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BEVEZETŐ 
 

UCSA című könyvem 2006 szeptemberében 
jelent meg. Rengeteg időbe tellett, amíg a 
könyvben található adatokat kikutattam és 

rendszereztem. Örömömre szolgált az a lelkesedés, 
amely ennek a könyvnek a megjelenése váltott ki 
mindenkiben. Nagyon sokan megköszönték, hogy 
végre volt valaki, aki megírta ennek a kis település-
nek a történetét. 

Könyvemben többek között felhívtam a figyelmét 
minden olvasónak, hogy ha valamilyen adatot nem 
talál elég hitelesnek, akkor feltétlenül járjon utána, 
hogy valóban csak olyan ismeretek kerüljenek a 
köztudatba, amelyeknek valóságos hátterük van. 
Volt is egy-két visszajelzés, mely néhány apróságra 
felhívták a figyelmemet, de ezek nem voltak annyira 
lényegesek. 

Ugyanakkor sokan megkerestek, hogy megmu-
tassák, nekik is vannak érdekes dokumentumaik, és 
még érdekesebb fényképeik. Megdöbbentem, hiszen 
eléggé nagy hírveréssel gyűjtöttem az anyagot a 
könyvemhez, sőt még a helyi újságban is kértem 
segítséget. Szomorú voltam, hiszen ezek valóban 
hiányoznak Bucsa történelméből, már csak azért is, 
mert minden kis adat nagyon fontos volt számomra s 
ez által a falu történetének is. 

Egyre több anyag érkezett hozzám, így tovább 
folytattam én magam is újra a kutatást. Ezáltal 
megint olyan adatok birtokába kerültem, amelyeket 
nem nélkülözhet a Bucsa történetét ismertető adat-
bázis. Szerintem most már ez folyamatos lesz, mert 
– egyéb kutatásaimmal párhuzamosan – hol itt, hol 
ott bukkanok régi iratokra, különleges adatokra. 
Ezeket pedig feltétlenül rögzíteni kell, hiszen ezzel 
válik majd egésszé Bucsa múltja. 

Az előzőhöz hasonló kivitelű újabb könyv kiadá-
sára nincs lehetőség, így inkább egy olyan sorozatra 
gondoltam, amelyben mindig folyamatosan bekerül-
hetnek a frissen szerzett ismeretek. Esetleg évek 
múlva, ha lesz rá megfelelő anyagi háttér, az itt meg-
jelent anyagot igényesebb formában is ki lehet majd 
adni. 

A Művelődési Minisztérium 2008-ban meghirde-
tett „Reneszánsz év” című pályázatán sikerült egy 
olyan összeget nyerni, amely ennek a költségeit – ha 
nem is teljes egészében – fedezni tudja. 

A „BUCSAI KRÓNIKA” szerkezeti felépítését – 
a hozzám eljuttatott anyagok alapján – négy egység-
re tagoltam. Az első részben lesz mindenkor a rég-
múltból előkerült anyagok feldolgozása, a második 
szakaszba kerülnek a közelmúlt eseményeiről össze-
gyűjtött írások, míg a harmadik helyen a jelen érde-
kesebb történéseivel ismerkedhetünk meg. Minden-
kor szeretnék helyet és lehetőséget biztosítani mások 

tanulmányainak, kutatásainak megjelentetéséhez. 
Éppen ezt szolgálja a negyedik rész, amelyben más 
szerzők munkája olvasható. 

Többen talán megkérdőjelezik azt, miért kell a 
jelennel is foglalkoznunk. Válaszom az, hogy egy 
krónikában mindenféleképpen szerepelnie kell a 
napi eseményeknek is, hiszen ha ezeket elfelejtjük, 
akkor a jövőben már nehezebb lesz visszamenőleg 
kikutatni. Ugyanakkor ez hitelesebb is, hiszen nem 
koptatja a feledés és az idő. Végül pedig azt tudom 
indoknak felhozni, hogy a jelenünk a jövőben már 
múlttá alakul s ezáltal az elkövetkező nemzedéknek 
is tudunk üzenni. 

Megpróbáltam munkám során a tanulmányokhoz 
kapcsolódó iratokat, igazolványokat, fényképeket 
összegyűjteni, mellékelni, hiszen így még látványo-
sabbá és még érthetőbbé válik a kor, melyben ezek 
készültek. Mindegyik írás különálló kutatás eredmé-
nye, így ritkán fordul elő, hogy egyik vagy másik 
szorosan kapcsolódjon egymáshoz. A célom nem is 
ez volt, csak az, hogy amire rábukkantam, az mindig 
rögzítve legyen. Fő szándékom ezekkel a megtalált 
és összegyűjtött információkkal az, hogy minden 
olyan adat, amely Bucsáról szól, amely Bucsát érinti 
bármely vonatkozásban, végül egy helyen legyen. 
Így bárki, akinek szüksége lenne ezekre, könnyedén 
hozzájuthat és munkájához, tanulmányához, beszá-
molójához mindezt felhasználhatja. 

Örülnék annak is, ha a több éves kutatásaim 
anyagával mások munkáját hatékonyan tudnám segí-
teni. Ugyanakkor természetes az, hogy az írások 
olvasása által a településhez kötődő emberek is még 
jobban megismerhetik, és még jobban megszerethe-
tik Bucsát. Mivel a közelmúlt és a jelen néhány 
eseményével is foglalkozom, így nem lehetetlen az, 
hogy többen találkoznak saját magukkal, vagy csa-
ládtagjaikkal a könyv oldalain. Előfordulhat, hiszen 
a fényképek készülhettek az iskolában, az utcán, a 
rendezvényeken, az ünnepségeken. Ezáltal egyre 
több helyi lakos lesz részese képileg is Bucsa törté-
netének, történelmének. 

A későbbiekben is gyűjtöm az újabb információ-
kat, a még megjelentetésre váró dokumentumokat, a 
szekrény mélyén rejtőző régi, esetleg megsárgult 
fotókat. Egy digitális levéltár is születőben van. Itt 
már megtalálhatók lesznek az előző és a mostani 
könyvben megjelent dokumentumok, személyes és 
családi iratok, fényképek. Természetesen kibővítve 
azokkal, amelyek helyhiány miatt nem kerülhettek 
bele egyik könyvbe se. 

Ajánlom könyvemet mindenkinek. 
 

Biró Endre 

B 
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Írásos emlékek vallanak Bucsa múltjáról. Ezek felkutatása volt 
egyik célom. A megtalált iratok elolvasása után sok mindenre 
fény derül. Ezek megőrzése és a kutatók számára való elérhető-
sége fontos feladat. Ezt a célt szolgálja ez a kiadvány is. 

1466-ban Bucsa már lakott hely volt. Ezt az is bizonyítja, hogy 
Ecseg határjárásán egy Lökös István nevű bucsai lakos is részt 
vett. A határjárások fontosságáról és a határjelek elhelyezéséről 
szól néhány oldal ebben a könyvben. Ugyanakkor az ebből adó-
dó perek jegyzőkönyveit mutatom be olvasóimnak. 

Az Ecseg és Bucsa, valamint a Szerep és Bucsa között zajló 
perek iratanyaga nagyon sok érdekes meglepetéssel szolgál a 
mai ember számára. 
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BOGÁRZÓ LEGENDÁJA 

 
ucsa történelme, története nagyon sok titkot 
hordoz magában. A titkok megfejtése sok 
időbe és fáradtságba kerül. Néha egy kis 

tévút is belekerülhet a titkok, legendák feltárásába 
és értelmezésébe. Éppen ezért ajánlatos minden 
információt többször ellenőrizni. 

