amatőr Színjátszó Fesztivál főszervező-
jétől a Zsámbéki Szombatok keretében 
esedékes nyári fesztiválra. A koraesti 
díjkiosztás után versenyen kívül a szé-
kelyudvarhelyi Vitéz Lelkek színjátszó 
csoport lépett színpadra. Selmeczi Ti-
bor Csak úgy, mint otthon című, a ma 
emberének nagy létkérdését, a Hata-
lom és az ember viszonyát taglaló pszi-
cho-drámáját Szász Mihálykó Mária 
rendezésében korukat meghazudtoló 
érett játékkal vitték színpadra az ud-
varhelyiek. Amúgy a középiskolások 
előadásain érezhető volt, hogy ezeknek 
a fiataloknak „múltjuk” van a színpa-
don. Magabiztos színpadi mozgás, jó 
rendezés, ötletes színpadi megoldások 
jellemezték a produkciókat – sok eset-
ben az eredetiség sem hiányzott .

A jubileumi, tízedik fesztivál alkal-
mából Gyalay György, a Tövishát Kultu-
rális Társaság elnöke úgy fogalmazott: 
„Az EMKE, illetve a népfőiskola előa-
dásain aratott közönségsiker hatására 
indult el és nőtt naggyá a magyar di-
ákszínjátszás Bodea György vezetésé-
vel. Ma már a színjátszó és táncegyüt-
tes ismert az országban és az ország 
határain túl is. A fesztivál mindenkori 
üzenete, hogy legyünk büszkék ma-
gyarságunkra, kultúránkra, hagyo-
mányainkra és édes anyanyelvünkre.” 
Érdemes bővebben idézni Vida Katalin 
tanárt, a zsűri tagját, aki a követke-
zőket vetette papírra: „A születésnapi 
gyertyák meggyújtása előtt a gondolat 
elidőzik a születés körülményeinél. Egy 
tövisháti kisvárosban egy kémiatanár, 
Bodea György merész elhatározásra 

Nagyvárad, PADIF, 2015

PADIF, 2010, REND SZER előadásunk
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jutott: megújította a valamikori szi-
lágy csehi amatőr színjátszás hagyo-
mányait, és diákokat vett fel Thália 
szekerére . Tette ezt azért, mert mint 
tanár látta, hogy nagyon sok a külvi-
lágtól elzárkózott, azt elutasító, gátlá-
sokkal teli diák . Helyesnek bizonyult 
a választás . Bodea tanár úr, akárcsak 
Saint-Exupéry kis hercege tudta, hogy 
akit már egyszer megszelídítettél, azért 
felelős vagy. Felelős vagy lelkükért, te-
hetségük kibontakozásáért azért, hogy 
a közösségben vagy akár saját kapcso-
lataikban hogyan működnek egymás-
sal, s hogy a jövőt illetően hogyan élnek 
majd. Szükség volt egy olyan műhely-
re, ahol a diák lehetőséget kap a meg-
felelésre, a megmérettetésre, ahol a 

színjátszó megnézheti a többi csoport 
munkáját, ötleteket, műhelytitkokat 
leshet el. Nemcsak a diáknak, hanem a 
tanárnak is fontos volt egy ilyen fórum 
létrehozása, hisz a néző tapsa a munka 
jutalma, de a tapsig nehéz út vezet. Ez 
a felismerés indokolja a fesztivál meg-
születését . 

Az elmúlt tíz év alatt a PADIF olyan 
ösvényt taposott ki, ami országosan is 
járható útnak bizonyult. A kezdést jel-
lemző lelkesedés nem lankadt az évek 
során, mind több és több színjátszó je-
lentkezett. Tematikailag és műfajilag 
sokszínű és változatos előadásokat lát-
tunk .

Jelen volt a mesejáték, a pimasz di-
ákhumor, de színházi és esztétikai 

értelemben is érvényes kezdeménye-
zéseket is láttunk, amelyek kitágítják 
a diákszínjátszás kereteit és kapcsola-
tokra találnak a felnőtt amatőr szín-
játszás világában. A PADIF intézménye-
sült háttere ma is hiányzik, fizetett 
alkalmazottja nincs, motorja ma is a 
megszállott, lelkes kémiatanár, Bodea 
György. Az elmúlt tíz esztendő nem volt 
hiábavaló. Nyomot hagyott. A nyomo-
kat elsősorban a hasonló megmérette-
tések jelzik. Az itt díjazott csapatok az 
ODIF-on is helytállnak, sokan anya-
országi fellépésre kapnak meghívást, 
mások a színészi pályát választották 
hivatásul, vagy ha nem is a színházat 
szolgálják, bárhol, bármilyen pályán 
meg tudnak nyilvánulni, ki tudják fe-
jezni magukat, érzékenyek, közössé-
gi szelleműek, nyitottak és cselekedni 
tudnak másokért .

Égjen hát a játékos jókedv, a fiatalos 
lendület, a sokszínűség, az összetar-
tozás, az anyanyelv, az önkifejezés, az 
igényesség, a tehetség, a fantázia és az 
érték gyertyája a születésnapi tortán. 
Egészséget, munkakedvet és vastapsot 
kívánunk Thália hódolóinak. Mi pedig 
legyünk büszkék, hogy a PADIF itt zajlik 
a szemünk előtt, színes előadásokkal és 
műhelymunkával tarkítva.”

PADIF-jelenlét 
1999 és 2014 között:

Év Csoportok 
száma

Résztvevők 
száma

1999 11 197

2000 9 163

2001 13 234

2002 14 237

2003 13 229

2004 14 234

2005 19 384

2006 27 460

2007 23 323

2008 21 373

2009 29 476

2010 25 424

2011 28 442

2012 27 416

2013 26 348

2014 21 326

2015 24 359

Összesen 344 5625

PADIF, 2014

PADIF, 2008
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ifj. Wesselényi Miklós szobra a zsibói református 
templomkertben. A szerző felvétele

áig nem tisztázott a Wesselényiek ere-
dete. Azonban bizonyos, hogy az első 
két Wesselényi, akik már komolyabb 
történelmi szerepet töltöttek be, a csa-
ládfa alapító Wesselényi Simon két fia: 
Farkas és Miklós voltak. Mindketten az 
őket patronáló Bebek família notapere 
után menekültek Erdélybe . 

I. Wesselényi Miklós már 1564-ben 
ítélőmester, aki az 1575. július 9-én le-
zajlott kerelőszentpáli csata után Ko-
lozsváron ítéletet hirdetett a Báthori 
István fejedelemmel szemben alulma-
radt Bekes Gáspár híveit illetően. Az íté-
let értelmében 1575. augusztus 8-án hét 
főurat lefejeztek, az elfogott székelyek 
közül 34-nek orrát és fülét lemetszet-
ték intő példaként, 34-et pedig Sza-
mosfalván felakasztottak, az elítéltek 
vagyonát pedig elkobozták. Valószínű-
leg az ítélőmester is részesült az elkob-
zott javakból, mivel Wesselényi Mik-
lós Gyekén szerzett magának birtokot, 
megvetve ezzel a család gyekei ágának 
alapját. Ez az ág a 17. század közepén 
kihalt .

Wesselényi Farkas nem maradt Er-
délyben, hanem visszatért Magyaror-
szágra, ahol visszaszerezte birtokait . 
Fia, Wesselényi Ferenc (1540–1594) nagy 
szerepet játszott a család erdélyi vagyo-
nának a megalapozásában. Báthori Ist-
ván udvarában nevelkedett, egész életét 
a fejedelemhez kötötte, Lengyelország-
ba is követte, ahol kincstartói méltósá-
got töltött be, és lengyel báróságot ka-
pott. 

Érdemei elismeréseképpen a Vil-
nában kelt adománylevél értelmében 
(1584. március 6.) Báthori neki adomá-
nyozta „… a teljes Hadad várát, úgy a 
két községet, az egyiket a vár alatt ha-
sonnévvel a második Sybo (Zsibó)”, va-
lamint 16 tövisháti falut. Ilyenképpen a 
Wesselényiek a főnemesek sorába lép-
tek. Wesselényi Ferenc Báthori halála 
után sem hagyta el Lengyelországot. 
Feleségétől, a sárkándi Sárkándy An-
nától született két fia közül – István és 
Pál – Wesselényi Pál (1585–1621) erdélyi 
kincstartó és közép-szolnoki főispán 
lett. Fia, II. István (1619–1656) ugyancsak 

közép-szolnoki főispán volt, ahogy fia, 
II. Pál (1654–1694) is. II. Pál ugyanakkor 
hadi érdemeket is szerzett, hiszen a 
főispánság mellett Thököly Imre neves 
tábornokaként is ismerték. A tábornok 
egyetlen fia, III. István (1674–1734) – Kö-
zép-Szolnok és Kraszna főispánja – két 
fiával a család megint két ágra vált.

Az idősebb ág megalapítója III. Fe-
renc volt (1705–1775) . Tövishát történe-
te szempontjából azonban számunkra 
fontosabb a „fiatalabbik ág”, amelynek 
megalapítója IV. István (1708–1757) gya-
logsági kapitány a kolozsvári evangéli-
kus református főiskola és a reformá-
tus egyházkerület gondnoka volt .

Zsibó történetének a Wesselényiek-
hez köthető időszaka jól szemlélteti azt 
a fejlődési folyamatot, amit a család a 
térségben elindított.

A Wesselényiek Zsibón

Mint említettük, Báthori István erdé-
lyi fejedelem, lengyel király Wesselé-
nyi Ferencnek adományozza Hadad vá-
rát és Zsibót. Ennek fia, Wesselényi Pál 
azonban Zsibó birtokot 4500 forint elle-
nében Gyulafi Zsuzsannára, Sámuelre 
és Borbálára íratta 1618-ban.

Az 1660-as években II. Rákóczi György 
gyászos lengyelországi hadjárata után 
Zsibót török és tatár csapatok, valamint 
jobbágyok fosztogatták. A II. Rákóczi Fe-
renc vezette szabadságharc zsibói csa-
tát követően a falut Herbeville seregé-
ből visszamaradt rác csapatok rabolták 
ki és égették fel a 12. századi kicsi temp-
lommal együtt. A birtok lakosságának 
a száma apadt, s ilyenképpen a pusztán 
maradt telkek, porták száma az ezt kö-
vető években is gyarapodott.

1715-től indult meg a lakosság las-
sú, de folyamatos gyarapodása, s ta-
lán ennek a lakosságnövekedésnek az 
eredménye az az iskola, amit először 
1748-ban említenek az okiratok. Ennek 
az iskolának az első tanítója Salamon 
György volt .

Jóllehet egyfajta demográfiai növe-
kedés is indokolhatta az iskola meg-

Wesselényiek a Tövisháton

M

Hőgye Gál Roberto
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alapítását, azonban ezt az igényt va-
lakinek látnia, tapasztalnia kellett, s 
nem utolsó sorban biztosítani azt az 
anyagi hátteret, ami lehetővé tette az 
intézmény megalapítását. Nem lehet 
véletlen ilyenképpen az, hogy az isko-
lát azután alapították, hogy Wesselényi 
István 1742-ben feleségül vette vargya-
si báró Daniel Polyxéniát, s valószínű-
leg házasságkötésük után Zsibó lett az 
állandó tartózkodási helyük. A rendel-
kezésünkre álló adatok alapján bátran 
állíthatjuk, hogy kettejük közös mun-
kálkodásának köszönhető annak a 
gyarapodási és újjáépítési folyamatnak 
a folytatása, ezen belül az iskola alapí-
tása is, amit id. Wesselényi István és fe-
lesége, gróf Bánffy Kata kezdtek el, igaz, 
a történelmi események kedvezőtlen 
konstellációja miatt munkálkodásuk 
kevesebb sikerrel járt .

1749-ben Wesselényi István és Daniel 
Polyxénia felépítették a 13. századi góti-
kus templom helyére a ma is meglévő 
református templomot, majd a temp-
lom mellé egy parókiát, ami a 19. szá-
zad végéig állt .

1760-ban a birtok kilenc falut szám-
lált 384 gazdasággal. Csak a viszonyí-
tás kedvéért jegyezném meg, hogy egy 
1703-as adat szerint az akkori gazda-
ságok száma 71 volt, amiből 23 puszta 
telek .

Wesselényi Istvánnak és Dániel 
Polyxéniának tizenkét gyermeke szüle-
tett, öt lány és hat fiú, de közülük heten 
nem élték meg a felnőtt kort. A fiúk kö-
zül csak egy maradt meg, II. Wesselényi 
Miklós (1750–1809), vagyis id. Wesselé-
nyi Miklós, a „zsibói bölény”. Az erős 
testalkatú, heves, parancsoló természe-
téről híres Wesselényi Miklós lelkében 
nemes indulatok lakoztak . Ez lehetett 
az oka annak, hogy szülei nyomdokain 
járva ő is sokat tett környezetéért. 1771-
ben felépíttette a lovardát. Az apja ál-
tal alapított zsibói ménes az ő idejében 
Erdélyben és Magyarországon is nagy 
népszerűségnek örvendett. 1778-ban az 
ő utasítására elkezdődött Erdély egyik 
legszebb barokk kastélyának az építése 
Zsibón. De nem csak építtetett, hanem 
azokra is gondja volt, akik Zsibón és 
más „jószágain” laktak. 1797-ben nem 
engedte meg, hogy a birtokain élő birto-
kosokat és más személyeket összeírják, 
és ennek alapján azok a Napóleon elleni 
hadjárat költségeihez hozzájáruljanak . 
Ez idő alatt a birtok lakossága gyarapo-
dott, 1802-ben 583 fő volt.

Nagyon vonzódott az irodalomhoz 
és a színházhoz, így érthető, hogy 1795-
ben az erdélyi országgyűlés színházi 
bizottságának a tagjává választották . 
1797-ben saját pénzén mentette meg az 

Erdélyi Magyar Színjátszó Társaságot 
a bukástól, amelyet 1797 és 1809 között 
magánszínházként működtetett. Er-
ről így ír: „Mindaz, amit én Nemzeti 
Játszó Szinünk felállitására s annak 
fenntartatására cselekedtem, Hazám-
hoz és Nemzetemhez tartozó Köteles-
ségem…”

Legkisebb fia, III. Wesselényi Miklós 
(1796–1850) az egyetlen életben maradt, 
felnőtt kort megért gyermeke. Örökölte 
apjának elszántságát, erejét. Élete meg-
határozó eseménye a Széchenyi Ist-
vánnal való megismerkedése 1820-ban. 
1838 márciusában a nagy pesti árvíz 
idején több száz ember életét mentet-
te meg, s ekkor kapta az „árvízi hajós” 
elnevezést. Politikai síkon a polgári ál-
lamrend megvalósításáért és a feudá-
lis viszonyok felszámolásáért küzdött . 
1848. március 20-án felolvasták Wes-
selényi jobbágyfelszabadító nyilatko-
zatát, majd Zsibón, Turbocán, Kettős-
mezőn, Hadadon és más falvakban is 
kihirdette a robot és a dézsma egy ré-
szének az elengedését .