Bucsa község kicsiny kis falu Békés megye észa-
ki részén. Lakossága két és félezer körül van s terü-
lete se túlzottan nagy. Mégis több egységből, falu-
részből tevődik össze, melyeknek nevei még ma is 
ismertek és a falu lakossága használja is. Mik is 
ezek? Természetesen a „magot”, a központot maga a 
névadó: Bucsa képviseli, de soroljuk fel a többiből 
is néhányat: Hámszárító, Újtelep, Kisbucsa, 
Bekefalva, Bogárzó. 

Minden településrésznek megvan a maga történe-
te, mondhatnám legendája. A legbizonytalanabb 
elnevezés éppen az utóbb említett Bogárzóhoz fűző-
dik. Furcsa név. Valamit ki is fejez, de miért éppen a 
bogarakkal összefüggésben? Talán sok bogár volt 
ezen a környéken, vagy bogár-rajok szállták volna 
meg egy időszakban a területet? Mert erre gondolhat 
az idegen. 

Idős embereket kérdezgetve több variáció is fel-
színre került. Az egyik állítás szerint Bogár Imre, a 
betyár járt erre, és őróla nevezték el Bogárzót. Bár 
az 1862. július 11-én kötél általi halálra ítélt betyár 
soha nem követett el súlyos vétséget, az egy éven át 
tartó „betyárkodása” a nép előtt legendává terebé-
lyesedett. Nyilván ebből adódik, hogy egyesek őt 
gondolják a bucsai Bogárzó falurész névadójának. 
Szép történetet lehetne ebből kanyarítani, mert az 
emberek idealizálták alakját, de nincs egy csöppnyi 
valóság se benne, hiszen soha nem járt ezen a vidé-
ken. 

Természetesen meg kell hallgatni mindenkit, aki 
érdekes adalékkal szolgálhat egy bizonyos témáról. 
Erről a Bogárzó elnevezésről pedig van még egy 
feltevés. Azt mesélik, hogy ha valaki az 1800-as 
években Füzesgyarmat felől érkezett Bucsára, a 
Berettyó hídján átmenve, s jobb felé, a falu végén 
lévő házakra tekintett, azok úgy néztek ki, mint apró 
bogarak, amint egy csoportba összebújva pihennek 
az újonnan betelepülők portái mögött. 

Ez már egy reálisabb megközelítés, de mégis, mi-
lyenek lehettek azok az elkülönült házikók, amelyek 
feltűnően másabbak voltak a többieknél? Miért ép-
pen olyanok voltak, és egyáltalán honnan jöhettek 
lakói? 

Kutatásaim során sok ismerősre tettem szert, akik 
szintén hasonlóan „bogarasok” voltak, mint én, akik 
szintén egy-egy település kutatásában merültek el. 

Ezekkel információkat cseréltem s így jutott el hoz-
zám Bogárzó hiteles története: 

1771-ben úrbérrendezés folyt Tiszanánán. Az ur-
bárium végrehajtására egy Brunszvik nevezetű kirá-
lyi biztos jelent meg a településen. A leírt krónika 
szerint, azok a középszerű és szegényebb református 
gazdák, akik nem kaptak a megélhetésükhöz elegen-
dő földet, panaszt tettek. Brunszvik megengedte az 
elégedetleneknek, hogy akkora telekre iratkozzanak 
fel az úrbéri táblázatba, amekkorára csak akarnak. 
Ez meg is történt, de 102 szegényebb gazdának így 
sem jutott föld. Ezek Lódi Kiss Mihály vezetésével, 
elköltözésre szánták el magukat. Ezt viszont nem 
engedte meg a püspöki jószágkormányzó, Ulrich 
János. A királynőhöz fordultak tehát, s bár Ulrich 
János, Brunszvik királyi biztos és a püspök igyekez-
tek magukról elhárítani a vallásüldözés kényelmet-
len vádját, az uralkodó rendeletére mégis bele kellett 
nyugodniuk a 102 jó robotos elvesztésébe. Az el-
vándorlók egy része a békési Bucsa-pusztát népesí-
tette be. Távozásuk során "bogárhátú kunyhóikat", 

vagyis az összes "padlás nélküli nádfalbul levő bo-

gárhátú kusurnyót" lebontották, faanyagát szekérre 
rakva magukkal vitték. 1772 év tavaszán olyan volt 
a falu képe, "mintha felprédálták volna”. 

Az 1772. évi közgyűlés jegyzőkönyve tehát el-
árulta nekünk Bogárzó új telepeseinek előző életét, s 
ezzel meg is oldódott a névadás legendája. Vagyis 
az 1772-ben ideköltözött jobbágyok „építési stílu-
sát” követték a még sokáig itt élő szegény utódok s 
így a „nádfalbul levő bogárhátú kusurnyók” adtak 
nevet Bogárzónak s otthont dolgos lakónak. 

Mint tudjuk, Bucsára nagyon sok vidékről jött te-
lepesek népesítették be. Az ő eredeti lakhelyük nem 
mindig tisztázott. Jöttek a környékbeli települések-
ről, a megye más részéből, de messzi vidékről is 
érkeztek jobbágyok, munkások, cselédek, akik végül 
itt találtak otthonra. Ha megfigyeljük Tiszanána és 
Bucsa lakóinak neveit, nagyon sok azonossal talál-
kozhatunk. Ezek nem biztos, hogy még ma is roko-
nok, de elképzelhető. Az onnan elvándorló és az 
ottmaradt családok ennyi – közel 300 – év alatt elfe-
lejtették egymást. 

A következő családnevek fordultak, fordulnak 
elő a két településen: Berényi, Balogh, Fábián, Far-
kas, Gonda, Juhász, Kiss, Molnár, Nagy, Nemes, 
Nyilas, Szabó, Tóth, Varga, Kónya, Kecse, Oláh, 
Pataki, Ruzsányi, Sápi. 

Még egyszer kihangsúlyozom, nem biztos, hogy 
mindegyik család a Tiszanánáról érkezettek leszár-
mazottai, de egy alaposabb kutatás ezt is tisztázná. 
Remélem egyszer valaki erre is vállalkozik. 

B 
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BUCSA ÉS ECSEG KÖZÖTTI HATÁRPER 

 
ucsa több száz éven keresztül sással, náddal 
benőtt vizenyős, lápos terület volt. Területé-
nek határait többször kellett ellenőrizni, ki-

tűzni, hiszen az évszázadok során a jelzések eltűn-
tek, megváltoztak – s a tulajdonosok cseréje miatt – 
többször módosulhattak. 

Egy település határainak védelmében az volt a 
legbiztosabb eljárás, ha olyan jeleket használtak, 
amelyek elmozdítása, vagy megváltoztatása nehéz-
ségekbe ütközött. Néha egy fasor, vagy éppen ma-
gányos fa bizonyult biztos támpontnak, bár ezeket 
egy vihar, vagy akár kártékony kezek kidönthették, 
megsemmisíthették. Határköveket még mindenhol 
nem használtak, de egy szilárd jel lerakása minden-
féleképpen nagyon fontos volt. Fontos volt még itt a 
nagy Bucsai pusztán is, hiszen vadban, halban, ma-
dárfajokban bizony igencsak bővelkedett. Azt vi-
szont senki nem szerette, ha a saját birtokából, saját 
tulajdonából idegenek gyarapodnak. Őrizte is min-
denki a határrészét, de feltétlenül vigyázott arra is, 
hogy azt ismerje mindenki. Tudnia kellett a szom-
szédoknak, hogy eddig hatolhatnak, tovább nem, 
hiszen csak eddig hat saját illetékessége. Vagyis ez a 
határ. 

A határjelek mindenkor figyelmeztették az elté-
vedt szomszédot, hogy ez már nem az ő „felségterü-
lete”, tehát itt már csak idegen. Az államiság egyik 
fontos része, a magántulajdon és annak védelme. A 
kijelölt határ biztosította részben a tulajdonos javai-
nak biztonságát is. A határjelek elhelyezése minden-
kor úgy történt, hogy az érintettek képviselői megfe-
lelő számban részt vettek ezen a hivatalos esemé-
nyen. Fontos volt ez mindenki részéről, hiszen a 
sajátjához mindenki ragaszkodott, s nem szerette 
volna, ha felelőtlenségből kára származott volna 
abból, hogy nem vesz részt a határjáráson. 

Az Alföldön utazva több helyen látni kisebb na-
gyobb halmokat, mesterséges dombokat. Ezek nagy 
része a határjelek elhelyezésére szolgált. Van ugyan 
közöttük úgynevezett kunhalom is, de sokszor még 
ezek is természetes határként működtek.. 

Több évszázad távlatából érdekes visszatekinte-
ni, miként is történtek ezek a határkijelölések s a 
határjelek elhelyezése. Ha a területet, a birtokot új 
tulajdonosnak adományozta a király, akkor minden-
féleképpen meg kellett tartani a határjárást. Ezt álta-
lában maga az uralkodó is elrendelte. 

Zsigmond 1425-ben az egri káptalannak írt okle-
velében Gyomával kapcsolatban ez olvasható: 

„És ezek után, a falubirtok e határjárásának, ha-
tárjelek felállításának és megújításának rendjét, az 
ott felállítandó határjelek haladási vonalával, vala-

mint az ellentmondók és megidézettek – ha lennének 
ilyenek – nevével, s a számukra kijelölt határnappal 
egyetemben, nekünk írásban hűségesen jelentsétek 
vissza" 

1487-ben egyik oklevelében Bucsával kapcsolat-
ban Mátyás király így fogalmazott: 

„Ebben az ügyben, ennek az oklevelünknek rend-
jében erős paranccsal meghagyjuk hűségteknek, 
hogy küldjétek ki saját embereteket közhitelű tanú-
ként, akinek jelenlétében az említett Békés vármegye 
egyik választott, nemesi rendű esküdtje ... mint a mi 
emberünk, kimenvén az említett Bucsa falubirtok 
helyszínére, s miután a törvényes módon összehívta 
annak valamennyi szomszédját és határszomszéd-
ját... és azt a falubirtokot, igaz és ősi határjelei sze-
rint megjárván, s a szükséges helyeken a régiek 
mellé új határjeleket emelvén, s miután így együtt 
megjárták annak határát, s miután mások birtokjo-
gaitól határvonalakkal elkülönítették és határjelek-
kel megkülönböztették, ugyanazon királyi ember 
hagyja meg és adja birtokba a fent nevezett kérel-
mezőnek örökjogú birtoklásra...” 

Tehát királyi utasításra, az akkori szokások al-
kalmazásával történt meg a települések közötti határ 
kijelölése. Mik is voltak ezek? A hiteles tanúkat 
minden község elöljárója a saját emberei közül vá-
lasztotta ki. Mégpedig a legöregebbek közül. Ami 
ebben még nagyon érdekes, hogy nem nemesembe-
reket, hanem egyszerű jobbágyokat. Nyilván a ne-
mesek is érdekelve lettek volna a határ biztos vona-
lának a meghatározásában, ugyanakkor a jobbágy is. 
Gondoljunk bele, hogy a földeket ők művelték, s ha 
nagyobb terület jutott neki, akkor ő maga is jobban 
élt, de az ellenkezője is igaz volt, mármint ha keve-
sebb területet művelt, rosszabbul élt. Az erdők, me-
zők, vizek vadjainak elejtése is legtöbbször a job-
bágy feladata volt s ennek alapján adta le a megfele-
lő részt a birtok tulajdonosának. Bucsa vonatkozá-
sában ezek leginkább a pákászok1 voltak. A páká-
szok, akik a Bucsát körülvevő vizekben is halra, 
csíkra, teknősbékára halásztak, kötelesek voltak a 
kifogott mennyiség felét beszolgáltatni a birtok tu-
lajdonosának. Mivel ők itt élték le életük nagy ré-
szét, így természetes, hogy jó ismerői voltak a határ-
vonalaknak, határjeleknek. 

Mégis, amikor kiválasztották a határjárókat, leg-
inkább azokra számítottak, akik itt helyben születtek 
és itt is vénültek meg. Ennek is megvolt a maga 
                                                           
1 Pákász: rétségi kis halász, ki egész évet a rétségben 
halászattal és vadászattal töltötte. Az ármentesítés folytán 
a rétségekkel együtt a pákász is kipusztulóban van – írja a 
Pallas Nagylexikona 

B 
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logikus magyarázata. Ugyanis a határjárást időnként 
meg kellett tenni a község elöljáróinak. Nemcsak 
akkor, amikor új tulajdonosé lett a terület. 

Egy 1523-as jegyzőkönyvben erről így olvasha-
tunk a határjárókról „akik valamennyien nem nemesi 
rendű emberek, s őket mint általuk kiválasztottakat a 
helyszínre vezették; ezek a nem nemesi rendű vá-
lasztott férfiak azután – miután az említett királyi 
ember és a mi emberünk színe előtt letették a szokott 
szigorú esküt – ugyanazon királyi ember és a tanú-
bizonyság-emberünk jelenlétében a fent írt … falu-
birtokok területét és határait... körös körül, úgy, 
ahogyan alább következik, megjárták, lelkiismerete-
sen megtanácskozták azok határait, és ki is jelölték 
azokat. "  

A fenti szövegben olvashatjuk, hogy a kiválasz-
tott embereknek végül le kellett tenniük az esküt, 
hogy az a föld, amelyiken állnak, valóban a saját 
településüké. Ennek kapcsán idézhetjük Arany János 
A hamis tanú című költeményét, mely egy hasonló 
esetet dolgoz fel: 

„Állj elő, vén Márkus! vedd le a süveget, 
Hadd süsse a napfény galamb-ősz fejedet; 
Tartsd fel három ujjad: esküdjél az égre, 
Atya, fiú, Szent-Lélek hármas istenségre: 
Hogy az a darab föld, a melyen most állasz, 
Nem tarcsai birtok, – ladányi határ az.  

Elé álla Márkus; térdben összeesve, 
Görnyedező háttal, mintha sírt keresne; 
Téli fának hinnéd, mit a zúz belombol, 
Fázik, aki ránéz s a halálra gondol; 
Kezei reszketnek: tán erő híjában? 
Tán a lelki vádtól, vénség álarcában?  

Esküszöl – "Esküszöm az élő Istenre, 
Utolsó napomra és örök idvemre. -" 
Esküszöl – "Esküszöm, s ha hamisat szólok: 
Se földben, se mennyben ne lehessek boldog; 
Föld kidobja testem, ég kizárja lelkem: 
Ama sebes örvény hánytorgasson engem. –"  

Lakoma Ladányban, – muzsika, mulatság; 
"Ej, haj! dinom-dánom: mienk az igazság; 
Nem azé a madár, aki elszalajtja, 
S kinek a foga fáj, tartsa nyelvét rajta. 
Lám a vén Márkusnak esze volt előre: 
Talpa alá tette, úgy esküdt a földre.” 

A vén Márkust megvesztegették, hogy hamisan 
esküdjön, de csavaros paraszti eszével megpróbált 
úgy odaállni a király emberei elé, hogy szavai mégis 
igazak legyenek. Az idézet utolsó két sora mutatja 
ezt. Ugyanis a vén Márkus ladányi földet tett a 
csizmájába, a talpa alá. Így tulajdonképpen igazat 
mondott, hogy az a föld, amin éppen áll, nem 
tarcsai, hanem ladányi. Persze ezen most mi jót ne-

vetünk és dicsérjük a csavaros eszű öreget. De a 
legenda szerint nem lett jó vége hamis esküjének, 
mert az utána következő dínomdánom során borába 
mérget kevernek – legalábbis ő keserűnek érzi – és 
rövidesen meghal. Temetése természetesen egy nép-
ünnepéllyel is felér. 