1845-ben Zsibón született IV. Wesse-
lényi Miklós. A kolozsvári Református 
Kollégiumban tanult, majd tanulmá-
nyait Berlinben folytatta. Berlinből ha-
zatérve átvette a zsibói birtok vezetését, 
és szerepet vállalt Szilágy vármegye 
közéletében. Ő alapította a Wesselényi 
Kultúregyesületet, aminek nem titkolt 
célja a magyarosítás volt. A szilágygör-
csöni református gyülekezet patrónusa 
és főgondnoka volt. Az ő adományainak 
köszönhetően épülhetett fel a Szilágy-
görcsönben még ma is álló református 
templom az 1880-as évek elején. Legki-
sebb fia, István volt, az 1945 után lerom-
bolt görcsöni Wesselényi-kastély utolsó 
tulajdonosa .

A Wesselényiek Hadadban 

A III. István két fiával két ágra szakadt 
Wesselényi-család idősebbik ága a ha-
dadi ág, alapítója III. Wesselényi Ferenc 
(1705–1775) volt . Jóllehet a család ha-
dadi ága nem adott olyan kiemelkedő 
egyéniségeket, mint a zsibói, a Wes-
selényiek így is letéteményesei voltak 
Hadad és környéke fejlődésének. Bél 
Mátyás 1753-ban ezeket jegyezte fel Ha-
dadról: „Hadad várát a hadadi Wesse-
lényi családnak Báthori István lengyel 
király adományozta roppant uradal-
makkal . Magas hegyek veszik körül . 
A város, mely mellette fekszik, egykor 
népes volt, most gyéren lakott. Egyes 
lakosztályok vannak még benne, me-
lyek a vendégeket befogadhatják. Azon-
ban csakhamar összeomlik teljesen, ha 

nem restaurálják. Pompás vadaskert-
je van, minthogy bővelkedik a vadak 
minden nemében. A városka mellette 
bár kicsiny, de hetivásárai vannak és 
bortermelése virágzó.”

A várat azonban nem restaurálták, 
s valószínűleg romos állapotba került. 
Ez lehet az oka annak, hogy Wesselényi 
Ferenc és felesége, kisrédei gróf Rhédey 
Zsuzsanna (1716–1771) a vár helyére egy 
kastély építését kezdték el 1761-ben. 
Az építési tervet 10 évvel később mó-
dosították anélkül, hogy elveszítette 
volna legfontosabb jellemzőit. 1787-től 
már teljesen működőképes volt mind 
a kastély, mind az udvar és a mellék-
épületek.

A Dégenfeld-kastély már újabb, mint 
az, amelyet Wesselényi Ferenc és fe-
lesége, Rhédey Zsuzsanna építtetett. 
Nekik négy lány- és két fiúgyerme-
kük volt. A fiúk közül Farkas örökölte 
a kastélyt, míg Józsefnek egy teljesen 
újat építettek, amikor házasságra lé-
pett Rachel Kendeffyvel. Az új kastély 
falán megtalálható a Wesselényi- és 
a Kendeffy-család címere. József uno-
kája, Wesselényi Teréz 1882-ben kötött 
házasságot a német származású Chris-
toph von Degenfeld-Schönburggal, in-
nen származik az új kastély neve: Dé-
genfeld-kastély .

De a Wesselényiek nem csak saját, 
hanem közösségi célra is építettek. Haj-
danán négy működő malmával Hadad 
valóságos malomipari központtá nőtte 
ki magát. A ma is látható új malmot a 
Wesselényiek építették a 20. század ele-
jén. Híres volt nullás lisztjéről, amiért 
Szitás malomnak is nevezték. A malom 
energiaforrása a széngáz volt, az erőmű 
hűtéséhez pedig a Wesselényi-kastély 
alatti Csorgós kútból pumpálták fel gőz-
kazánnal a vizet a tározóba . 

A hadadi oktatást először 1625-ben 
említik az okiratok. A Wesselényiek tá-
mogatásának köszönhetően a tanító az 
ide tartozó közösségekben és Tövishát 
más falvaiban is tanított, hisz Hadad 
„templomos falu”, azaz a környéken az 
első, ahol templomot építettek az Ár-
pád-korban. Az egyházi jegyzőkönyvek 
rávilágítanak, hogy a Wesselényi-csa-
lád mindig hozzájárult a tanítók fize-
téséhez pénzzel, terményekkel, vagy 
akár tűzifával támogatta őket.

A Wesselényiek az 1742-es pestis-
járványban megfogyatkozott magyar 
lakossága mellé alemann nyelvjárást 
beszélő németeket telepítenek. Ezek az 
intézkedések ugyanazt eredményezték 
Hadadban és környékén, mint az 1700-
as évek környékén a zsibói Wesselényi-
ek által elkezdett fejlesztések, a lakos-
ság pedig gyarapodott.
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Désházi cserépedények

ilágycsehtől kilenc kilométerre déli 
irányban, a Zilah felé vezető műúttól 
s a Szilágy-pataktól három kilométer-
re fekszik a Szilágyszeg községhez tar-
tozó közismert tövisháti falu, Désháza. 
Szilágyszeg, Oláhnádasd, Nagyszeg, 
Dabjon, Nyírmon román, illetve vegyes 
lakosságú falvak szorításában húzódik 
meg egy szűk völgykatlanban ez a szín-
magyar település. Nem hiába nevezték 
a közelmúltig tréfásan Kismagyaror-
szágnak, amit a falu lakói büszkén vál-
laltak is. A múltidéző szájhagyomány 
szerint a település egykor közelebb fe-
küdt a Szilágy-patak völgyéhez, de a 
17. században a tatárok támadása elől 
az emberek behúzódtak a völgykatlan 
belsejébe. A völgy szűk, az utcák nem 
kapaszkodtak fel a domboldalakra, s 
a telkek, a házak szorosan húzódnak 
egymáshoz, mint a jó emberek . Így ala-
kult ki a Désházára jellemző sűrűn la-
kott faluszerkezet .

Désháza történelmi gyökereit igazol-
ja a neve, amely a középkori magyar 
településnév-típusok közé tartozik, 

és személynévi eredetű. Alapítójáról, 
Deésről kapta a nevét. Első említése 
1343-ból való . Ekkor a leleszi konvent 
a részjószág negyedrészét Deés fiai-
nak adta . Zsigmond király a birtokot 
1414-ben a kusalyi Jakcsoknak adomá-
nyozta . Ez ellen tiltakoztak a désházi 
nemesek, akik közül a dokumentumok 
Menyői Barcka fia, Benedek fia Lászlót 
és Désházi Veres Györgyöt említik, akik 
pert indítottak a birtokajándékozá-
sért. Az ítélet szerint a birtok a désházi 
Menyői Benedek fiáé, Lászlóé lett, aki 
igazolni tudta ősei tulajdonjogát. 

A falu gyakran volt vármegyei gyű-
lések színhelye. 1705-ben désházi ne-
mesek voltak: Alszegi János, Petkes Dá-
vid, Petkes Péter, Petkes János, Petkes 
András, Petkes Ferenc, Németh Bálint, 
Nagy István, Hunyadi István, Fazekas 
István. Ezek ma is élő családnevek Dés-
házán. Napjainkban a falura jellemző 
más családnevek: Molnár, Szarvadi, 
Debreczeni, Lakatos, Máté, Oláh, Bo-
ros, Sándor, Balogh, Szabó, Tóth, Opris, 
Dull, Szopri.

Az egykori désházi kisnemesek nem 
rendelkeztek nagy birtokokkal, kevés 
földjük, szőlőjük, legelőjük volt, ugyan-
is a település külterülete már akkor is 
kicsinek bizonyult más falvakhoz vi-
szonyítva.

Ismert határrészek: Határkapu, Ver-
senytelek-hát, Csúcs-hegy, Bérc, Szépá-
gú cser . 

A szorgalmukról, munkabírásukról 
ismert désházi emberek az évszázadok 
során földvásárlással gyarapították a 
falu mezőgazdasági területét. A kör-
nyező falvak határaiban több kilomé-
ter távolságra fekvő földeket is megvett 
a désházi gazda. Ilyen határrészek: 
Bőnye (szántó és legelő Szilágyszeg és 
Szilágycseh között), Szilágyszegi for-
duló, Burjászó, Nádasdi-határ, Nagy-
szegi-határ, Dabjoni-határ, Szénafű, 
Hatfaludi (szántó és rét). A 19. század 
végén, 1895-ben a falu gazdasági terü-
lete 705 katasztrális hold (406 hektár 
– szerk . megj .) volt, amelyet az 1950-es 
évek végéig sikerült 520 hektárra nö-
velni .

Tövisháti falurajz: Désháza

Sz

Varga-Dobai István
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Ma a falu belterülete 95,35 hektár, 
ebből 63,83 lakott terület, és közel 400 
telket foglal magába. Az egykori külte-
rület nagysága lényegesen nem válto-
zott .

A désházi korongozásról

A falu szerény gazdasági lehetőségei 
miatt a lakosság jelentős része száza-
dok óta fazekasságból pótolta a jövedel-
mét . Szilágy megyében Zilah és Szilágy-
somlyó mellett Désháza volt jelentős 
fazekas központ. Tányérokat, tálakat, 
csuprokat, szilkéket, káposztásfazeka-
kat, virágcserepeket, sőt kályhacsere-
peket is készítettek. Dr. Kós Károly nép-
rajzkutató 1850-ből származó adatokat 
talált a désházi kályhacsempékre vo-
natkozóan, miszerint a kisdobai papi 
lak csempéit Désházán készítették. Ku-
tatásai szerint az első világháború előtt 
65 fazekas volt a faluban. Az értékesí-
tést azonban megnehezítette, hogy a 
zilahi és a somlyói fazekascéhek nem 
engedélyezték a désháziak számára az 
árusítást ebben a két városban. Zila-
hon csak 1900-tól árulhattak, miután 
a désházi fazekasok elkészítették a zi-
lahi kórház számára szükséges cserép 
vízvezetékcsöveket. Így a désháziak a 
tövisháti piacokon, vásárokon árultak. 
Szekereikkel eljutottak Nagykárolyig is, 
az Alföldig, ahol termékeiket gabonára 
cserélték .

1954-ben 36 iparengedéllyel dolgozó 
fazekas volt Désházán. Azonban e há-
ziipari munka iránt egyre inkább csök-
kent az érdeklődés, mert az iparban, az 
építőtelepeken új munkalehetőségek 
jelentek meg (például Nagybányán), s 
népszerű lett a kőműves és az ács szak-
ma. A désházi kőművesek, ácsok ma is 
elismertek. A múlt század ’70-es, ’80-as 
éveiben Désházán már csak két faze-
kaskorong forgott, a Szarvadi Gyuláé és 
a Hunyadi Imréé. Betegsége miatt Szar-
vadi Gyula már keveset dolgozott, de 
Hunyadi Imre a fogyasztási szövetke-
zetnek is bedolgozott. A hagyományos 
cserépedények mellett ő már boros, pá-
linkás és kávés készleteket is készített.

Máté Lajos fazekas

Ma már csak egy fazekas dolgozik Dés-
házán, a 38 éves Máté Lajos. Mosolyog-
va fogad, ha belépsz a műhelyébe, s 
kemény darabossággal hullnak belőle 
a szavak, amikor a munkájáról mesél . 
Látszik rajta, hogy szereti, amit csi-
nál, s boldog, ha megoszthatja más-
sal is az örömét . Már gyermekkorától 

vonzódott a fazekassághoz. Szívesen 
elnézte a korongozó szomszédját, Pet-
kes Sándort, aki besegített az apósá-
nak, Hunyadi Imrének, mert sok volt 
a szövetkezeti rendelés. De Imre bácsi-
hoz is szívesen bejárt, segített neki, s 
rejtett büszkeséggel mesél arról, hogy 
ügyes-bajos dolgai, elfoglaltsága mi-
att az öreg fazekas gyakran megbízta, 
hogy felügyelje a tüzet a kemencében . 
Az apja, a nagyszülők nem foglalkoztak 
ezzel a mesterséggel, de a dédapjai, a 
Marcik, vagyis Nagy Bálint Marci meg 
Miska Marci, fazekasok voltak. Tőlük 
örökölte az agyag iránti szeretetet, az 
alkotói kedvet. Az 1989-es fordulat után 
sikerült meggyőznie szüleit, hogy egy 
fazekaskorongot szerezzenek neki, s 
azóta dolgozik. Előbb virágcserepeket 
készített, majd komolyabb feladatokra 
is vállalkozott . Vallomása szerint öröm 
számára, hogy keze által formálódik az 
agyagtárgy, s a marka alatt tartott ki-
fúrás előtti agyaggolyó fogása, irányí-
tása ma is élményt jelent neki . 

Az alapanyagot a Bükk-kertben ássa 
ki, a falu melletti legelőn. Valamikor 
az öregek öt-hat méter mélyre ástak 
le, míg elérték a szürke agyagréteget. 
Ott aztán a gödröt öblösítve termelték 
ki az agyagot, de óvatosan, mert élet-
veszélyes volt. Hunyadi Imre édesapját 
valamikor omlás miatt ott érte a halál . 
Ma már nem ásnak olyan mélyre. Lajos 
nem szürke agyagból, hanem palából 
dolgozik . Ez jobb, mert nem hasad, nem 
kajszul száradás közben, nem olyan 
érzékeny, mint az agyag . Csak mázas 
edényt készít, a zománcot Korondról, 

Székelyföldről szerzi be. A festést is ő 
végzi, bár ez mindig az asszonyok dolga 
volt. A kerekvirágos mintát kedveli leg-
inkább, tulipános, szegfűs, almás min-
tákat nem fest. Azokat a régiek festet-
ték, Imre bácsi, Gyula bácsi. A désházi 
cserépedényre mindig a virágos mintá-
zat volt a jellemző. A zilahi edényeken 
megjelent a madár-motívum és a hul-
lámos vonalazás, de a désházi edények 
mindig csak virágosak voltak .

A virágait natúr vagy színes alapra 
festi. Leggyakoribb a fehér, de zöld, kék 
és barna színeket is használ. A fiatal 
fazekas folytatja a hagyományt, tá-
nyérokat, fazekakat, szilkéket, csupro-
kat készít, de van nála béleses tányér, 
szűrő, boroskancsó poharakkal, váza 
és kürtőskalács-sütő is. Otthonról érté-
kesíti termékeit. Nincs lehetősége arra, 
hogy vásárokba járjon. A világhálón is 
reklámozza tárgyait, s gyakran szemé-
lyes rendelésekre dolgozik . Elmondta, 
hogy sok terve lenne, de egyet elárult . 
A régi típusú kemencéje helyett újat 
szeretne, más típusút, négyszögletest, 
az kisebb is lenne .

Máté Lajos útja egyéni, de a boldogu-
lást, a megmaradást szolgálja és érték-
mentő. Hozzátartozik a falu világához, 
összekötő kapocs annak múltja és jele-
ne között .