„Négy harang siratja, két pap megdicséri, 
Mint becses vendéget, sok nép kikíséri.” 

A sír betemetésekor azonban kikel koporsójából 
és három ujját az égnek tartva (esküre emelt kezek-
kel) a Körös vize felé tart. Talán még ma is ott kí-
sért. Arany János ezért óva int mindenkit a vers 
végén: 

„Halkan imádkozva evezzetek itt el; 
S ne mondjatok esküt, ha nem igaz hittel.” 

Nyilván ez a történet nemcsak Arany Jánoshoz, 
de mások fülébe is eljutott, még jóval a vers kelet-
kezése előtt s talán éppen itt a Ladány és Tarcsa2 
közötti határvitában. Ugyanis egy 1728-as jegyző-
könyvben ez olvasható: 

„A Gácsérnál levette a csizmáját s úgy esküdött 
meg, hogy ez a föld a tarcsai határhoz tartozik, s az 
ő vallomása után vonták meg újra a határt...  

Vagyis ha mai szemmel nézzük, bizony veszélyes 
volt hamisan esküdni. Ugyanakkor megtiszteltetés-
nek is számított, ha valakit felkértek erre. 

Még mielőtt tovább mennénk a bucsai és szerepi 
határ meghatározásának tanúvallomásaihoz tegyünk 
egy kis kitérőt. 

Határjárás alkalmával nemcsak az idős, határt 
ismerőket, hanem még néhány fiatalt is magukkal 
vittek, hogy megmutassák nekik, hol a határ. Ez 
persze nem csak elmagyarázásból és mutogatásból 
állt, hanem beléjük is verték. Szó szerint. Erre bizo-
nyíték néhány jobbágy tanú vallomása. Az egyikről 
1797-ben így írnak: 

„Vida András a Tanút pofon ütötte, mondván, ne, 
ötsém, ezt azért cselekedtem, hogy jövendőben is 
emlékezzél arról, hogy ez az hármas határ egyik 
Csökmei, második Tordai és az harmadik Szeghal-
mi... azóta a Tanú jól emlékszik rájuk.” 

Egy másik esetben pedig: 
„Annál is inkább van esmeretsége ezen gátról, 

mert egyszer meg is verték ezen gátnál, 12 csapód-
ván reája emlékezetnek okáért.” 

Azt hiszem, egy kicsit mindenki elcsodálkozik 
ezen a rögzítési eljáráson, hiszen a mai világban ez 
már nem így működik. Szerencsére a mai műholdas 
navigációs rendszer alkalmazása ennél humánusabb. 
A mai eljárások mellőzik a fizikai ráhatást a tanuló-
ra. Ebben azért mégis van valami elgondolkodtató, 
mert valóban hatásos volt és minden határt pontosan 
megjegyeztek, vagyis eredményesen „beleverték” a 
fiatalságba. S ez így ment évszázadokon keresztül. 

                                                           
2 Körösladány és Köröstarcsa 
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Bucsa a török hódoltság idején elnéptelenedik. 
Az itt élt emberek elmenekültek más vidékekre, 
hogy ott élhessenek békességben. A vidék lakott 
részeinek házai elpusztultak s egyéb épületei is, mint 
például a több helyen is említett templom és apátság 
is az idő martaléka lett. Lassan minden négyzetmé-
tert visszahódított magának a természet. 

Az elburjánzott növényzetet csak egy ideig nem 
háborgatták a környék lakosai, illetve azok legelő 
állatai. Az 1700-as években elsőként Füzesgyarmat 
lakói „vetnek rá szemet”, s bérlőként ki is használják 
annak minden előnyét. Természetesen oly módon, 
hogy lehetőleg mások arról ne tudjanak, s ha mégis 
kiderülne, akkor úgy beszélnek róla, mint saját pusz-
tájukról, saját területükről. 

Több irat is bizonyítja, azt, mennyire meg akar-
ták szerezni a bucsai pusztát a Füzesgyarmatiak. Ha 
egy kisebb részt más községnek adtak bérbe, egyből 
panasszal fordultak a Prefektus Úrhoz. Így történt ez 
1790-ben is.3 

A terület bérlőjeként természetesen nem bújha-
tott ki senki a rá vonatkozó terhelések alól se. Ilyen 
volt például az adó is. Az 1715-ös országos össze-
írás arra volt hivatott, hogy az ország, a birodalom 
területén lévő adófizetőket összeírják. Ekkor kellett 
meghatározni egyes települések határaiban lévő 
területek nagyságát, hogy ennek alapján legyen 
meghatározva a kivetendő adó. Na, adót se szerettek 
volna fizetni! Így egyszerűen „elfelejtették” azt, 
hogy a nagy Bucsai Puszta az ő bérleményük. Ekkor 
nem hangoskodtak és nem reklamáltak, hogy ez a 
terület az övéké. Egyszerűen csak hallgattak. Így 
aztán nem is lett feljegyezve se Bucsa, se a körülötte 
lévő hatalmas terület. 

A bérlő Füzesgyarmatiak nem csak ekkor, de 
máskor se szerettek volna ezért a területért fizetni. 
Ezért amikor ezt próbálták tőlük behajtani, ismét 
kérvénnyel és panasszal fordultak a bérbeadóhoz. A 
kérvény lényege az volt, hogy ne kelljen ez után a 
rossz adottságokkal rendelkező terület után bármit is 
fizetni. Ez után jött a panaszos áradat. Felsorolták, 
milyen nagy a veszteségük akkor, amikor áradások 
vannak, hiszen ilyenkor mindent ellep a víz, ezért 
nem lehet semmiféle terményt elvetni. Ha viszont 
jön a szárazság, akkor pedig a talaj silánysága, a 
szikesedés miatt alkalmatlan ez a terület bármilyen 
művelésre. 

Ennek ellenére folyamatosan küzdenek és har-
colnak azért, hogy Bucsa, illetve Bucsa Puszta teljes 
egészében Füzesgyarmat része legyen. 

Egyébként a környező települések szintén szemet 
vetettek erre a területre. Határviták és határperek 
igazolják ezt. Bár időszakonként elvégzik a „határjá-

                                                           
3 Erről szólnak a Békés Megyei Levéltárban fellelt iratok 
is. Egy másik fejezetben erről is írok majd. 

rást”, mégis vannak problémák, melyeket csak per 
útján lehet megoldani. Ebből pedig elég sok lehetett. 
A ránk maradt levelek, feljegyzések, jegyzőkönyvek 
is erről tanúskodnak.  

A perek sok évig tartottak s ez egyben azt is je-
lenti, hogy maga a per alapját képező esemény is 
több éven keresztül folytatódhatott. Eleinte nyilván 
jó szóval, majd erőszakosabban próbált a terület 
tulajdonosa, – jelen esetben bérlője – érvényt sze-
rezni jogainak. A bizonyítások során néha úgy for-
dítják a szavakat, mintha ez csakis füzesgyarmati 
terület lenne. De a tényeket nem lehet elferdíteni, 
megmásítani semmilyen praktikával. A tanúk és a 
vizsgálatban részt vevő hivatalnokok ugyanis jól 
tudják: ez Bucsa, tehát csakis Bucsáról lehet beszél-
ni. A tanúvallomásokat rögzítő jegyzőkönyvekből 
nagyon sok mindent megtudhatunk a korról, de leg-
inkább az akkori Bucsáról, az akkori Bucsai Pusztá-
ról s annak kisebb egységeiről: szigetekről, a Berety-
tyó folyásáról. 

A jegyzőkönyvek első része mindenkor tartal-
mazza azokat a kérdéseket, amelyekre a tanúknak 
kellett eskü alatt válaszolniuk. Ezek a pontokba sze-
dett kérdések már jelzik is magát a problémát. Mivel 
a tanúk eskü alatt vallottak – s abban az időben ez 
hiteles is volt – a rá adott válaszokat el is fogadták. 
Akkor nézzük meg, hogy 1791. október 17-én mi-
lyen kérdések hangzottak el a Bucsa és Ecseg közöt-
ti határper tárgyalásán.4 

„1. Tudgya é, látta é, vagy hallotta é a Tanú, 
hogy Ecseg és Bucsa pusztákat egymástól mi külön-
bözteti meg? 

2. Tudgya é, hallotta é a Tanu, hogy Szőllős, Rit-
ka Borz, és Fonalföld Szigetek mindenkor Bucsához 
tartoztak? 

3. Kit tud magán kívűl jó Tanúnak lenni?” 
Mindenféleképpen arra kíváncsi a helyszínen lé-

vő vizsgáló bizottság, hogy a tanú miként tudja 
megkülönböztetni a bucsai és az ecsegi határt. 

Válaszol: Stephanus Takács (Takács István) 65 
éves zsákai lakos: 

„Ad 1. Ecseg és Bucsa Pusztákat egymástól mi 
különbözteti meg nem tudom. 

Ad 2. A gyarmati Pásztoroktól hallottam ott 
laktamba, hogy a kérdésben levő Szigetek Bucsához 
tartoznak, azt pedig tudom bizonyossan hogy a 
Töviskes és Hortobágy Szigetet mindenkor a F. 
Gyarmati jószág élte, mert onnan magam is hord-
tam haza lovakat. 

Ad 3. Fülöp András, Katona István és Vári Mi-
hály Zsákai lakosok jó tanúk lehetnek. 

Feő Biró Mihály 
Tanátsommal edgyütt” 

                                                           
4 Ezek legtöbbször a helyszínen történtek. Így a tanú meg 
is tudta mutatni a valóságos határokat. 
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Az 1791-es jegyzőkönyv kérdései… 

 

…és a rá adott válaszok 

A jegyzőkönyvben találkozhatunk Bucsa határá-
ba lévő területek elnevezéseivel. Ezek nagy részét 
még ma is ismerjük, használjuk, így be lehet azono-
sítani azt a helyet, amely a vitát elindította a két 
község között. Annyiban azonban már változott a 
helyzet, hogy a lecsapolások során egyes kisebb 
vízfolyások más mederbe kerültek, vagy egyszerűen 
eltűntek. Így ezeket ma hiába keressük. 

A határperek lebonyolítása éveken keresztül 
folyt. Így újra és újra vissza kellett hívni a tanúkat, 
ha valami kétséges volt, vagy bizonytalanná vált a 
határvonal értelmezése. 

Mindemellett az egyes szakaszok közötti határo-
zatok betartását is ellenőrizték illetve figyelmeztet-
ték a perben résztvevőket, hogy azok betartása bi-
zony mindenki számára kötelező. Az értesítést, fel-
szólítást, figyelmeztetést egy levélben küldték el az 
illetékeseknek. Ugyanakkor ezeket a leveleket má-
sok is megkapták, leginkább azok, akik érintettek 

voltak az ügyben pro vagy kontra, illetve azon köz-
ségek bírái, akik meghívottként, semlegesként voltak 
jelen. 

 

Abádi, Kendresi, Turi, Ványai Bíró Úr 
külgye sietve Gyarmatra 

A levél külsején felsorolt elöljárók nyilván érin-
tettek voltak ebben a határperben és ezért is szere-
pelnek a levél külsején. A viaszpecséttel lezárt érte-
sítést természetesen csak a címzettek olvasták. Bár 
nem hiszem, hogy bárki mást is érdekelt volna ez az 
irat, már csak azért se, mert kevés volt az írástudó. 
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Az 1800. március 18-án kelt figyelmeztető levél első része 

Az igazságszolgáltatás működik. Lassan, de 
folynak a kihallgatások, írogatják a jegyzőkönyve-
ket, de írják a figyelmeztetéseket is. Kilenc évvel 
később, az 1800. március 18-án kelt levél felhívja a 
füzesgyarmati bírák figyelmét, hogy a „Felséges 
Helytartó Tanácsnak” a parancsát kötelesek végre-
hajtani és alkalmazni. Óvatos, udvarias figyelmezte-
tés, amely azt sugallja a mai embernek, hogy hiába 
volt az előző évi határozat, bizony azt nem hajtották 
végre, vagyis továbbra is fennmaradt a jogsértés. A 
levél így szól: 

„Bizodalmas Jó akaró Birák Uraimék. 
Etseg és Butsa Puszták között fent forgo 

Contraversia eránt minémű Kegyelmes Parancsolat-
ja érkezett az Felséges Helytartó Tanácsnak, azon 
Parantsolatot párban, ezen Tekintetes Nemes Vár-
megyének Kegyes Determoinatiojával együtt a vé-
gett közlöm Bírák Uraimékkal; hogy a mennyiben 
fent írt Butsa Pusztát használlyák ezen Kegyelmes 
Parancsolathoz magokat alkalmaztatni el ne mu-
lasszák. Ezen dologban mai napon írtam Tekintetes 
...tma5 Ferentz Fiscalis Urnak, hogy az Méltóságos 
Uraság részéről ezen Parancsolatnak intelméhez 
képest az illendő rendelések meg tétessenek. Több-
nyire jó akarattyokban ajánlott vagyok Tisza 
Szalókon 

die 18a Marti 1800. 
Bizodalmas jóakaró Bírák Uraimmal 

Jó kívánója 
Radics Mihály” 

                                                           
5 Sajnos itt egy luk van a papíron, így olvashatatlan a 
szöveg 

A levél megérkezett és el is olvasták aztán – 
gondolom – a süllyesztőbe került. A helyi hatalmas-
ságok nem mindig követték a törvényesség útját s 
nem mindig fogadták el azokat az előírásokat, ame-
lyeket nekik kellett volna betartani. Úgy látszik ez 
nemcsak ma van így, hiszen az 1700-as évek végén 
is hasonlóan cselekedtek. Éppen ezért folytatódott a 
per s ki tudja meddig tartott. Mindenestre egy év 
múlva, 1801. március 7-én újra tanúvallomásokra 
kerül sor. Ekkor hat kérdést tesznek fel a meghívott 
tanúknak. A kérdések ebben az esetben is mutatják a 
probléma alapjait: 

„1. Le tett hite után vallya meg a Tanú micsoda 
értelembe mondotta az a tavolli Esztendőben 29. 
Aprilisbe Tur Kevibe véghez ment Authenticativ 
alkalmatosságával6 hogy a Tanú és mások nem a 
Ritka borzot tartották határnak hanem a berettyót 
Ecseg felől? 

2. Mutassa meg tehát már most a Tanú és vezes-
sen bennünket, hogy honnét, meddig, és mely felől 
tartya ő és mások Ecseg és Bucsa között határnak a 
berettyó folyását. 

3. Nem de nem a Ritka borztul a Poczosig bé 
Gyarmat felé már nem a berettyó folyása tartatik és 
tartatott határnak mert ottan mind a két oldala a 
berettyónak Bucsához biratott mind addig, miglen 
Tur Keviek által Contraversiában nem vétetett azon 
Rész, mely a Ritkaborz és Besenyő derékig, határig 
fekszik? 