Új mesterségek

A századvég gazdasági fejlődésének 
hatása Désházán is megmutatkozott. 
A férfiak az építőtelepeken, ipari egy-

Désházi porta
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ségekben dolgoztak Nagybányán, Zi-
lahon, Szilágycsehben. Ingáztak, nem 
költöztek ki a faluból, így a település az 
utóbbi 30–40 évben teljesen megújult . 
Az új, emeletes házak sokasága jelzi 
ezt a folyamatot, s ez a faluközösség-
ben élő összefogási szellem, a kaláka 
hagyományának is köszönhető. Itt a 
család, a rokonság, a szomszédság ma 
is összefog egy-egy nagyobb munka el-
végzésére. A désházi kőművesek, ácsok 
jó mesteremberek hírében állnak, s a 
’89-es fordulat óta vendégmunkások-
ként már külföldön is dolgoznak, pél-
dául Magyarországon, Németország-
ban, Fran cia országban.

A hatodik mandátumát töltő Molnár 
József polgármester elmondása szerint 
Désházán fogékonyak az új lehetőségek-
re, kihasználják azokat. Első helyen az 
építészeti vállalkozók állnak (16), akik 
10–20 embert foglalkoztatnak a megyé-
ben és azon kívül is. Ezek mellett hat 
egyéni mezőgazdasági vállalkozó is van 
a faluban, akik növénytermesztéssel és 
állattenyésztéssel foglalkoznak. Nyolc 
magánvállalkozó a kereskedelemben és 
a szolgáltatások területén dolgozik. A fa-
luban több vegyesboltot, bárt nyitottak, 
sikeres a személyszállítási vállalkozás, 
működik itt olajprés, takarmánykészítő 
malom, több asztalos, autóbádogos és 
-javító műhely, és informatikai tanács-
adót is találunk a faluban . Sikerük titka 
a kemény munka, az odafigyelés, a pá-
lyázati lehetőségek kihasználása a fej-
lesztések érdekében .

Lakosság

Désháza lélekszáma az évszázadok so-
rán fokozatosan gyarapodott, a falu-
ra nem volt jellemző az elvándorlás. 
A múlt század második felében a bá-
nyákban és az építőtelepeken a falutól 
60–70 kilométer távolságra dolgozó 
férfiak csak hetente jártak haza, s az 
inói állomástól Nagyszegen keresz-
tül hat kilométert gyalogolva hozták a 
pénzt, a kenyeret, a cukrot, az olajat, 
ami kellett a családnak .

1847-ben Désházának 225 lakosa volt, 
mind református. 1890-ben a lakosok 
száma 619-re nőtt, ebből 609 volt ma-
gyar, nyolc román és kettő más nem-
zetiségű. 1920-ban 742 lakost írtak ösz-
sze a faluban, 732 magyart és tíz zsidót. 
A század folyamán a lakosság száma 
szinte meghétszereződött. Az 1992-es 
népszámláláskor 1254-en laktak a fa-
luban, 1252 magyar, egy-egy román, 
illetve más nemzetiségű. 2002-ben a 
népesség 1268, a 2011-es népszámlálás-
kor pedig 1262, ebből 1261 magyar és egy 

román nemzetiségű volt. Désháza Szil-
ágyszeg község legnépesebb települése. 

Désháza a Tövishát népes falvai közé 
tartozik. A désháziak mindig is ragasz-
kodtak a falujukhoz. Kevés kivételtől 
eltekintve még néhány évtizede is csak 
helybeliek kötöttek egymás között há-
zasságot . Ma körülbelül 200-an dol-
goznak külföldön vendégmunkásként, 
de a családi szálak még ide kötik őket. 
A fiatalok közül azonban már többen az 
anyaországot választják .

Uszkai Zoltán lelkipásztor szerint 
Désházán is beindult a természetes fo-
gyás . 2015-ben 17 halottat temetett, és 
csak kilenc gyermeket keresztelt, ezek 
közül is kettőt Magyarországról hoz-
tak haza keresztelni. Nyolc pár kötött 
házasságot, de ebből három az anyaor-
szágban telepedik le. Vegyes házasságot 
Désházán nem kötöttek. Ezek az embe-
rek még őrzik a magyarságukat.

Templom és iskola

A lakosság zöme református. Az egy-
háztagok száma 1182, kevés pünkösdis-
ta és jehovista is él a faluban. A templo-
mot 1858-ban szentelték fel, több mint 
tíz évig épült. A toronyban két harang 
található, a kisebbik felirata: „A nemes 
Désháza-i reformata Szent Ekklezia ön-
tette Anno 1777”. Az 1920-as években vá-
sárolt nagyharang felirata: „Schieb & 
Raunitz Sibiu – Nagyszeben Isten dicső-
ségére öntetett a désházai Ref. Egyház 
híveinek áldozat készségéből az Urnak 
1926 esztendejében”.

A falunak két temetője van. A régi-
ben még találunk jellegzetes tövishá-
ti faragott gombfákat. A férfiaké tur-
bános vagy koronás alakot ábrázol, az 

asszonyoké csapott tetejével keszkenős 
fejre emlékeztet . Ma már a gombfák he-
lyett kőből, műmárványból készült sír-
köveket állítanak halottaiknak a dés-
háziak .

A templom előtt emlékművet emel-
tek, amely 25 első világháborús és 18 
második világháborús helybeli hős 
nevét őrzi, valamint Nagy Sámuel 
(1971–1989) sorkatonáét, aki az 1989. de-
cemberi véres események során kapott 
halálos lövést Brăilán december 24-én.

Néhány évtizede a Tövisháton Szil-
ágycseh után a désházi volt a legnépe-
sebb iskola. Akkoriban a faluban alig volt 
egyke, gyakori volt a háromgyermekes, 
de több négygyermekes család is akadt .

A ’70-es, ’80-as, ’90-es években három 
óvó- és négy tanítónő, nyolc szaktanár 
dolgozott az iskolában . Egy-két helyet-
tes tanár kivételével mind szakképzet-
tek voltak. Az osztályok létszáma 25 fő 
körül mozgott, de az akkori pártpolitika 
miatt kedvezőtlen körülmények között 
folyt az iskolai tevékenység. Négy tan-
teremben zajlott a tanítás délelőtt és 
délután . Változás az elmúlt évtizedben 
volt tapasztalható, amikor 2006-ban 
teljesen felújították az iskolaépületet, 
2010-ben pedig átadták az óvoda új, kor-
szerű otthonát. Mindkét munkálat uni-
ós támogatással valósult meg. A tanin-
tézmény igazgatója Szarvadi Katalin .

Az utóbbi időben Désházán is vissza-
esett a gyermekvállalási kedv . Mivel az 
egy-, illetve kétgyermekes családmo-
dell vált uralkodóvá, az elmúlt évtized-
ben feltűnően csökkent a gyermekek 
száma. Félő, hogy ebben az iskolában is 
bekövetkezik a hihetetlen, az összevont 
osztályban történő oktatás. A désházi 
iskola osztálylétszámainak változását 
a grafikonon lehet követni.

Létszám évenként

Osztály 1988/1989 1995/1996 1999/2000 2004/2005 2015/2016

I. 19 19 19 19 15

II. 17 14 13 17 12

III. 17 12 12 18 17

IV. 21 19 17 15 9

V . 31 11 18 20 11

VI. 25 24 10 19 20

VII. 29 20 12 11 8

VIII. 22 21 15 11 13

Összesen 181 140 116 130 105

Az 1999-2000 tanévben a 2. és 3. osztályt összevonták. Ezen kívül önálló osz-
tályok működtek, tehát a pedagógusok száma – valójában a normák száma – 
állandó volt. Az előkészítő osztály bevezetése óta a három óvó- és négy tanítónő 
helyett két óvó- és öt tanítónő dolgozik iskolánkban.
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Hagyományőrzés

Désháza hagyományőrző település. 
Egykor a falu együtt élt a hagyomá-
nyaival, s mindnyájunk gazdagodá-
sára ragaszkodott szellemi és anyagi 
értékeihez. Az egymásra utaltság, az 
összefogás áldásának felismerésében 
gyökerező kaláka ma is él, s a családi, 
emberi összefogásnak köszönhetően itt 
a lebontott ház helyén néhány hét eltel-
tével pirosban, tető alá kerül az új eme-
letes téglaépület.

A népviselet azonban már a múlté. 
A múlt század ’60-as, ’70-es éveiben a 
nők még viselték a színes szoknyát, a 
lékrit, a fehér ingvállt, s még lehetett 
látni désházi lányt sok színes gyöngy-
sorral a nyakában, szalaggal a hajfo-
natában. A szekrényekben őrzik a le-
gények gombos lábliát is, a hímzett 
surcát, amelyet mint elfogadott sze-
rető kapott a legény a leánytól, s ezt 
faragott guzsallyal, mangurlóval, suly-
kolóval viszonozta .

A családi élethez kötődő hagyomá-
nyok közül a lakodalmi szokások a 
legmaradandóbbak. Az esküvő előtti 
szombaton a lányok még kakast pat-
tintanak, hogy másnap azzal díszít-
sék a vőfénybotokat, ahogy Désházán 
mondják. Csütörtökön a vőlegény és a 
menyasszony hívogatói indulnak kü-
lön-külön hívogató kendővel a karju-
kon, hogy meghívják a vendégeket, 
őket követik a vőfélyek, akik díszes 
bottal, kosarakkal mennek együtt, 
hogy összegyűjtsék az ajándékokat. 
Pénteken a segíteni hívott gazdasz-
szonyok még ma is szalagos tyúkokkal 
mennek a lakodalmas házhoz . 

Még vannak, akik a sirató estét sem 
hagyják feledésbe merülni. Ez a péntek 
esti leánybúcsúztató, amikor a meny-
asszony elbúcsúzik a barátnőitől, s 
megvendégeli őket. Az esküvői esemé-
nyek szereplője a szompolyasszony is, a 
kontyoló asszony, aki a vőlegény vőfé-
lyének, a nagyvőfélynek a felesége, kö-
zeli rokona . Kontyolás már nincs, de a 
szompolyasszony öltözteti a menyasz-
szonyt a nyüszőlánnyal, s ő az, aki hé-
részkor, az esküvő után egy héttel be-
vezeti őt a templomba, az asszonyok 
első padjába. A nagyvőfély ugyancsak 
a férfiak első padjába vezeti az ifjú fér-
jet. Délben a menyasszony szülei várják 
ebédre a családot .

A désházi élő hagyományhoz tar-
tozik a népi személynévrendszer is. 
A családnevek – Molnár, Nagy, Petkes 
és a keresztnevek – András, József, 
Imre, István, Anna, Rózsa, Zsuzsa – 
gyakorisága miatt a faluban nagyon 
gazdag ragadványnévrendszer alakult 
ki a falubeliek azonosítására. Itt min-
denkinek van egyéni vagy családi ra-
gadványneve, amely ma is öröklődik. 
Néhány ilyen név: Samu, Bandi, Lenci, 
Viktor, Endre, Gazsi, Pál Zsiga, Gyuri 
Pesta, Dobai Sári, János Kati, Kopasz, 
Bába, Erdész . Ma a hagyományos utó-
nevek egyre ritkábbak, a szülők új, di-
vatos neveket adnak a gyerekeiknek, 
de a megkülönböztető nevek tovább 
élnek .

A fiatal nemzedék

Nem lenne teljes a Désházáról alkotott 
kép, ha nem szólnánk az e közösség jö-
vőjét jelentő fiatalokról. Példaértékű 
ezeknek az ifjaknak a tenni akarása, 
feladatvállalása. Ezt a Désházi Ifjúsági 
Klub (DIK) tevékenysége igazolja. A DIK 
2011 februárjában alakult Kolozsváron 
tanuló két désházi egyetemista kezde-
ményezésére, hogy történjék valami a 
falujukban, ahogy ők mondták, ne le-
gyen unalmas, legyen jobb, szebb, vi-
dámabb, tartalmasabb az ifjúsági élet, 
hogy a fiatalok szeressenek itthon lenni.

Petkes Róza elnök szerint ezt si-
került elérniük. Az elmúlt öt év alatt 
sok mindent megvalósítottak, szá-
mos sikeres rendezvényen vannak 
túl. Közösségépítő céllal kiránduláso-
kat szerveztek, focicsapatot, néptáncs-
csoportot hoztak létre, s rendszeresen 
faluújságot szerkesztenek, a CsupIr-
kát, de jótékonysági rendezvényeket is 
tartanak . Sikeresek voltak a tánchá-
zak, a versmondó és tojásfestő ver-
senyeik, a Ki mit tud? vetélkedők, az 

emlékműsorok. Jelenleg a klub 21 ta-
got számlál, jelszavuk: „Együtt Déshá-
záért!” A fiatalok focicsapata mellett 
az öregfiúk is pályára lépnek: 2014 au-
gusztusában például, a Szilágy megyei 
Szent István-kupa mérkőzéseit Déshá-
zán tartották .  

2012 tavaszán alakult a DIK irányí-
tásával a Csuporka Néptáncegyüttes. 
Az elnevezés a désházi hagyományos 
foglalkozásra, a fazekasságra utal . 
A csoport irányítója Molnár Andrea. 
Céljuk a falu népdalkincsének, táncai-
nak éltetése, a hagyományőrzés. A szi-
lágy csehi Berekenye és a zilahi Terbete 
táncegyüttesek sikeres bemutatói kel-
tették fel a néptánc iránti érdeklődésü-
ket, s késztették őket egy désházi tánc-
cso port létrehozására. Azóta működik 
még egy csoport, amely az utánpótlást 
biztosítja, ez a két éve táncoló Kiscsu-
porka, a kisiskolások csoportja. Meg-
alakulásuk óta sokszor léptek fel sike-
resen otthon, különböző eseményeken 
„hangulatfelelősökként” táncoltak, de 
szerepeltek már a zilahi Magyar Napo-
kon, Székelyföldön és az anyaországi 
Bács-Kiskun megyében is .

Az együttes tagjai a tánc mellett ok-
tatnak is, egy éve néptáncot tanítanak 
a zilahi Mihai Eminescu Általános Is-
kolában . 

Désháza jelene, a désházi emberek, 
fiatalok elszántsága, tenni akarása, a 
„nem hagyom magamat” életfelfogása 
igazolja, hogy a Tövisháton van jövője a 
magyarságnak .      Máté Lajos fazekas

Désházi pár. A szerző felvételei
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Tövishát

A bogdándi dalárda az 1990-es évek elején. A szerző felvétele

ogdánd a Szilágyság észak-keleti ré-
szén fekszik, a Mázsa nevű patak men-
tén körülbelül négy kilométer hosszan . 
Egytornyos falunak is szokták nevezni, 
lakossága színmagyar. Az 1970–80-as 
években csaknem 2000 ember lakta, 
a lélekszám mára 1000 alá apadt. Ha 
Szatmár irányából az E 81-es főúton ha-
ladunk Zilah irányába, Alsószopornál 
le kell térni balra, át a vasúti síneken, 
át a Krasznán és 14 kilométer megtétele 
után meg is érkezünk Bogdándra. 1968 
előtt a történelmi Szilágysághoz tarto-
zott, Szilágycseh rajonhoz, de az új köz-
igazgatási átrendezéskor, a megyésítés-
kor Szatmár megyéhez csatolták . Tény, 
hogy akkor is, 1968 előtt is peremterület 
volt, s az is maradt utána is .