4. Tud é valami jelenségét mutatni, hogy a 
Töviskes és Hortobágy Szigeteket mindég régi és 

                                                           
6 Egyeztetés alkalmával 
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mostani időben is a Gyarmatiak birták, kaszálták, 
legeltették és szántották békességesen, mint Bucsai 
földet? 

5. Látott, vagy hallott e valaha ezen Hortobágy 
szigetekben Ecsegnek valami határát, vagy annál 
inkább a Poczos Toroknál s másutt is a Poczos 
mellyékén? 

6. Igaz e az, hogy a Tur Keviek ezen határok 
erántvaló Inquisitiojokban ollyan Tanukat állítottak 
elöl a kik most is Tur Kevi lakosok azonban mint 
más Helységek Lakossai irattattak fel, nevezetesen 
kik azok számlállya elő a Tanú.” 

 
Az első tanú, Balog Mihály, helvetikai vallású, 

70 éves kisújszállási lakos volt. Kihangsúlyozza a 
tanú, hogy egymás közötti „villongások” mintegy 3 
évvel ezelőtt kezdődtek, „midőn a szántásból a 
Gyarmatiaknak marháikat és Ekéiket erőszakossan 
el hajtották és el vitték a Tur Keviek.”  

Balog Mihály másról is értesít bennünket ennyi 
év távlatából. Elmondja, hogy „hat hétig is ellakott 
a Ritkaborzon, mint pákász és jól tudja, hogy ez 
előtt 30 vagy 40 esztendőkkel a Gyarmatiak marhái-
kat a nagy vizek miatt Ritkaborz Szigetre nem 
ereszthették, ölig való tippan7 is ottan veszett haszon 
nélkül, mivel a Tur Keviek ahoz just semmibe nem 
tartván, azt használni se bátorkodtak..” 

Ebből a részből kiderül, hogy a vallomás előtt 30 
40 évvel itt nem legeltettek még a gyarmati gazdák 
se. Vagyis a tanú 1801-ben vallja ezt, akkor ez azt 
jelenti, hogy 1740 körül még nagy vizek lehettek itt 
és ezért nem nagyon ragaszkodtak a környékbeliek a 
területhez. Ugyanakkor az egyik, ma is használatos 
gyomnövényről is kapunk jelzést. Mégpedig a tip-
panról. A házak meszelésével foglalkozó asszonyok 
ezt a füvet használták meszelőként. Ezáltal vált tu-
lajdonképpen – bizonyos fokig – haszonnövénnyé is. 
A fenti tanúvallomás szerint az 1700-as években is 
érték volt, hiszen, mint a tanú is mondja: „ölig való 
tippan is ottan veszett haszon nélkül”. Vagyis a réti 
emberek ezeket összegyűjtötték s bizonyos adagok-
ban eladták a falubeli asszonyoknak. 

A tanú vallomása szerint nem mindig alkalmaz-
ták a Berettyó folyását volt a határnak. Mint mond-
ja: „A Ritkaborztúl pedig a Poczosig vissza a mint 
Gyarmatra járnak, nem a berettyó fojása tartatik és 
tarttathatott is határnak, mert ott és azon túl is mind 
a két oldala a berettyónak Bucsához tartozik, most 
is, régi időben is úgy biratott egéssz addig, míg a 
Tur Keviek által Contraversiába nem vétetett azon 
rész, mely a Ritkaborz és Besenyő határig fekszik.” 

                                                           
7 Tippan, vagy tarackos tippan (Agrostis stolonifera) a 
vizenyős, nedves fekvésű természetes gyepeken gyakran 
előforduló aljnövényzet. Csomóba összekötve itt Bucsán 
és környékén meszelőnek is használták. 

Vagyis a bucsai határ átnyúlt a Berettyó folyásán 
és még a túlparton lévő legelőrész is ide tartozott. A 
megnevezett szigeteken és a puszta egy részén vol-
tak kisebb tanyák, épületcsoportok. Erről is ebből a 
tanúvallomásból szerezhetünk tudomást. Balog Mi-
hály így beszél erről a jegyzőkönyv szerint: 

„…a Töviskes és Hortobágy Szigeteket a régi 
időben a Gyarmatiak használták, szántották, mint 
Bucsai Földet, a hol kunyhók, kutak és disznó ól 
helyek vagynak..” 

Ha odafigyelünk a vallomás minden szavára, 
egyből feltűnik, hogy soha nem azt vallják, vagy 
mondják, hogy Füzesgyarmati föld, vagy legelő. Itt 
az előzőekben is úgy írták le, hogy a földet a 
Füzesgyarmatiak művelték ezt, de úgy „mint Bucsai 
Földet.” Ez mindent megmagyaráz és egyben igazol 
is. Azt, hogy a terület folyamatosan Bucsa lakosaié 
volt, még akkor is, ha azok alig párszázan lehettek, 
de végül mégiscsak itt éltek a pusztában. Ezt jelzik a 
vallomásból kiemelt idézet utolsó szavai, mármint 
az, hogy itt „kunyhók, kutak és disznó ólak 
vagynak.” Ez egyértelműen az élet, a helyi gazdál-
kodás bizonyítéka. Mivel a népesség elszórtan élt, 
így nem volt lehetőség, hogy egy közösséggé, egy 
faluvá kovácsolódjanak össze. Maradt mindenki 
azon a kis területen, ahol a megélhetése biztosítva 
volt s nem törődött azzal, hogy a többi részt kié, ki 
műveli vagy ki legeltet rajta. Ahhoz, hogy ez a kis 
népcsoport az önállóság útjára lépjen, bizony el kell 
telni még száz évnek. 

Balog Mihály tanú vallomását tovább tanulmá-
nyozva a 5. kérdésre adott válasza ad a legtöbb in-
formációt a határperben felvetett kérdésekre, arra, 
hogy lehetett-e itt valóságos határa Ecsegnek. 

„5um Soha se nem látott, se nem hallott a Tanú 
semmiféle jelenséget a Hortobágy és Töviskes Szige-
tekben, a ki még akkor egy kis erdőcske formát mu-
tatott, semmiféle határát az Ecsegi Pusztának, vagy 
Poczos Toroknak és Poczos mellyékén való Résznek, 
hanem tudománya szerént keresztül kasul meg jár-
ván tudja, hogy midőn a Kisujjszállásiak Ecseget a 
Tur Keviektől Árendába birták, akkor mindég a 
Gyarmatiaktól, nem pedig a Tur Keviektől félt, hogy 
el ne fogattasson, mivel azt jól tudta, hogy azon 
Rész mindenkor Bucsához tartozandó volt és a 
Gyarmatiak által használtatott, sőtt a Berettyót is a 
tájon mindég Bucsai Berettyónak hívták 
közönségessen. A Poczos torokban pedig azon 
hellyen, a hol a Tur Keviek a határt akarnák keres-
ni, a Tanú bogjája tetején is járt Gyarmati Lakos 
Károlyi Sándor ottan árokkal bé kerített három 
bogja szénájának ez előtt mintegy 48 esztendőkkel.” 

Balog Mihály pákászással foglalkozott s mint a 
vallomásából is kiderül, mindezt engedély nélkül 
végezte, hiszen félnie kellett a terület bérlőjétől. 
Érdekes fordulat a terület bérbeadása körüli bizony-
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talanság. Ugyanis Ecseget a Túrkeveiek adták bérbe 
a Kisújszállásnak. A vallomást tevő ennek ellenére 
tudja, hogy ez a szerződés érvénytelen, ezért nem is 
tőlük tart az engedély nélküli pákászás miatt, hanem 
az igazi bérlőtől: Füzesgyarmattól. Itt megint ki-
hangsúlyozza, hogy „jól tudta, hogy azon Rész min-
denkor Bucsához tartozandó volt.” 

Ez ismét azt bizonyítja, hogy itt csak jogos és 
jogtalan bérlők voltak, de a terület az mindig 
Bucsához tartozott. Érdekes még az a megjegyzés, 
ami az elnevezéseket illeti, hiszen megerősíti a tanú, 
hogy még a folyót is Bucsai Berettyónak hívták. 

Más elnevezések is rögzítésre kerültek. Nagy ré-
szét még ma is ismerjük. Ezek például a következők: 
Szőlős, Ritka Borz, Töviskes, Hortobágy Sziget, 
viszont nem tudjuk hol volt Poczos és Poczos Torok. 

A legérdekesebb azonban a tanúkhoz intézett 6. 
kérdés. Ebben felvetődik a gyanú, hogy a Túrkeviek 
olyan személyeket állítottak tanúnak, akik nem vol-
tak függetlenek, hiszen Túrkevén laknak. 

„6um Valóságos igaz az, hogy Sasi Pista nevű 
Tanujok a Tur Kevieknek most is ottan lakik a Tanú 
Öcsének Balog János nevezetű tű szomszédságában 
lévén tulajdon háza..” 

A hamis tanú állítása ezek szerint a Túrkeveiek 
egyik melléfogása volt, hiszen a vizsgálatot végző 
bizottság is értesült erről és a tanúvallomások után 
meg is bizonyosodott róla. 

A következő tanú Dobozi Mihály, 51 éves refor-
mátus, kisújszállási lakos volt. Ő is érdekes dolgokat 
mondott erről a területről. Leginkább arra hivatko-
zott, hogy Ecseg felől nem is tudtak volna ide mar-
hákat terelni, mivel magas volt a víz. Bizonygatta, 
hogy „nehéz, sokszor lehetetlen volna ezen Berettyó 
vízen marháját által hajtani, mert kivált annak előt-
te való időben ezen Berettyó vizének két partyán 
ollyan kutak vóltak, hogy az ember fel nyújtott ke-
zekkel sem érte volna tetejét..” Ez azért fontos adat, 
mert ez jelzi, hogy a Berettyó mellett lévő mélyedé-
sek miatt veszélyes lett volna erre marhákat hajtani, 
legeltetni. Ezeket a kutakat, mélyedéseket a termé-
szet alakította, vagy emberek ásták ki, azt ma már 
nem tudni. Azonban a hely ismeretében azt lehet 
feltételezni, hogy emberi kéz műve lehetett, hiszen 
nagyobb szárazságok idején is kellett itatni az itt 
legelő marhákat s ilyenkor ezekből a kutakból bizto-
sították nekik az ivóvizet. Ugyanakkor egy ilyen kút, 
egy ilyen mélyedés csapdaként is szolgálhatott az itt 
csikászattal, halászattal foglalkozó embereknek, 
mert ezekbe a mélyedésekbe húzódhattak a vízben 
élő állatok, s a víz elvonulásakor egyszerűen csak ki 
kellett őket meregetni hálóval. 

A jegyzőkönyv így rögzíti a tanú vallomásának 
következő részét: 

„Hogy pedig Ritkaborz is határnak tartatott, a 
két Puszta között azt a Tanú onnét tudja, mivel ez 

előtt mintegy 33 esztendőkkel a Kisújszállásiak 
marháiknak mezőt árendálván8 Ecsegen ki is adta 
azon Pusztának Birtokossa, a kinek nevét nem tudja. 
Szőllős Szigetet, Hosszúhátat, s egyebeket ottan 
kívül lévőket, de a Ritka borzot ki nem adta és a 
Kisújszállásiak nem is használták, sőt még Szőllős 
Szigetbe is háborgattattak a Gyarmatiak által, a 
minthogy Hegedűs György Nyáj Juhászt be is hoz-
ták.” 

Csak sajnálhatjuk, hogy a tanú nem ismerte an-
nak a birtokosnak a nevét, aki a puszták egy részét 
bérbe adta. Így nem tudhatjuk – sajnos, – hogy ki is 
volt ennek a résznek a tulajdonosa. 

De folytassuk a jegyzőkönyv tanulmányozását. 
Dobozi Mihály is kitér arra, hogy ezt a területet mint 
Bucsának a földjét művelték a Füzesgyarmatiak. 

„…a Töviskes és Hortobágy Szigeteket ez előtt is, 
most is a Füzesgyarmatiak békességesen élték, ka-
szálták és legeltették, mint Bucsai földet, amint 
mutattyák a kútak, Szérű Helyek és disznó Bányák 
most is.” 

Mint tapasztalhatjuk, ez a tanú is folyamatosan 
úgy beszél erről a területről, mint Bucsai földről. A 
jegyzőkönyv kézzel lett írva és így az akkori betűki-
alakítás mai szemmel furcsa. Éppen ezért sokszor 
hosszú időbe tellett, amíg egy-egy szót megfejtet-
tem. Nemcsak ennél az írásnál, mert ez aránylag 
szépen van írva, hanem a többinél is. Ebből aztán az 
következik, hogy egy szót vagy kifejezést nem értek. 
Ehhez hozzájárul az is, hogy ma már néhány kifeje-
zést nem használunk, illetve másképpen értelme-
zünk. Ilyen a fenti szövegben a „disznó Bányák” 
szöveg. Érthető és értelmes mind a két szó, csak 
nem tudom mi lehetett ez. Talán ide kerültek az 
elhullott állatok. Talán. Mindenesetre a jegyző-
könyvben így szerepel. 

Dobozi Mihály tanú „…arra jól emlékezik, hogy 
azon kerétés9 forma Hely is a Poczos torokban, 
mellyet a Tur Keviek Ecsegi határnakakarnak állí-
tani, nem határ vólt hanem Károlyi Sándor Gyarma-
ti Lakosnak három széna bogjáinak bé kerétésének 
hellye…” 

Majd a legvégén ő maga is bizonyítja – úgy mint 
az előző tanú – a Túrkeveiek csalafintaságát, a ha-
mis tanúról. A 6. számú kérdésre adott választ így 
rögzíti a jegyzőkönyv: 

„6um Valóságos dolog az is, miszerint a Tanú 
őket Személlyesen esméri, hogy Sasi István Tur 
Keviék Tanúja csak ugyan helyes Lakos Tur Kevibe, 
Szász Mihály pedig nyáron Ványai gujás szokott 
lenni, de Télére mindég haza jár Tur Kevibe, állan-
dóul ott lakó Feleségéhez.” 

                                                           
8 Árendálván: bérelvén, vagyis a mezőt haszonbérbe vet-
ték marháik legeltetésére. 
9 Kerítés 
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Az 1801-ben készült Bucsa-Ecseg határper jegyzőkönyvének egy részlete 

A harmadik tanú Patai János, 40 éves, reformá-
tus, bajomi lakos szinte szó szerint ugyanazt vallot-
ta, mint az előző kettő. 