A település neve: Bogdánd, a Bog-
dán személynév -d képzős származé-
ka. (lásd Kis Lajos: Földrajzi nevek eti-
mológiai szótára, Bp. 1988, l. köt., 228.
old.) A név szláv származású, jelentése 
„Isten ajándéka, adománya”. A Tövis-
háton több ilyen -d képzős településnév 
van: Hadad, Nádasd. Kövesd stb. Ezek 
mind Árpád-kori települések. Egykoron 
királyi birtokok voltak, valószínűleg 

1368-ban kerültek családi birtokba 
Nagy Lajos rendelete alapján. Bogdánd 
a kusalyi Jakcs család, a bélteki Drág-
fi és legtovább a Wesselényi család tör-
ténelmével kapcsolódik össze. Neve a 
Leleszi Konvent dokumentumaiban 
szerepel először 1349-ben Másatelek, 
Magdand változatban. A Bogdánd név-
változat először 1383-ban fordul elő az 
okmányokban .

A monda szerint a kezdetben mind-
össze négy családból álló lakosságot a 
kusalyi várból telepítették a mostani 
templom nyugati oldalára. A Lengyel és 
Szekér családnév kihalt, de a település 
életképességét mutatja, hogy a bogdán-
diak 1625-ben már kiváltak a hadadi 
egyházból, ahova „leányegyházként” 
tartoztak, és „maga tart praedikatort” 
Szentmihályi István tiszteletes szemé-
lyében . Bunyitai Vince szerint már 1470 
előtt állt kőtemploma, csak azt lerom-
bolták, s e templom alapjaira épült a 
mai templom több lépcsőben, míg vég-
leges formáját 1863-ban érte el, amikor 
a meggyengült torony helyébe egy tég-
lából épült tornyot építettek.

A korabeli hadi és egészségügyi ál-
lapotok a Tövishát falvait sem kímél-
ték, így Bogdándot sem. 1650 és 80 kö-
zött a németek felégették a falvakat, s 
majd csak az 1700-as években települ-
tek vissza az elmenekült emberek . 1742-
ben pestis pusztított a vidéken, Koron-
don alig marad élő ember, Hadadon 
174-en, Ákoson 248-an pusztultak el. 
Bogdándról nem maradt fenn adat, de 
valószínűsíthető, hogy a nagyméretű 
lakosságfogyás miatt rendelte el Mária 
Terézia ezeknek a falvaknak a betele-
pítését. Petri Mór szerint Bogdándra és 
Diósadba székelyeket, Hadadba pedig 
németeket telepítettek. Itt keresendő 
talán a magyarázata annak a megfi-
gyelésnek, hogy a környékbeli falvak-
ban élők mind észrevették a bogdándi-
ak érdekes, telt á-s beszédét .

Bogdándon soha nem volt könnyű 
az élet. De hát hol könnyű? Az általá-
nos gazdasági fejletlenség, a régi ter-
melési technológiák, az agyagos föld 
alacsony termőképessége mind-mind 

Bogdándi kulturális körkép

B

Mészáros Lőrincz
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nehezítette az emberek életét. Ez a föld 
rengeteg munkát ad, de kevés termést . 
Kimondott nagybirtok nem alakul-
hatott ki a birtokmegosztások miatt . 
Öt-hat gazdának volt tíz hektár feletti 
földje, de ezek az emberek ennek voltak 
a rabjai. Apámtól tudom, hogy már tíz-
éves korában járt szántani két ökörrel .

Tollforgatók Bogdándról

A Korunk folyóirat 1937 . októberi számá-
ban megjelent egy fájdalmas írás Ko-
vács Katona Jenő tollából Egy kallódó 
szilágysági falu címmel. Kovács Kato-
na Jenő 1937. április 15-én járt Bogdán-
don, átutazóban. Róla tudni kell, hogy 
a tőlünk 14 kilométerre lévő Alsószopo-
ron született, apja kocsmáros és hentes 
volt. Ezzel csak azt jelzem, hogy ő nem 
a paraszti világból érkezett, s ezért nem 
is biztos, hogy jól látta a paraszti társa-
dalmat. Ebben az időben szedte áldoza-
tait egy nagyon súlyos kanyarójárvány, 
bogdándiason „pepecs”. Tizen nyolc ál-
dozata volt a kórnak, főleg gyermekek 
voltak kitéve a legnagyobb veszélynek . 
Április 15-én hat elhunyt kisgyermek 
temetésére készült a falu és lelkipászto-
ra, Paál Károly . Ekkora tragédiáról nem 
lehetett sem meghatódottság, sem fel-
háborodás nélkül írni, ezt tette Kovács 
Katona Jenő, de olyan nagyon erős kife-
jezéseket is használt, miszerint „a las-
sú degenerálódás lejtőjén álló nép” által 
lakott, „elhagyatva és lassú halállal el-
jegyezve” élő, akkor 1200 lakost szám-
láló faluban tapasztalható a „közöny a 
kultúra iránt”, valamint ”feltűnő a nép-
művészeti szegénység”. Pedig 1932-ben 
a Hadas Ferenc karnagy által vezetett 
bogdándi dalárda Nagybányáról a má-
sodik díjat hozta el, egy ezüstserleget, 
amely a református egyházközség bir-
tokában ma is látható .

A bogdándiak nem ismerhették ezt 
az írást, mivel a Korunk ritkán vagy 
egyáltalán nem jutott el falura, Bog-
dándra legalábbis nem. Valószínű, hogy 
ez a szörnyű falukép tette kíváncsivá a 
Korunk újabb csoportját 1971-ben, ami-
kor a falut felkeresték. Az ő véleményük 
tömören ez volt: „mi már nyomát sem 
találtuk ennek az állapotnak”. A „bom-
ba” igazán 1977-ben robbant, amikor 
Jordáky Lajos megjelentette a Testa-
mentum sorozatban Kovács Katona 
Jenő néhány írását, köztük az Egy kal-
lódó szilágysági falu címűt is. Ezáltal 
az 1937-ben született írás már minden 
bogdándi vagy onnan elszármazott 
ember számára ismertté vált . Muzs-
nay Árpád eljött Bogdándra a könyv-
vel együtt, összehívott idős férfiakat és 

nőket, fiatal értelmiségieket (két tanárt 
és egy közgazdászt), és Sipos László ta-
nár úr felolvasta előttünk az írást, majd 
pedig részleteiben is kitért az általam is 
idézett sértő kijelentésekre. Az idősek a 
szegénységről szóló részeket, a kanya-
rójárványt, a lakásviszonyokat nem 
vitatták, de ők sem tudták elfogadni a 
sértő szavakat. A falu szellemi képes-
ségeiről hadd mondjam el a teljesség 
igénye nélkül, hogy az eltelt 40 évben 
Bogdándról tizenegy lelkipásztor került 
ki, 27 oktató (tanár, tanító, óvónő), egy 
kutató fizikus doktor Németországban, 
egy kutató biológus doktor az oxfordi 
egyetemen, mérnökök, ügyvédek, köz-
gazdászok, egészségügyben dolgozók 
s nem utolsó sorban mesterek, ügyes 
kezű és tisztességes munkások. Pár év-
vel ezelőtt a bogdándi iskola tantestü-
lete 90 százaléka hazaiakból állott. 1982 
januárjában ellátogatott Bogdándra 
Beke György író is, anyagot gyűjtvén a 
Boltívek teherbírása című könyvéhez. Is-
mét szóba került a Kovács Katona Jenő 
írása, ismét feltéptük a régi sebet. Beke 
viszont már egészen más vélemény-
re jutott: „Mégsem mindennapi falu 
ez a mai Bogdánd . Szatmár megyében 
egyenesen az elsők közé illik, ha a ha-
gyományos közművelődés mércéje alá 
állítjuk.” (Beke György Boltívek teherbí-
rása, Kriterion, 1983, 395. oldal)

A Rozsmalint jelenség

Az 1970-es évek elején indult útnak a 
Megéneklünk, Románia! fesztivál az-
zal a céllal, hogy az ország lakossága, 
„románok, magyarok, németek és más 
nemzetiségűek” dicsőítsék a „Kárpátok 
géniusza”, Nicolae Ceaușescu és felesé-
ge hőstetteit. Hát, a magyarság részéről 
nem volt nagy tolongás a színpad iránt. 
Bogdánd községben a korondiak és a 
bábcaiak már elzengedezték kötelező 
„ódáikat”, s bemutatták a híres korondi 
táncot is. 1976-ban jött az ukáz: a bog-
dándiak is részt kell, hogy vegyenek a 
fesztiválon. Szegény Nagy-Bántó Lajos, 
a községi párttitkár helyettese nem volt 
mit tegyen: elindult a faluban, s pró-
bálta meggyőzni a fiatal házasokat, de 
kevés sikerrel. Márkus Erzsébet tanító-
nőt inkább papné minőségében kérte, 
hogy segítsen, hiszen a papnénak csak 
szégyellik nemet mondani. Igaza volt, 
sikerült is hat pár táncost összeverbu-
válni a próbára, ahol Nagy Erzsébet fog-
lalkozott a táncoktatással . 

Különösebben nem a tánctanítá-
son volt a hangsúly, táncolni ugyan-
csak tudtak ezek a párok, hanem a 
koreográfiát kellett úgy összeállítani, 

hogy abba beleférjen a teljes bogdándi 
táncrend. A körzeti döntőn Alsószopron 
teljes volt a siker, következhetett a me-
gyei döntő. Közben Sipos László tanár úr 
lett a művelődési otthon igazgatója, s 
így ő vette át a tánccsoport irányítását. 
A legelső tennivaló az volt, hogy a cso-
portnak nevet adnak. Tőle származik a 
rozmaring virágról elnevezett, bogdán-
di változatú Rozsmalint név. A megyei 
döntőbe való jutás lázba hozta a falut. 
A koreográfus továbbra is Nagy Erzsé-
bet maradt, de a tanár úr még szakkép-
zett koreográfust is szerzett, igaz, nem 
népitánc-oktatót, hanem balett-táncost 
a mozgások csiszolásához, a látvány ki-
alakításához. A megyei szakaszon már 
12 táncospárból állt a csoport, kifogás-
talan bogdándi viseletbe öltözve. A férfi-
ak árvalányhajas kalapot, vászon inget 
kék gombbal, piros és zöld virágokkal 
díszített lajbit (pruszlit), priccses feke-
te nadrágot és csizmát viseltek. A nők 
a fejükön keszkenőt hordtak, vászonin-
get, sinórozott pruszlit, pliszérozott vá-
szonpendelyt, rövid szárú csizmát és 
kötényt öltöttek. Látványos, mutatós 
és bizalomkeltő volt a megjelenésük a 
színpadon, és a siker nem is maradt el, 
ezzel továbbjutottak a megyeközi döntő-
re, Nagybányára. Ilyen sikerre azért 
senki nem számított. Utána már senki-
nek sem kellett könyörögni, ha táncosra 
volt szükség, szívesen jöttek.

Ennél is nagyobb siker született a kö-
vetkező rendezvény-sorozatban, ami-
kor a bukaresti országos döntőig jutott a 
csoport. Sipos László erre a koreográfiát 
nemzedékek táncává alakította át. Így 
két gyermek-, 12 felnőtt- és négy idős pár 
járta a bogdándi táncrendet a Rapsodia 
Română színpadán.  A Rozsmalint nagy 
sikereit hozó bogdándi táncról álljon itt 
egy szakmai vélemény Matyi Istvántól, 
aki a zilahi Terbete tánccsoport szak-
mai irányítója: „A Tövishát és egyben a 
Szilágyság leghíresebb néptánccsoport-
ja a bogdándi Rozsmalint. Az évtizedek 
óta működő csoport tagjai házasok, és 
többségük a 40-50-es korosztályt képvi-
seli . Táncukban a Tövishát és környéke 
dalait, néptánc-motívumait mutatják 
be nagy hozzáértéssel, csaknem hiva-
tásos szinten.”

Közben népszerűségünk egyre nőtt. 
Egyre több meghívást kaptunk rangos 
fesztiválokra, táncház-találkozókra, 
például Bálványosfürdőre, Sepsiszent-
györgyre, Székelyudvarhelyre, illetve 
Szejkefürdőre. A Megéneklünk, Romá-
nia! fesztiválon még háromszor jutott a 
csoport az országos döntőbe: Marosvá-
sárhelyre, Zilahra és Medgyesre. A cso-
portra a Román Televízió magyar adá-
sa is felfigyelt, kijöttek és Bogdándról 
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Tövishát

filmet készítettek, amelyből a tánc 
sem hiányozhatott. Így a csoportot a 
román közönség is megismerte . Egy 
alkalommal Adrian Păunescu, az RTV 
1970-es évekbeli az Antenna az önöké 
műsor szerkesztője Szatmárnémetiben 
az Északi Színházban forgatott. Erre a 
szervezők a Rozsmalint Tánccsoportot 
is meghívták. Enyhén fogalmazok, ha 
azt mondom, hogy féltünk Păunescu 
kiabálásaitól, erős hangjától, megjegy-
zéseitől és katonás szigorától. Előttünk 
zavart le a színpadról egy avasi agit-
prop-csoportot tartalmi okok miatt. És 
láss csodát, a bogdándi csoporttal ked-
ves volt, jó kedvű és megdicsérte a pro-
dukciót, hadd lássa a „hőn szeretett”, 
vagyis Ceaușescu, hogy milyen csodák-
ra képesek a kisebbségiek.

Az 1980-as években már eljuthat-
tunk Magyarországra, Nyíregyházára 
is, és különösen jó kapcsolat alakult ki 
a Nyírség Tánccsoporttal. 1989. augusz-
tus 18-án Vásárosnaményba hívtak a 
Tisza-parti fesztiválra, amit augusz-
tus 20-án tartottak, de előtte elvittek 
az úgynevezett „Senki földjére” Bereg-
surány és a szovjet határ közé. Itt is zaj-
lott egy ünnepség a Páneurópai Piknik 
keretében. Nem gondoltuk, hogy törté-
nelmi pillanat részesei vagyunk. Még 
álltak az őrtornyok a határon, bennük 
a géppuskás katonák, lent a színpadon 
pedig a bogdándi Rozsmalint ropta a 
táncot. Katona Tamás történész és Ivan 
Abaimov nagykövet voltak az esemény 
szónokai. Feledhetetlen volt a pillanat 
nagyszerűsége. Akkor még nem tudtuk, 
hogy az osztrák–magyar határon azok-
ban a pillanatokban verték a vasszeget 
a kommunizmus koporsójába.

Az 1990-es években gyakran jártunk 
külföldön: Nyíregyházán, Nagykállón, 
Mátészalkán, Baján, Szentendrén, a 
kárpátaljai Nagyszőlősön, Felvidéken, 
sőt, egy bécsi út is szinte sikerült. 

1999. december 9-én Sipos tanár úr, 
a bogdándi iskola akkori igazgatója, a 
falu mindenese alig 51 évesen elhunyt . 
Az együttes vezető, irányító nélkül ma-
radt. 2000 januárjában a csoport tag-
jai összegyűltek az iskolában, és arról 
tanakodtak: hogyan tovább? Mivel Si-
pos tanár úr szakmai utódja én let-
tem, a csoport tagjai azt akarták, hogy 
a Rozsmalint irányítását is én vegyem 
át . Másfajta elfoglaltságom miatt erre 
nem vállalkoztam, így vette át az irá-
nyítást egy háromtagú bizottság. A La-
citól megszokott lendület, felívelés 
megtorpant, majd hanyatlani kezdett, 
hiszen az ő ismertsége és elismertsé-
ge nem volt elhanyagolható tényező. 
Ráadásul közben eltelt 25 esztendő, s 
a csoport nem tudott megújulni, mert 
nem volt utánpótlás: egyszerűen nem 
volt, aki az egyre idősödő hajdani fia-
talok helyébe lépjen. A közben megnyílt 
európai határok lehetővé tették, hogy 
fiataljaink külföldön keressenek meg-
élhetést, boldogulást . Ennek dacára 
összejött még néhány falunapi fellépés, 
illetve otthoni szereplés, és lassan-las-
san legördült a függöny . Így önmagát 
számolta fel a hajdan sok szép sikert 
megélt Rozsmalint.

Ennek ellenére nem halt ki Bogdán-
don a néptánc, az elődeinktől kapott 
örökség. Azóta is gondos kezek irányít-
ják a kicsik lépteit, és biztosítják szá-
mukra a fellépési lehetőséget. Kürti 
Csilla, Debreni Noémi és Balogh Raluca 

tanárok lelkesedése, szakmai hozzáér-
tése biztosíték lehet a folytatásra.

Az amatőr színjátszás

Egyedi jelenség volt a Tövishát eme 
szegletében a felnőttek körében az 
amatőr színjátszás. Természetesen, en-
nek is Sipos tanár úr volt a mozgatóru-
gója. Éppen ő nyilatkozta Beke György 
már idézett könyvében: „itt nem kell 
nógatni az értelmiséget, mozdítsunk 
már valamit, a műveltség emelheti ki 
Bogdándot ebből a katlanból. Ahol az 
értelmiség tudja a dolgát, ott hamar 
akadnak segítőtársai.” A bogdándi ér-
telmiség úgy látszik, tudta a dolgát . 
Minden szilveszterre egy-egy veretes 
darabbal készültünk, amit természete-
sen egy-két hónapi próba előzött meg. 
Decemberben, főleg a színpadi próbák 
idején nem volt irigylésre méltó szóra-
kozás a hideg, fűtetlen kultúrházban 
próbálni órákon át. De közben rájöt-
tünk, hogy milyen összetartó, közössé-
gépítő ereje van az így eltöltött óráknak. 
Felsorolnék néhányat a bemutatott 
színdarabok közül: Heltai Jenő: A néma 
levente, Tamási Áron: Énekes madár, I. 
L. Caragiale: Egy viharos éjszaka, Sütő 
András: Fügedes, Molnár Ferenc: Dok-
tor úr, Móricz Zsigmond: Úri muri, Ör-
kény István: Tóték. Németh László: 
A két Bolyai című darabja lett volna a 
következő, de ez már elmaradt. 1987 
szilveszterén mutattuk be a Tótékat . 
Tragikomédia egy falusi színpadon? 
A darab témája nem volt veszélytelen 
1987-ben. A 2. magyar hadsereg doni 
katasztrófájáról beszélni több mint 300 
ember előtt? A szellem kommandósai 
igen csak éberek voltak még ezekben 
az időkben. A közönségünk megértette 
a darab üzenetét, s mi is megúsztuk a 
bravúrt .

Ezek az előadások nem egyetlen al-
kalomra születtek. A szilveszter utáni 
hónapokban rendszerint vendégjárás-
ra indultunk a környező szilágysági 
falvakba. Amikor az RTV magyar adá-
sa, Labancz Fridáék nálunk jártak, és a 
hétfői magyar adás részére forgattak, 
a bogdándi tánc mellett Tamási Áron 
Énekes madár című bogdándi előadá-
sát is felvették . Ezek után már nem is 
csoda, hogy a szatmári Északi Színház 
társulata évente két előadást is tartott 
Bogdándon, sőt Móricz Zsigmond Sári 
bíró című darabját először Bogdán-
don mutatták be, s csak a következő 
nap Szatmárnémetiben. Két-két alka-
lommal járt nálunk a Maros Állami 
Népi Együttes és a Hargita Állami Népi 
Együttes .

A bogdándi dalárda és vendéglátói Koltón a Teleki-kastély előtt
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A dalárda

A szilágysági falvak egy részére sajnos, 
jellemző volt abban az időben a kultú-
rával szembeni igénytelenség . Ellen-
ben a Bogdándon 1931-ben megalakult 
dalárda 1932-ben már második díjjal 
tért haza a nagybányai kórustalál-
kozóról. Ez a dalárda a mai napig lé-
tezik, működik, elmondhatjuk tehát, 
hogy Bogdándon 84 éves a kórusmoz-
galom. Még a legdühöngőbb kommu-
nista időkben sem szűnt meg, ugyanis 
egyházi ünnepeinken mindig fellépett 
a dalárda. Éppen ezekben a szörnyű 
években tudott a dalárda a nemzeti 
önismeretünk ébren tartója lenni . Egy 
más kulturális és szellemi szintet je-
lentett, amikor Mészáros István tanár 
úr is csatlakozott a kórushoz . Ki feled-
heti el a konferansziéit, a versmondá-
sát vagy egykori tanítványai versmon-
dását, akik művészi szintre emelték 
Bogdándon a műfajt? Igazi ünnep volt, 
amikor Tóth Kati, Nagy Márta és Sá-
rándi Annamária verset mondtak. 
Így lelt otthonra a bogdándi reformá-
tus templomban Wass Albert, Márai 
Sándor, Sajó Sándor, Ady Endre, Dsida 
Jenő, Petőfi Sándor, Arany János, Ju-
hász Gyula, Reményik Sándor és még 
sokan mások . Ezek a szavak eljutot-
tak a testvérgyülekezetek hallgatóihoz 
is Barótra, Koltóra, Szilágysomlyóra, 
Szilágycsehbe, Kecelbe .

Muzsnay Árpád is szeretettel em-
lékszik vissza a ’90-es évekre, amikor 
a szatmárnémeti székesegyházban 
megrendezett magyar egyházi kóru-
sok találkozóján a bogdándiak külön 
színfoltot jelentettek, és mind hang-
zásban, mind kivitelezésben sikere-
sen vehették fel a versenyt a márama-
rosszigeti, nagybányai, nagykárolyi, 
szatmárnémeti kórusokkal. Nagy-Kis 
Mihály karnagy úr most is szívesen 
foglalkozik velük, pedig már a 80-at 
tapossa. És ami még fontos: ők azok, 
akik a lelkipásztor után ballagva, éne-
keikkel elkísérik a reformátusainkat 
az utolsó útjukra .

A Nemzetiségi 
Néptánc-fesztivál
A Rozsmalint Tánccsoport hirtelen jött 
sikerén felbuzdulva Sipos tanár úr az-
zal az ötlettel kopogott be a Művelődé-
si Főosztályra Szatmáron, hogy mi is 
szeretnénk egy fesztivált szervezni ma-
gyar csoportok részvételével. Ugyan-
is Szatmár megyében két román jel-
legű fesztivált is rendeznek évente: 
Lajosvölgyön (Huta-Certeze) az avasi 

táncok fesztiválját, Homoródon pedig 
a Bükk-aljai táncok fesztiválját . V . Sa-
vinescu végül megoldotta a dolgot: ne 
legyen teljesen magyar, mert így nem 
fogadják el, de legyen a nemzetiségek 
fesztiválja. Alaptétel: akik egy területen 
kisebbségben élnek, azok felléphetnek a 
bogdándi fesztiválon . 1990 . október 7-én 
volt az első ilyen rendezvény a Mély-
ság-partján felállított ideiglenes szín-
padon. Az 1990. március 19-i szatmári 
és marosvásárhelyi magyarellenes ese-
ményekre célozva mondta Sipos igaz-
gató úr: „Mi virággal dobálunk, nem 
kövekkel.” Az évente megrendezett fesz-
tiválon nagyon sokan megfordultak, a 
harmadik rendezvényen maga Kallós 
Zoltán is itt volt. Az évek során ellátoga-
tott a fesztiválra Tőkés László püspök, 
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, Szilágyi 
Mátyás, Magyarország kolozsvári fő-
konzulja, miniszterek, szenátorok, par-
lamenti képviselők. Ennél talán érde-
kesebb a résztvevő csoportok lajstroma: 
a dobrudzsai lipovánok, a bodzafordu-
lói románok, a monospetri szlovákok, a 
Szatmár megyei ukránok mellett jelen 
volt Bogdándon a Kraszna, a Lompért, 
a Zilahi Terbete, a szilágycsehi Bereke-
nye, Kolozsvárról a Zurboló, a várfalvi 
csoport, Kalotaszeg minden csoportja, 
a backamadarasi csoport, a nyárád-
szeredai Bekecs, a székelykeresztúri 
Pipacsok, Hargita megye nagyon sok 
együttese . Minden évben voltak külföl-
di vendégeink is, főleg Magyarországról 

(Elek, Méhkerék, Tarpa, Nyíregyháza, 
Debrecen, Géberjén, Mátészalka, Ajka, 
Kaba, Ököritófülpös), de Szlovákiából, 
Szerbiából és Ukrajnából is rendszerint 
eljött egy-egy csapat. Egy idő után már 
szakmai rangot jelentett a bogdándi 
fesztiválon való fellépés, ezért jöttek el 
a Röpülj, páva győztes csapatai is Bog-
dándra: az Ördögborda és a Bekecs .

2015-ben volt a jubileumi 25 . ren-
dezvény (1999-ben kimaradt) . Én 2000-
től vettem át a rendezvénysorozatot, s 
2015-ig szerveztem Nagy Julianna he-
lyi vállalkozóval közösen . Én feleltem 
azért, hogy mi kerül a színpadra, Juli-
anna pedig, hogy mi kerül a táncosok 
és a vendégek asztalára vendégfogadó 
szeretetünk jeleként . Közben én is elér-
tem a nyugdíjas korhatárt. Remélhető-
leg utánam is lesznek még bogdándiak, 
akik felvállalják a további rendezvé-
nyek szervezését .

És amit még a Rozsmalintnak 
köszönhetünk
1997. június 28-án felavatták Bogdán-
don a Magyar Múzeumot. Sipos tanár 
úr múzeum-alapítási gondolata még a 
’80-as évek elején felmerült. 1982-ben a 
megyei múzeum megvásárolt a faluban 
egy jellegzetes bogdándi parasztházat, 
amelyet a ’90-es években tataroztak. 
Az épületben a tárgyi kultúra helyi da-
rabjaival (bútorok, használati tárgyak, 
szőttesek, varrottasok, kerámia, vise-
let) rendezték be. Az avatón hangsúlyoz-
ta Sipos tanár úr: „a bogdándi Magyar 
Múzeum célja a község anyagi kultú-
ráját, az építkezésben és életmódban 
megnyilvánuló műveltségét felkutatni, 
megőrizni és bemutatni”. Azóta elég sok 
víz lefolyt a Mázsa-patakon. A Szatmár 
megyei Múzeum fennhatósága alá tar-
tozó Tájházra már ráférne egy alapos 
felújítás és anyagának bővítése is.

Kovács Katona Jenő 1937-es fájdal-
mas kiáltásában emlegetett „degene-
rált utódok”, a „kultúra iránti közöny” 
jóslata nem vált be, s remélem az utá-
nunk következő nemzedék is élő cáfo-
lata lesz a jóslatnak. Ő a népes csalá-
dok okozta problémákból eredezteti az 
akkori Bogdánd rákfenéjét. Akkor, 1937-
ben 1200 ember élt itt nálunk, 1983-ban 
Beke György már 1716 feletti népességet 
emlegetett . Ma, 2015-ben körülbelül 
930-an élünk a faluban. Tehát én ponto-
san az ellenkezője, a fogyás miatt aggó-
dom. De inkább abban reménykedem, 
hogy „lesz még egyszer ünnep a vilá-
gon”, s a bogdándi református templo-
munkra a következő 40 évben is büsz-
kén nézhetnek fel a bogdándiak .

Tövisháti viselet a Sipos László Tájházban.  
Szabó Árpád felvétele
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adad Szatmár megye délkeleti ré-
szén elterülő helység. Községközpont, 
amelyhez Hadadnádasd, Lele és Ha-
dadgyőrtelek falvak tartoznak. Nép-
rajzi szempontból a Tövishát kistérség 
szerves része, annak északi határán . 
Jellegzetes erdélyi, többnemzetiségű 
és -vallású település. „Hadad, mint te-
lepülés, a maga évszázados sokszínű-
ségében, mintha maga lenne a teljes 
Erdély . Végvára nemzetünknek és nem-
zetiségünknek” – írja Beksy Ida, a zila-
hi Árkád című lap főszerkesztője Kaszta 
István Hadad a hadak útján című köny-
vének előszavában. Ebben a könyvben 
találunk részletes helytörténeti leírást 
a településről, illetve romániai és ma-
gyarországi levéltári források, vala-
mint adatközlők alapján az 1919. április 
16-i ütközetről. Az esemény leírásában 
Kaszta István forrásként használta 
a Deseő Lajos ny. tábornok által szer-
kesztett Erdélyi ezredek a világháború-
ban című könyvet, amelyet magam is 
alapul használva próbálom bemutatni, 
hogy mi történt, s abból mi maradt meg 
az utókor számára . 

Az első világháború négy évét végig 
harcoló és szenvedő erdélyi magya-
rok abban reménykedtek, hogy vége 

a háborúnak, és a településekre visz-
szatér a nyugalom és a béke. 1918-ban 
fegyverszüneti és békeszerződések 
születtek, az Antant demarkációs vo-
nalakat húzott, amelyek rövid életűek 
voltak, mert nem tartották be azokat . 
Az erdélyi magyarok az önrendelke-
zés elvét követve 1918. december 22-
én Kolozsváron nagygyűlést tartot-
tak. A mintegy negyvenezer résztvevő, 
akik között bánsági svábok és szocia-
lista érzelmű románok is voltak, Er-
délynek a magyar állam keretein be-
lüli maradásáról határozott, amit 
viszont érvénytelenített két nappal 
később a román csapatok Kolozsvárra 
való bevonulása, majd nyugati irányú 
továbbvonulása .

A kilátástalan helyzetben, a hada-
di emberek is várták a fejleménye-
ket, hisz napról napra rosszabb hí-
rek érkeztek Erdély jövőjét illetően. 
„Egy fikarcnyi jó hír is helyrerázta 
volna kedélyüket. Nem is kellett so-
káig várakozniuk. De amit hallottak, 
attól nem lettek sem nyugodtabbak, 
sem boldogabbak . Megtudták ugyan-
is, hogy az Antant egy újabb, immár 
második demarkációs vonalat hú-
zott meg Erdély térképén, éspedig a 

A hadadi csata emléke

H

Kaszta András

A Székely Hadosztály hadadi hőseinek emléktáblája. A szerző felvétele
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Zám–Csucsa–Máramarossziget kö-
zött. Az ideiglenes határvonal a köze-
li Bükk-hegység ormain húzódik majd 
át, Hadad és Szilágycseh között – jött el 
a hír 1918 karácsonyán a hadadi embe-
rekhez . Sovány vigasz volt ez… furcsá-
nak és érthetetlennek tartották, hogy 
netán országhatár is lehet a két hely-
ség között, melynek lakóit ezer szállal 
fűzte évszázadokon át a közös történe-
lem . Ezt természetellenesnek és ért-
hetetlennek tartották . Csak ne legyen 
rosszabb – morfondíroztak belenyu-
godva. Mi mást tehettek volna?” – írja 
Kaszta István könyvének 61. oldalán. 
A helyzetet tetőzte az Antantnak a 
magyar kormánnyal szembeni igénye, 
miszerint az Alföld keleti részét en-
gedje át a román hadseregnek . Ez már 
a Károlyi Mihály vezette kormánynak 
is túl sok lett volna, ezért 1919 . márci-
us 20-án lemondott. Az orosz–szovjet 
mintára szerveződött Tanácsköztársa-
ság még inkább zűrzavarossá tette az 
amúgy is kusza helyzetet. A megma-
radt magyar csapatok elébe mentek 
az eseményeknek. Kitűnő példa erre a 
32. Székely Va dász ez red. Idézzünk Kra-
tochvil Károly ny . altábornagynak, a 
Székely Hadosztály parancsnokának 
az Erdélyi ezredek a világháborúban 
című kötetben rögzített emlékeiből: 
,,A Székely Hadosztály kötelékébe tar-
tozó 32. Székely Vadász ezred Erdélyből 

való viszontagságos kijövetele alatt 
meglehetősen szétmorzsolódott. Új ál-
lomáshelyén, Tasnádon fő teendője a 
szervezkedés volt. A felderítést 1919. ja-
nuár közepén Király Gyula főhadnagy 
kezdte meg egy nyolc tagból álló járőr-
rel. Amikor a felderítés Hadadig ju-
tott, a falu és a környék lakosságának 
magatartása arra mutatott, hogy Ha-
dadon igen kellene valamilyen kato-
nai erő. A környék lakosságából maga 
szervez csapatot. Király főhadnagy 
azonnal hozzáfog a toborzáshoz, Ha-
dad, Hadadnádasd, Lele, Szilágyszér 
és Bogdánd község magyarjaiból feb-
ruár végére 130 főnyi századot toboroz, 
s ezután Király főhadnagy a környék-
beli ellenséges gárdák ellensúlyozásá-
ra Hadad, Hadadnádasd és Szilágyszér 
községekben egy-egy 40–50 főből álló 
magyar nemzetőr-csapatot toborzott, 
melynek tagjai polgári ruhában, de 
fegyverrel felszerelve, saját községük-
ben helyi szolgálatot végeztek . 

Március 12-én a Tasnádon székelő 
24 . dandár Hadadra egy taracküteget 
is rendelt ki. Így március  közepén Ha-
dadon egy 130 főnyi század, 2 géppus-
kás-szakasz, 1 taracküteg és három 
40–50 főből álló nemzetőrszakasz áll 
mint »hadadi csoport«”. Február, már-
cius felderítéssel, kiképzéssel és állá-
sépítéssel telt el. Az Alsószopron levő 
zászlóaljon át az ezredhez is elkészült 
a telefonösszeköttetés. A felderítés fo-
kozatosan bővült, hatályossága emel-
kedett, amiben különösen Lele vállal-
kozó szellemű magyarjai voltak nagy 
segítségül. Március végére a csoport fe-
gyelme, felszerelése már kielégítő volt. 
Fegyver, lőszer és kézigránátból még 
tekintélyes tartalék is állott rendelke-
zésre. A ruhabeli hiányokon a lakosság 
is sokat segített. 

Április 14-én a legügyesebb kém je-
lentette, hogy aznap Szilágycsehbe kö-
rülbelül két zászlóalj és tüzérség érke-
zett. A román katonák nyíltan beszélik, 
hogy április 16-án megkezdik az álta-
lános támadást. Erre április 15-én késő 
délután készültségi helyzetet vettek fel, 
a következőképpen: 

1. sz. támaszpontot megszállja Closs 
hadnagy 2 géppuskával, ezen kívül a 
Dohi szakasztól 1 raj (összesen 20 em-
ber);

2. sz. támpontot megszállja a Dohi 
szakasz (28 ember);

3. sz. támpontot a Fövényes 344. ke-
leti lejtőjén, Király főhadnagy törzsé-
vel és 2 géppuskával, éspedig egyik a 
Muzsnay szakasztól, másik az ütegtől 
(23 ember);

4. sz. támpontot megszállja a Nagy- 
szakasz (29 ember) .

Az üteg Hadadtól északra a Fövényes 
nyugati lejtőjén, az út mellett, tüzelőál-
lásban . Tartalék: Jeney és Tövissy sza-
kaszok (30–30 ember) a faluban, a temp-
lom mellett. A nemzetőrszakasz a falu 
északi részében, a Wesselényi-kastély 
mellett (30 ember) .

A hadadnádasdi nemzetőrszakasz 
készenlétben, a szilágyszéri nemzet-
őrszakasz a Hadadtól délre fekvő 270 
magassági ponton épített támpont 
megszállására rendeltetett . Muzsnay 
hadnagy (22 emberrel) külön feladatot 
kapott: második géppuskájával tartsa 
ellenőrzés alatt a Fövényestől északra 
az Apáca-major felé vezető utat és tisz-
tást (Csikóskert), amely a nagy erdő-
ségek miatt a szilágycsehi főútvonal 
után a védelem legérzékenyebb pontja 
volt. Április 16-án hajnali 3-kor a szil-
ágycsehi út mindkét oldalán, a Dohi 
szakaszt a hajnali derengés kezdete-
kor rajtaütő nagy román túlerő lepte 
meg. Király főhadnagy az egész tarta-
lékot ellentámadásra rendelte . Közben 
az állásba tört román csapat egy része 
a Fövényes 344-re, a nagyobbik része a 
faluba nyomult. Amidőn a falu szegé-
lyére értek, akkor tört elő teljes lendü-
lettel az ellentámadó három szakasz . 
A két vadászszakasz egyenesen keleti 
irányban, az út két oldalán, a nem-
zetőrszakasz pedig Magyary zászlós 
alatt a falu északi kijáratától délkeleti 
irányba, egyenesen a 344-re, de a tá-
madás ellenük fordult. Király főhad-
nagy az ellentámadó szakaszok élére 
állt, elfogták a románok élén hősiesen 
harcoló Rosin őrnagyot, mire az ellen-
ség vad futásban özönlött vissza az 
erdő felé. Soraiban valóságos rendet 

A Székely Hadosztály hadadi hőseinek új em-
lékműve

A két világháború hőseinek emlékműve Ha-
dadon
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vágott Muzsnaynak az ellentámadók-
hoz csatlakozott géppuskája. A főhad-
nagy, felhasználva az ellentámadás 
lendületét, a támpontot igyekezett 
visszaszerezni, de nem sikerült . Erre 
elrendelte, hogy szakaszai ássák be 
magukat. Az üteg az ellentámadás-
kor szintén közreműködött, a később 
gyülekező tartalékokra lőtt. Az ellen-
támadással egy időben a Nagy-sza-
kasznál is harci zaj volt hallható, el-
lenben a Closs-támpontnál teljes volt 
a csend. Király főhadnagy lóra kapott 
és bejárta a jobb- és balszárny szaka-
szok területét . Ez alkalommal jelentet-
te Nagy főhadnagy, hogy támpontját a 
kora reggeli órákban egy lovastáma-
dás érte, de a szakasz sikeresen vissza-
verte azt. A románok újabb támadását 
Király főhadnagy újabb ellentámadás-
sal akarta megelőzni, hogy a 2. számú 
támpontot visszavegye, sajnos, siker-
telenül . Meg kellett hát elégedni azzal, 
hogy a bekövetkező újabb támadást a 
jelenlegi hevenyészett állásban fogja 
fel. Ehhez a hadadnádasdi nemzetőr-
szakaszt Hadadra rendelte, és a Hada-
don tömegesen jelentkező férfiakból 
új tartalékot szervezett . Pótoltatta a 
lőszert, a csapat étkezett, és igyekezett 
a védőállást megerősíteni. Minden se-
gédszolgálatot Hadad lakossága látott 
el, nem törődve a veszedelmekkel. Déli 
12 körül Gánga főhadnagy, aki északra, 
Apáca majorban a bikácai század tábo-
ri őrsének volt a parancsnoka, telefo-
non jelentette, hogy a románok túlerő-
vel támadják, s ha támogatást nem 
kap, állását kénytelen feladni. Éppen 

ekkor érkezett Hadadra Bogdándról a 
zászlóaljtartalék egy szakasza . Ezt a 
szakaszt Király főhadnagy azonnal 
Gánga főhadnagy erősítésére rendelte. 
Délután egy órakor a román tüzérség 
Hadadot lőtte. A szakaszok a kapott pa-
rancs szerint a román csapatokat egé-
szen közelre engedték és kb . 100–150 
lépés távolságról tűzzel való rajtaütés-
sel olyan veszteséget okoztak, hogy a 
zászlóaljnyi román csapat az úttól dél-
re fekvő mélyedésbe rohant vissza. Ez 
csak fokozta veszteségüket, mert a 278 
magassági pontról Closs hadnagy gép-
puska oldaltüzébe kerültek, s véres fej-
jel kellett az erdőbe visszavonulniuk. 
Tehát a második román támadás tel-
jes kudarcot vallott. Sajnos, a védő kis 
magyar-székely csapatot is több súlyos 
veszteség érte. Király főhadnagy is sú-
lyosan megsebesült, de ennek ellenére 
az első vonalban maradt. Itt értesült 
arról, hogy az üteg lőszere elfogyott, és 
visszavonulásra kapott parancsot. Ar-
ról is értesült, hogy Gánga, nem bírván 
tovább kitartani, visszavonult nyugat 
felé, délre pedig a második zászlóalj 
szakasza Kirvánál túlerő miatt szin-
tén kénytelen volt állását feladni . Bár 
Hadadot a bekerítés veszélye fenyeget-
te, Király főhadnagy mégis a sötétség 
beálltáig újabb ellenállásra adta ki in-
tézkedéseit. Király főhadnagy nagy-
mértékben vérző sebe kötözésére be-
ment a faluba. Alig érkezett oda, élénk 
tüzelést és harci zajt hallott. Lele és a 
315 magassági pont felől a románok a 
Closs-támpontot támadták. De Closs 
a szilágyszéri nemzetőrszakasszal a 

támadást visszaverte . Tehát a harma-
dik román támadás is csúfos kudarccal 
végződött. Ekkor azonban a zászlóalj-
parancsnokság, miután az ellenséges 
csapatok mindkét oldalon mélyen be-
hatoltak nyugat felé, elrendelte a visz-
szavonulást. Király főhadnagy hosszú 
lelki tusa után – mi lesz Hadad, Ná-
dasd, Szér, Bogdánd magyarjaival, mi 
lesz az otthonmaradt asszonyokkal, 
lányokkal, gyermekekkel? – kiadta a 
tervszerű visszavonulást, közölve kato-
náival, hogy akiket családjuk, házuk, 
vagyonuk a röghöz köt – ha akarnak – 
maradjanak vissza . Úgy is történt: az 
öregebbek maradtak, de a túlnyomó 
többség visszavonult. Délután 5 órakor 
ellenséges behatolás nélkül kezdődött 
a legnagyobb rendben a visszavonulás . 
Csak egy srapnel robbant Hadad felett. 
Király főhadnagy, amikor szakaszai 
már túlhaladtak Hadadon, az el nem 
vihető lőszert, kézigránátot felrobban-
totta, s a könnyező falu búcsúintegeté-
se mellett hagyta ott a magyar-székely 
hősiesség, önfeláldozó hazaszeretet és 
porba hullt remények egyik legdicső-
ségesebb színhelyét, Hadadot. A Rosin 
őrnagynál talált haditervekben foglal-
tak szerint Hadadot három zászlóalj, 
két üteg és egy lovasszázad támadta . 
A román csapatok nagyrészt ó-romá-
niaiak voltak, egészen jól felszerelve és 
ruházva . 

A történeti hűséghez tartozik Hadad 
lakosságának a harc alatt tanúsított 
szívbemarkoló magatartása. A táma-
dás megindulása után azonnal talpon 
volt az egész falu. A betörés alatt nagy 
volt az izgalom, de kétségbeesésnek 
semmi jele nem mutatkozott . Ehelyett 
ott élt mindenki lelkében a végletekig 
fokozott segíteni akarás. Az asszonyok, 
a leányok biztatták a férfiakat, lelkesí-
tették az ellentámadó csapatot, a férfi-
ak beálltak az ellentámadó szakaszok-
ba, szétkapkodták a tartalékban levő 
puskákat, s kézigránátokkal rohantak 
ki a hegyekre verekedni az ellenség-
gel. A harcszünet alatt a nők, gyerme-
kek hordták a tűzvonalba a lőszert, a 
kenyeret, a szalonnát, a tejet, kötözték, 
ápolták a sebesülteket. Asszonyok sza-
ladtak Nádasdra, Szérbe fegyverbe szó-
lítani a még otthon maradt férfiakat. 
A gyermekek is harcolni akartak, fiú az 
apával, hasonlóképp asszony a férjével, 
menyasszony a vőlegényével. Ezzel a 
határtalan lelkesedéssel és önfeláldo-
zással sikerült sokáig ellenállni a több-
szörös túlerőnek.

A veszteségről a következő adatokat 
tudjuk: saját részről 27 halott, ebből hét 
katona, 11 polgári személy, köztük két 
asszony és közel 20 sebesült. Román 

A lelei református templom tetőrészlete
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részről halottakban és sebesültekben 
kb. 450 fő a veszteség, aránylag sok 
tiszt. A román halottakat hozzátartozó-
ik elvitték, a hadadiaknak kellett azo-
kat Szilágycsehbe szállítaniuk, csak 18 
román halott maradt Hadadon, akiket 
a református templomkertben temet-
tek el; őket 1930-ban áthelyezték egy, a 
részükre kialakított sírkertbe, ahol mai 
napig is egy jó állapotban levő emlék-
mű áll.

Az elesett hét székely katona Udvar-
hely- és Háromszék szülöttei voltak, 
a többiek Hadad, Bogdánd, Nádasd 
és Szér lakosai. A két elesett asszony, 
Rácz Andrásné és Rácz Miklósné bi-
zonyosan hadadiak.  Ők a harcok al-
kalmával estek el, miközben tizenéves 
fiatalokkal együtt tüzelőállásokhoz 
szállítottak ennivalót és vizet az ellen-
állóknak. A hadadiak saját halottaikat 
és a székely katonákat a temetőkertbe 
temették el . 

Hatalmi űr keletkezett. A bevonult 
román katonaság parancsnoka élet 
és halál ura lett. A helybeliek háza-
ikba húzódva igyekeztek túlélni a ke-
letkezett vihart. „1919. április 21-én 
a román parancsnok összegyűjtötte a 
falu főterére a helység otthonmaradt 
lakosait, és katonáival kivitette őket 
a Mogyorós erdőn keresztül Lele felé, a 
Budai-rétre . Ott felsorakoztatták, hogy 
lelőjék őket” – mesélte Szántó Károly 
hadadi lakos . Tény, hogy ez megtör-
tént. A szüleik és nagyszüleik által 
elmondottakra hagyatkozó leszárma-
zottak elmondásaiból Kaszta István 
többet idéz helytörténeti monográfiá-
jában. Én általa nem említett két adat-
közlőt idézek. Péter Ferenc (sz. 1927) el-
mondta: „Apám Péter Ferenc (sz. 1902) 
17 évesen más fiatalokkal együtt nem-
csak ennivalót, hanem lőszert is szál-
lított a Fövényesre. Puskája is volt, és a 
katonák mellett ő is lőtt az ellenségre. 
Amikor a székely katonák visszavo-
nultak, puskáját a szénatartóba rej-
tette, és maga is elmenekült. Félve a 
megtorlástól, néhány hétig beállt szol-
gálni Szakácsiba, és csak később tért 
haza. Amikor a román katonák a falu 
embereit gyűjtötték össze, nagyapá-
mat az egyik közülük puskával arcul 
ütötte, talán mert nem mondott sem-
mit fiáról vagy az elrejtett puskáról.” 
A Budai-réten összegyűjtött felnőtte-
ket és gyermekeket sorba állították, 
és a visszaemlékezések szerint meg 
akarták tizedelni őket. Minden fel-
jegyzés és visszaemlékezés bizonyítja, 
hogy a kivégzést egy Szilágycseh felől 
érkező francia tiszt akadályozta meg. 
„Nagyanyám mesélte, hogy a Szil-
ágycseh felől érkező román katonák 

között volt egy idegen tiszt, aki a ki-
végző osztag parancsnokát magához 
hívta. A hadadiak között volt egy asz-
szony, aki cseléd lehetett valahol, és 
értett franciául. A tiszt ezeket mondta: 
– Mire foglaltátok el a földet? Hogy a 
népet kiöljétek belőle? Azonnal enged-
jétek el őket! Hát így menekültek meg 
az én nagyszüleim és még sok hadadi 
ember” – mesélte Péter Feri bácsi.

Id. Balog Ferenc pedig így emlékszik: 
„Apám (Balog István – K. A.) akkor 16 
éves volt. Ő is a hasonló korú fiatalok-
kal vitte az ennivalót és a vizet a szé-
kely katonáknak a Fövényesre. Mikor 
bejöttek a román katonák, három na-
pig a padláson bujkált, félt a megtorlás-
tól. Őt nem vitték ki a Budai-rétre. Zsu-
zsika nénémet, aki akkor négyéves volt, 
látva milyen nehezen halad anyjával 
és testvéreivel a tömeg végén, ölbe vet-
te egy román katona, mondván, hogy 
neki is egy ilyen kislánya van odahaza . 
Nem minden román katona viselkedett 
barbár módon a civilekkel.” 

Ifj. Király Gyula egykori főhadnagy 
az elfogott román tiszt, Rosin nevére, 
valamint az eseményekre úgy emlék-
szik, mintha maga is szemtanú lett 
volna. Elmondta, hogy apja, id. Király 
Gyula az öccsével volt katona Nagyká-
rolyban, a családban pedig sokszor el-
mesélték az 1919-es eseményeket . 1940 
szeptemberében id. Király Gyula ezre-
desi rangban tért vissza Hadadra . 22 
év alatt nem felejtették el őt, de ő sem 
felejtette el honvédő csatája színhelyét. 
Ekkor hozta az 1919-es hadadi ütközet-
ben elesett és a sebesülésükbe utólag 

belehalt hősök névsorát. A fehér már-
ványba vésett emléktábla a Hadad köz-
pontjában felállított emlékmű oldalán 
ékeskedett az első világháborúban el-
esett 43 hős katona emléktáblája mel-
lett. Az emlékmű 1958–59-ig állt, ami-
kor a helyi pártvezetőség eltávolíttatta. 
T . József – aki azóta elhunyt – bevallá-
sa szerint csak akkor szervezhetett bált 
vasárnap, ha – a helyi párttitkár uta-
sítására – szombat éjszaka két társával 
szétveri az emlékművet. Szántó B. Ká-
roly – akinek háza előtt állt az emlék-
mű – saját pincéjében rejtette el a táblá-
kat. 1984 tavaszán, amikor a Securitate 
két tisztje nagy razziát csapott Hada-
don a Sánta György lakodalmában elé-
nekelt székely himnusz miatt, Károly 
bácsi megijedhetett a táblák rejtegeté-
se miatt, és titokban az elhagyott régi 
temetőben a föld alá rejtette. 1991-ben 
találtunk rá, az írással lefelé fordított 
táblákra, de az 1919-es hadadi hősök 
emléktáblája, valószínűleg a rombolás 
miatt, ketté volt hasadva . Ma is jól lát-
szanak a csákányütések nyomai .

1994-ben, mivel a faluközpontban a 
hatóságok nem engedélyeztek magyar 
emléktáblák elhelyezését, a református 
templom bejáratánál emlékoszlopot ál-
lítottak az első és második világháború-
ban elesett hadadi katonák névsorával . 
Kérdésemre, miért nem került fel arra 
az 1919-ben Hadadon elesett hősök em-
léktáblája, Mészáros Árpád akkori lel-
kész arra hivatkozott, hogy a kettétört 
táblát nem tudták megragasztani, Tő-
kés László püspök látogatása pedig igen-
csak sürgette az emlékmű felállítását.

2010-ben felállítottak egy oszlopot a 
Székely Hadosztály emlékére a falu köz-
pontjában, de az említett tábla erről is 
lemaradt. Sőt, érdeklődésemre a hollé-
téről senki nem tudott. Mészáros tisz-
teletes viszont értesített, hogy mielőtt 
Hadadról távozott, a táblát a romokban 
heverő református templomban, a pa-
pok számara fenntartott szék alá rej-
tette, homokkal betakarva, írással lefe-
lé fordítva. Valóban ott találtam rá. Úgy 
érzem, a múlt még mindig kísért ben-
nünket, még mindig félünk kimondani 
az igazságot, emlékezni és emlékeztet-
ni embertársainkat és gyermekeinket 
arra, ami valóban megtörtént előde-
inkkel. Az emlékezést senki nem tilt-
hatja meg, az eseményeket meg nem 
történtté tenni nem lehet. A kegyelet 
mindenkinek jár, bármelyik oldalon 
esett el. Remélhető, hogy a közeljövő-
ben méltó helyre kerül a 27 elesett hős 
emléktáblája, és nem engedjük beiga-
zolódni Milan Kundera figyelmeztető 
sorait, miszerint „ha meg akarsz ölni 
egy népet, öld ki az emlékezetét”.

A Székely Hadosztály hadadi emléktáblája. 
Szabó Árpád felvételei
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Wesselényi-család az 1700–1800-as 
években két kastélyt is építtetett Ha-
dadon. Ezek közül az írásom tárgyát 
képező – az 1800-as évekbeli – háza-
sodás révén került a Degenfeld család 
birtokába. Ezt idős Wesselényi Ferenc 
és felesége, Rhédey Zsuzsanna építtette. 
E kastély örököse az építkezést is befe-
jező legnagyobb fiú, Farkas, akinek hat 
gyermeke volt, köztük két fiú: József 
és Farkas. Utóbbi maradt a Wesselé-
nyi-kastélyban, Józsefnek pedig építet-
ték ezt az új kastélyt, s mivel ő Kendeffy 
Rachelt vette el feleségül, ezért látható 
a falon a Wesselényi-Kendeffy kettős 
címer. József unokája pedig az a Wes-
selényi Teréz, aki 1882-ben hozzáment 
a németországi gyökerekkel rendelkező 
Christoph von Degenfeld-Schönburg-
hoz. Innen a Degenfeld-kastély elneve-
zés, a kastélyt pedig az ő leszármazot-
taik örökölték. A gyönyörű park övezte 
épületet 1946-ban Maximilian Degenfe-
ld Schönburgtól államosították.

A kommunizmus idején az állam is-
kolát működtetett benne, így megme-
nekült attól, hogy sok más államosított, 
nem használt kastélyhoz hasonlóan a 
környékbeliek széthordják. Az épület 
2006-ban visszakerült a Degenfeld-csa-
lád birtokába, akik Tőkés László püs-
pök kérésére a kastély használati jogát 
39 évre átadták a Királyhágó-melléki 
Református Egyházkerületnek. Mivel 
B-kategóriás műemléképület, a felújí-
tása roppant bonyolult folyamat, en-
nek ellenére a termeket lehetőségünk 
szerint rendbetettük, és különböző te-
vékenységekre használjuk .

Nézzük meg, milyen programoknak 
ad otthont ez a kastély . Sajnos, Hadad 
község Árpád-kori református temp-
loma 1998 óta használhatatlan, a föld-
csúszások miatt remény sem maradt 
mára, hogy valaha újra megfeleljen ere-
deti rendeltetésének . Így a helyi gyüle-
kezet is e kastély két termében szervezi 
minden egyházi tevékenységét . Mivel a 

A hadadi Degenfeld-kastély látképe az udvarról

A Degenfeld egyházi központ 
mindennapjaiból

A

Tőtős Beáta-Margit
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környéken nincs más, ekkora befoga-
dóképességű épület, ugyanitt zajlanak 
a más programok, a különböző ifjúsá-
gi táborok is. A szobákban 80–90 gyer-
meket tudunk elszállásolni, a közel 
kéthektáros udvar mind sátorozásra, 
mind szabadtéri tevékenységekre al-
kalmas. Étkező és az előadásoknak el-
különített hely is található benne, így 
egy akár 100–120 fős tábor résztvevőit is 
vendégül láthatjuk .

A Nagykárolyi Református Egy-
házmegye minden évben két tábort 

szervez Hadadon. A gyermek-, illetve 
az ifjúsági tábor egyaránt egyhetes, 
résztvevői református gyermekeink és 
fiataljaink, a szervezők az egyházme-
gye lelkipásztorai.

A Szatmár megyei magyar diákszö-
vetség (MADISZ) a hagyomány szerint 
minden év augusztus első két hetében 
kézműves- és néptánc-tábort szervez, 
ilyenkor a magyar népzene betölti a 
környező utcákat is. A résztvevő gyer-
mekek agyagoznak, gyöngyöt fűznek, 
nemezelnek, kosarat kötnek, és köz-
ben tanulják a szatmári és a szilágysá-
gi magyar táncokat élő zene kíséreté-
ben. Augusztus második hete az idegen 
nyelvé, a gyermekek szatmári és ame-
rikai oktatók segítségével tanulhatnak 
angolul .

Nyaranta tíz-tíz nap a művészeté. 
Ekkor képzőművészek érkeznek, a táj 
szépségeiben gyönyörködve lazítanak 
és festenek . Táborzárásként alkotása-
ikból kiállítást szerveznek, egyúttal 
minden alkotó az alapítványnak aján-
dékoz egy-egy festményt, amelyek el-
adásából a kastélyt szépítjük, javítgat-
juk. Május hónap a jótékonysági bálé, 
ekkor árverezzük el a táborban készült 
alkotásokat. Az elején bele sem gondol-
tunk jóformán, hogy mit jelent egy kép-
zőművészeti alkotótábor, de látva, hogy 
miként kerülnek vászonra a környék 
házai, kastélyai, természeti szépségei, 
s azok miként kerülnek a kiállításokat 
látogató nagyközönség elé, már megér-
tettük az ilyen rendezvények lényegét .

Ezeken kívül konferenciáknak, talál-
kozóknak és esküvőknek is otthona volt 
már a kastély . Volt családkonferencia 
magyarországi meghívottakkal, hely-
történeti tudományos ülésszak nagy-
váradi vendégekkel, presbiterszövetségi 
találkozó, nőszövetségi csendes nap, er-
dei iskola, ifjúsági csendes nap, majális 
és még hosszasan sorolhatnánk .

Az udvaron valamikor faritkaságok 
pompáztak. Ezekből mára kevés ma-
radt. Az udvar egyik része ma is erdő-
szerű, fiatal fák nőtték be leginkább. 
Viszont áll a kastély közvetlen környe-
zetében egy öreg tölgy, amely a hely-
beliek szerint idősebb a kastélynál, 
és már a kastély építésekor nagy volt. 
Csodájára járnak, és mivel a koronája 
alacsonyan ágazik el, nyáron tele van 
gyermekekkel, akik nagyon szeretnek 
rajta üldögélni, ősztől pedig mókusok 
gyűjtik róla a télirevaló eleséget.

Ősszel elcsendesedik az udvar, de 
amikor elkezdődik az új tanév, ismét 
gyermekek népesítik be az épületet. 
Mivel a hadadi óvoda felújítás alatt áll, 
ezért már két éve két terem óvodaként 
működik. 

Az épületet alapítvány működteti és 
tartja fenn, tölti meg tartalommal, a 
rendezvényekből befolyt összeget pe-
dig az épület javítására, karbantartá-
sára költi. Reménységünk szerint lehe-
tőség nyílik majd pályázni is, és akkor 
már nemcsak belül fog jól kinézni a 
kastély, hanem kívül is ékessége lesz 
a falunak .

A Degenfeld-kastély főbejárata. Szabó Árpád felvételei

Kettős címer a Degenfeld-kastély homlokzatán



a művelődés melléklete • 2016 • 41

Tövishát

iért fontos a néphagyomány? Mert ez 
vezeti vissza az embert önmagához, ez 
a legrövidebb visszaút a teremtéshez, 
mert feloldja a magányt és tartalmaz-
za az emberiség által felhalmozott tu-
dást. Eddigi pedagógusi tapasztalatom 
igazolja, hogy a saját településünk nép-
szokásainak és néphagyományainak 
megismerése és őrzése fontos feladat, 
kötelesség . Ezáltal a tanulók megisme-
rik a falu történelmi múltját, vallásos 
életét, régi idők mesterségeit, az embe-
rek foglalkozását, életkörülményeit, vi-
seletét és különböző mezőgazdasági, de 
más jellegű munkaeszközöket is.

Fontos rámutatni arra, hogy bár 
az életkörülmények nehezek voltak, 
a család a legfontosabb értékek közzé 
tartozott. A nemzedékek közötti meg-
értés és tisztelet összekovácsolta és erő-
sítette a családot. A mindennapi élet 

tevékenységeiből a család minden tag-
jának részt kellett vállalnia, minden-
kinek megvolt a feladata a liba- vagy 
szarvasmarha-legeltetéstől a gyümölcs 
betakarításán át a legbonyolultabb 
munkákig . Ezáltal nevelték a gyerme-
ket tudatos, felelősségteljes és tisztelet-
tudó felnőtté.

Szamosardó földrajzi, történelmi 
és demográfiai szempontból is olyan 
település a Tövishát északi peremén, 
ahol kedvező feltételek voltak és van-
nak a néphagyományok őrzésére és 
továbbéltetésére. Az a világ, amelyben 
a karácsony nemcsak a sütés-főzésről 
és takarításról szólt, hanem a hitről, a 
családdal együtt készített szaloncukor-
ról és a hosszú téli esték mesevilágáról 
is. A farsangi időszak nemcsak egy far-
sangi mulatságot jelentett, mint ma, 
hanem azt a mesebeli és már olyan tá-
volnak tűnő csodálatos világot is, ahol 
a petróleumlámpa fényénél a guzsalyra 
kötött csepű illatával, a lányok és a le-
gények vidám nevetésével teltek a hosz-
szú téli esték . Ez a világ nekünk valóság 
volt, a fiatalabb korosztálynak pedig 
mese. Amely nevel, oktat, érzelmeket 
fejt ki, magatartásformákat alakít, pél-
dát mutat.  Éppen ezért a faluban szüle-
tett pedagógusként különös vonzódást 
éreztem ezen értékek megőrzése és át-
adása iránt .

Sajnos, egyre kevesebb gyermek is-
meri települése néphagyományát, hall-
gat népzenét, vagy játszik különböző 
népi gyermekjátékokat. Ebben az eset-
ben a pedagógusnak kell biztosítania 
az emocionális többletet, amely ser-
kentse, ösztönözze újabb és újabb nép-
dal, néptánc vagy népi gyermekjáték 
megtanulására. A fentebb említett ha-
gyományok felelevenítése iskolai ün-
nepségeken, különböző események al-
kalmával történik, ilyen a karácsonyi 
műsor, a karnevál, az Anyák napi ün-
nepség stb. 

Hagyományőrzés  
Szamosardón

M

Kis Tóth Ilona

Szamosardói leányok fonójelenete
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Őszi-téli szokások 
Szamosardón
A néphagyományok is állandó átala-
kuláson mennek át mind tartalmilag, 
mind formailag, ez alól a szamosardói 
népszokások sem kivételek. A szőlőmű-
velés és a szüreti szokások mondhatni, 
szertartásszerűen történtek Szamosar-
dón, de sokat veszítettek egykori han-
gulatukból, varázsukból, a hozzájuk 
kapcsolódó szokások, hagyományok 
fokozatosan kivesztek. Néhány éve si-
került ismét részben feleleveníteni a 
szüreti felvonulást és bált, amely a me-
zőgazdasági munkák végét is jelentette.  

A legények és a leányok népviselet-
be öltözve kezdetben lovas szekéren, 
az utóbbi három évben egy áruszállító 
gépkocsival végigjárják a falu utcáit, és 
mindenkit meghívnak a bálba. A nyi-
tott gépkocsira felrakják a szüreti mun-
kaeszközöket (hordó, morzsáló, sajtó), 
és azokat szamosardói szőttesekkel és 
varrottasokkal díszítik ki. Helyenként a 
felvonulókat megállítják, mert kalács-
csal, rántott hússzeletekkel, pálinká-
val, borral, üdítővel várja a lakosság a 
felvonulókat .

A kisdobos a következőket hirdeti:
„Közhírré tettetik!
Na, figyeljen mindenki, aki itt van 

Szamosardón .
Megkezdődött a szüreti mulatság.
Készüljenek hát!
Szíveskedjenek a ruhájukat kivasal-

ni, a cipőjüket kifényezni és az esti bál-
ba’ megjelenni.

Ha már este 8-at üt az óra
A kultúrházba’ felcsendül a nóta.

Ide várjuk a hölgyeket, urakat, hogy 
jól érezzék magukat!”

A felvonulás alatt nótákat, népdalo-
kat énekelnek: „Megérett, megérett a 
fekete szőlő”, „Kalapom, kalapom csor-
góra”, „Piros kancsó, piros bor”.

A báltermet (művelődési otthont) a 
fiatalok feldíszítik és a bált népdalcso-
kor, néptánc, vidám jelenetek indítják.  

Az iskola is cselekvő részese ezeknek 
a népszokásoknak. Az iskolai tevékeny-
ségek során a gyermekek fogalmazást 
írnak, kikérdezve a nagyszülőket a ha-
gyományokról .

Az utóbbi években sikerült 70 éven 
felüli „táncosokkal” feleleveníteni a ha-
gyományos ardói táncrendet . Ezt egy 
kazettán népszerűsítettük, és az iskola 
tánccsoportjának, valamint a fiatalok 
táncába megpróbáltuk beépíteni. Álljon 
itt néhány öreg táncos neve, akik cse-
lekvően részt vettek ebben a tevékeny-
ségben: Váncza Mária, Nagy Árpád, 
Takács Miklós, Takács Anna, Kádár Ju-
lianna, Muresan Lázár.

A téli ünnepkör számtalan alkalmat 
kínál a népszokások, néphagyományok 
megismerésére, gyakorlására. Decem-
ber 6-a, a Miklós nap nemcsak a hagyo-
mányos Mikulásvárást jelenti, hanem a 
népi kalendárium szerint ettől a naptól 
fogva kezdődik el a karácsonyi disznó-
vágás. A disznóölés, mint szükséglet és 
népi szokás Szamosardón századok óta 
igen fontos szerepet tölt be a falu életé-
ben . Ezt a családi eseményt rokonok se-
gítségével, társaságban, más szóval köl-
csönkalákával végezték . Hozzájárulnak 
az ilyen alkalmak a rokoni kapcsolatok 
erősítéséhez, a baráti és jószomszédi 

viszonyok fenntartásához. Ilyen csalá-
di eseményen a gyermekek is szívesen 
részt vettek és vesznek, hiszen megfi-
gyelhetik azokat az ételeket, amelyeket 
ezen a napon készítenek a szüleik. Ösz-
szevetve a különböző megfigyeléseket 
megállapítottuk, hogy kisebb-nagyobb 
eltéréssel minden háznál ugyanolyan, 
a magyar konyhára jellemző ételek 
készültek. Az is megfigyelhető, hogy a 
szamosardói étrendet az egyszerűség 
és a takarékosság jellemezte . Ma már 
az olyan hagyományos ételeket, mint a 
„kaszásleves”, az ún. savanyúétel vagy a 
mulatós ünnepek utáni „korhelyleves”, 
a heti két alkalomra főzött paszuly leves 
el-elmaradoznak vagy más események-
hez kötődnek.

A kürtőskalács kétféle készítése 
megmaradt és elmaradhatatlan a hús-
hagyó keddi étrendből. A hagyományos 
kürtőskalácssütő-fán, vagy kukorica 
kóróra csavart tésztából készül . Ebben 
a munkában az iskolás leányok otthon 
és az iskolában is részt vállalnak .

A téli néphagyományok köréből a 
karácsonyi ünnepkörhöz kötődő kántá-
lásnak és az újévi köszöntésnek vannak 
hagyományai. A fiatal legények és a 
gyermekek kántálásától ma is hangos 
a falu karácsony éjjelén .

Szilveszter estéjén a falu apraja- 
nagyja megnézi a művelődési otthon-
ban a fiatalok műsorát, amit a férfiak 
óévbúcsúztatója követ a templomdom-
bon. Ilyenkor többször körbejárják az ősi 
templomot zsoltárokat énekelve.

Ugyancsak a téli ünnepkörhöz tar-
toznak az István – és a János – napi kö-
szöntések . Ennek is érdekes a forgató-
könyve. Ha az István vagy a János nevű 
gazdát aludva találják, a köszöntők be-
kötik a bejárati ajtót, majd egy hamu-
val telt cserépedény földhöz verésével 
ébresztik fel őt. A maradványokat a 
gazdának kell eltávolítani. A csoportos 
köszöntést éneklésben és rigmusban 
nyilvánították ki:

„Szent János, hát alszol-e még?
Ágyadban álmodozol még?
Ébredj fel álmaidból, serkenj fel 

ágyadból!
Mert eljöttünk tehozzád.”
Vagy:
„János napja vagyon,
Köszönteni jöttem,
Egy kupica pálinkáért
Jövőre is felkeresem.
Isten vigyázzon minden lépésére
Csak örömet, boldogságot hozzon a 

fejére!”
Bár a legtöbb népszokás, néphagyo-

mány a téli évszakhoz kötődik (ek-
kor volt és van több ideje az ilyesmire 
a falusi embernek), Szamosardón más Szamosardói farsang 2014-ben
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eseményhez kapcsolódó hagyományok 
is fennmaradtak. Ilyen például a má-
jusfa-állítás, a húsvéti locsolkodás.

Hagyomány és iskola

Az integrált tanítási módszer hozzá-
járul ahhoz, hogy a különböző tan-
tárgyak keretén belül elsajátított is-
mereteiket a gyermekek megtanulják 
összekapcsolni, valamint felhasznál-
ni annak érdekében, hogy új infor-
mációkhoz jussanak, új készségeket, 
képességeket sajátítsanak el. Ezáltal 
a gyermekek sokkal hamarabb önál-
lósulnak, könnyebben kapcsolatot te-
remtenek egymással, illetve a tanító-
val is . Ez igen fontos, hiszen idejüket 
múlták már azok a régi tanítási mód-
szerek, amelyek során az órát a tanító 
uralta. Manapság a hangsúly a gyer-
meken, a gyermek tevékenységén ala-
pul, a tanító legfeljebb segítőként van 
jelen . Ugyanakkor a gyermekek megta-
nulnak csoportosan dolgozni, segítenek 
egymásnak, megküzdenek a feladattal, 
ezáltal elősegítve a gondolkodás, a fel-
adatmegoldó képesség fejlődését. Nem 
elhanyagolandó az a tény sem, hogy 
ezek a módszerek a szülőknek a tanítá-
si-tanulási folyamatban való cselekvő 
részvételét szorgalmazzák .

Például anyanyelvi órán olyan fel-
adatokkal bízzuk meg a tanulókat, 
hogy kutassák fel a település történel-
méhez vagy földrajzi elhelyezkedéséhez 
kapcsolódó népmondát, érdeklődjenek 
a népviselet múltjáról, a díszítő elemek 
jelentéséről stb. Ez az iskolanapok ke-
retében csoportos versenyek keretében 
vagy önálló dolgozat megírásában való-
sul meg, a zsűri pedig díjazza a legjobb 
munkákat .

Tudomány-órához kapcsolhatjuk 
azokat a megfigyeléseket, jóslásokat, 
amik a mezőgazdasági munkákhoz 
vagy az időjáráshoz fűződnek. Íme, né-
hány ízelítő azokból a jóslásokból, ba-
bonákból, megjegyzésekből, amelyek a 
mi falunkban ismeretesek, mert több 
százra tehető ezeknek a száma. Példá-
ul, aki szép akar lenni, az első tava-
szi esőbe ki kell állnia. Aki haragosait 
le akarja győzni, Nagypénteken fok-
hagymás kenyeret eszik. Aki beszéd 
közben prüszköl, az igazat mond. A na-
gyon beteg embernek a temetőn szedett 
gyógynövények használnak. Akinek 
katicabogár száll a kezére, hamarosan 
férjhez megy vagy megházasodik . Ha 
tüskebokorba akad az eladó lány fers-
ingje (szoknyája), az özvegyemberhez 
fog férjhez menni. Eső lesz, ha a pók 
szaladgál a falon . Ha ketten egyszerre 

szólnak, igazat mondanak . Ha a kakas 
az ajtóban kukorékol, váratlan vendég 
érkezik. Aki átmegy a szivárvány alatt, 
meghal . Egyéves korig nem vágják le a 
kisgyermek körmét, hogy ne legyen tol-
vaj . Kevés orgonavirág, gyenge kukori-
catermés. Halottal álmodni, esős időt 
jelent. Aki imádságos könyvébe négy-
levelű lóherét hord, szerencsés lesz. Ha 
Margit napján esik az eső, akkor még 
negyven napig fog esni. Ha Katalin ko-
pog, karácsony locsog (ez fordítva is ér-
vényes). Ha a fecske alacsonyan repül, 
eső lesz.

A hagyományőrzést a kézimun-
ka órákon is igen könnyen alkalmaz-
hatjuk. Szerepet kapnak itt az olyan 
hagyományos technikák, mint a 
gyöngyfűzés, a varrás, a rongy- vagy 
kukoricacsuhé-babák készítése. Ilyen-
kor nemcsak a módszereket tanítjuk 
meg, hanem a településünk jellegzetes 
tárgyait is elkészíthetik, mint például 
bokrétát vagy a jegyzsebkendőt. Ezzel 
nemcsak az ősi értékekre hívjuk fel a 
gyermekek figyelmét, hanem egyúttal 
elkerülhetjük a kézimunka-tevékeny-
ségek egyhangúságát is, hiszen min-
den alkalommal egy-egy új techniká-
val ismerkedhetnek meg a gyermekek, 
akik ráadásul megtanulják értékelni a 
népművészetet. 

A környék egyetlen anyanyelven 
működő Általános Iskolája vagyunk. 
Tantestületünk mindent elkövet, hogy 
megszerettesse, továbbfejlessze az 
anyanyelv és a néphagyományok irán-
ti szeretetet a gyermekek lelkében . 

Ennek érdekében a falu minden fon-
tos eseményein, versenyeken, rendez-
vényeken részt veszünk . Gyermekeink 
büszkén öltik magukra a nagymamák, 
nagyapák díszes népviseletét, amikor 
iskolánk néptánccsoportja különbö-
ző rendezvényekre kap meghívót. Vol-
tunk már sülelmedi városnapokon, a 
XVII. Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál 
– a Padif – 2015. évi országos színjátszó 
versenyén, ahol első díjat nyertek diák-
jaink. Részt vettünk a nagybányai Fő-
tér-fesztiválon is, ugyanakkor iskolánk 
ösztönző szándékkal jelentkezett 2011-
óta házigazdának a megyei Kriza János 
ballada- és mesemondó verseny meg-
szervezésére . Minden alkalommal vol-
tak diákjaink, akik az országos szaka-
szon is szép teljesítményekkel, sőt első 
díjjal tértek haza.

Mindezek ellenére kihaló félben van 
már a szövés-fonás művészete az asz-
szonyok között, a fafaragás a férfiak 
körében, a farsangi időszak fonóházai, 
és a maszkurázás is kimaradt . Csak el-
vétve látni már kalákákat, amikről ré-
gebben híres volt a falu. Mindez a tár-
sadalom változásával is magyarázható . 
De biztos, hogy a néphagyomány-őrző 
szellemben nevelkedett gyermek köl-
csönhatásban él és fog élni a természet-
tel. Ráérez arra, hogy a világot képes 
alakítani, megismeri a közös alkotás 
örömeit, a múlt értékeit, a környezetért 
érzett felelősséget. Érzelmileg gazda-
gabbá, értelmileg fogékonyabbá válik . 
Megalapozódik benne a környezet és az 
embertárs iránti szeretet érzése .

Kézműves-foglalkozás Szamosardón. A szerző felvételei
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