Negyedik tanúként Nagy András, 61 éves, refor-
mátus, kisújszállási lakost kérdezték ki. A 2. kérdés-
re adott válaszából nagyon sok tanulság levonható 
azok részére, akik jogtalanul használták a bucsai 
legelőt. Ugyanakkor a részünkre is sok olyan adatot 
közöl, amely elősegíti Bucsa történelmének jobb és 
hatékonyabb megismerését. 
„Ad 2um A Fatens10 már ez előtt 33 esztendőkkel is 

Hegedüs György akkori Kisújszállási Nyáj Ju-
hásznak Bojtárja lévén tudja hogy egy alkalma-
tossággal11 a Kisujszállásiak Marháiknak a Tur 
Keviektől legelő mezőt váltván és a többi Ecsegi 
Pusztán jártak, de a guja soha sem mert csak a 
Szőllős Szigetben is menni, hanem csak oda fel 
maradt a Hosszú Szigeten és a Füzes tó közén; a 
nyáj juh pedig csak egyszer fordult a Szőllős Szi-
getre, akkor is ottan érvén a Gyarmatiak a 
Fatenst mint juhászt bé akarták hajtani, de a 
Fatens 30 Őrűt12 szakasztott ki, hogy azt hajta-
nák bé zálogul és a Fatenst ne bántanák, de az 
Őrük nékiek nem kellettek, hanem a Fatensnek a 
Gazdáját Hegedüs Györgyöt Rabúl be hajtották 
és 6 napig itten tartóztatván, a kit csak akkor ad-
tak ki 9 vagy 12 Márjásokér13, midőn a Helység 
Szekerén Szél Gáspár, Szántó István, Nagy And-
rás és Tardócs Gábor akkori Notárius érte jöttek, 
és ezek a midőn haza vitték vólna a Rabot, meg 
parancsolták a Fatensnek, hogy többé a Jószágot 
Oda ne eressze, mert ha elfogják a Gyarmatiak 

                                                           
10 Fatens: tanú. Érdekes, hogy a jegyzőkönyvet író itt 
áttér a latin nyelvű meghatározásra és már nem a magyar 
„tanú” szót használja, de a jegyzőkönyvben később újra 
visszatér a magyar változatra. 
11 egy alkalommal 
12 Ürüt. Ürü: kiherélt juh. A gyapja miatt is tartották, de 
főleg hízlalásra használták, mert a húsa jobb ízű a kos és 
az anyajuh húsáénál. 
13 Máriásokért. A Máriás tulajdonképpen pénzérme volt. 

baja lesz és katonának adják; e szerént nem is 
eresztette a Tanú többé oda a Jószágot, mert 
mindég félt a Gyarmatiaktól; innen jól esmerte a 
Tanu még akkor is ezen hármas határokat, a 
mellyek mellett mostan állunk, csak hogy akkor 
még kissebbek vóltak mint már most, s a szerént 
igen jól tudta már akkor is, hogy innét az ide is 
bé látszó Ritkaborz bokrokig a berettyó volt a ha-
tár s még azon felül is magukénak tartották a 
Gyarmatiak a határt egésszen a Szőllős Szigetig.  

Ad 3um Ezen Ritkaborz(on) túl pedig, a hol akkori-
ban oly vastag fák és vesszők termettek, hogy a 
Kisujszállásiak hajókkal hordották loppal onnan 
a tövis és bodza fát Szőllő karóknak; A Ritka-
borz(on) túl pedig Poczosig le felé nem 
tartathatik a berettyó határnak, mert itten már 
mind a két óldalt régtől fogva a Gyarmatiak 
birták; Sőtt az is erősitti a dolgot, hogy csak 
ugyan nagyobb része Bucsának azon oldalán fek-
szik a víznek a hol a Ritkaborz vagyon. 

Ad 4um A Tanú igen is tapasztalta régi időben is, 
hogy azon részt mindenkor békességesen birták 
Bucsához a Gyarmatiak és azt Szemeivel látta, 
hogy használták és marháikkal legeltették. Sőtt 
azt is jól látta, hogy ez előtt 3 esztendőkkel fel 
szántották, a mint a Föld színe most is mutattya, 
és most is meg esmerszik; e felett pedig hogy 
Kisujszállási Csege János és Balogék ottan ter-
mett és ki nyomtatott szalmákat vettek a Gyarma-
tiaktól és Pázsit Szigetre hordották ottan lévő 
Marháiknak ezen Töviskes és Hortobágy Szige-
tekben, a Kisujszállásiak dézma14 alá. Sokan 
szántottak kölesnek a Gyarmatiaknak engedel-
méből, s minthogy a dézmát azoknak is adták, a 
többi közzül Tóth Andrást Kisujszállási lakost 
tudja a Tanú meg nevezni; mert annak a marhája 
is ottan telelt. 

                                                           
14 Dézsma: a jobbágy összes termelésének a tizedét jelen-
ti. Ezt kellett beszolgáltatni néha termény, máskor pénz 
formájában. a földesúrnak, a birtok tulajdonosának. 
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Az 1801-ben készült határper jegyzőkönyvének lezáró része 

Ad 5um Soha se nem látta vagy hallotta semmiféle 
Pásztor vagy egyéb embertől a Töviskes és Hor-
tobágy Szigetekben Ecsegi Pusztának valami ha-
tárát, annál inkább nem a Poczos torokban, vagy 
annak mellyékin; azt ellenben az Attyától és más 
Öreg emberektől hallotta a Tanú, hogy ezen Szi-
getek mindenkor a Gyarmatiak usussában voltak. 

Ad 6um Igaz az, hogy Szász Miska, kit a Tanú régen 
esmír, csak nyáron gujálkodik Ványán mihelest 
annakutánna ősszel a gulyát széllyel hánnyák, 
haza szokott menni Tur Kevibe a hol magának 
háza is vagyon Jankó Sári Feleségéhez, a kit 
annakelőtte Jónás János Úrnál Kisujszálláson 
szolgálóskodott.” 
Érdekes adatokra bukkanunk ennek a tanúvallo-

másnak az átolvasásakor. Egyik különleges informá-
ció a vallomás elején olvasható. Ugyanis a tilosban 
legeltető bojtár hiába próbálja megvesztegetni a 
Füzesgyarmatról kiérkező embereket, ők a nyáj tu-
lajdonosát Hegedüs György gazdát vitték el s tartot-
ták 6 napig a helyi fogdában. 

A fogva tartott emberért a falu elöljárósága ment 
el szekérrel. Már 9 vagy 12 Máriásért (akkori pénz) 
el is engedték. A Bojtárt mindenesetre figyelmeztet-
ték. S ez megint mutatja a kor büntetési tételét s 
annak nyilván hatása is volt a keménysége miatt. 
Ugyanis azzal fenyegetik meg a juhászbojtárt, hogy 
ha még egyszer a meg nem engedett területre tereli a 
nyájat, akkor katonának adják. Ez talán az egyik 
legsúlyosabb büntetés volt abban az időben. Már 
csak azért is, mivel a katonaság abban az időben tíz 
évig tartott, néha tovább. A kiképzés és az esetleges 
harcok miatt nem kívánkozott senki önként jelent-
kezni. 

Az a tény, hogy a kisújszállásiak szőlőkarónak 
való fákat loptak erről a területről, azt jelzi, hogy 
intenzív szőlő- és bortermelés volt ezen a vidéken is. 

Nagy András azt is elmeséli a jegyzőkönyv sze-
rint, hogy egyes részeket a gyarmatiak felszántottak 
s abba kölest vetettek. A termés tizede a föld tulaj-

donosához került dézsmaként. Nyilván ezért is ke-
resték a jól termő területeket a jobbágyok, hogy a 
kötelező tizedet könnyebben be tudják szolgáltatni. 

Újabb helynevek bukkannak fel a jegyzőkönyv-
ben. Ezek a Hosszú Sziget, a Füzes tó, és a Pázsit 
Sziget. 

A Túrkeveiek tanújáról, Szász Mihályról is meg-
tudhatunk dolgokat. Egyik az, hogy saját háza van 
Túrkevén. Ez azért is érdekes a régi korokat kutatók 
számára, mert bizonyíték arra, hogy a jobbágyság 
nagy része nem volt teljesen vagyontalan, hiszen 
volt házuk, állatuk, kevés földjük, amelyhez még 
béreltek területet. Tehát téves az az elképzelés, hogy 
nagy szegénységben és nyomorban tengődtek volna. 
Mindenkinek volt lehetősége a föld megművelésé-
hez, vagy az állatok tartásához, vagy egyes foglalko-
zás elsajátításához. Csak élni kellett ezekkel. 

De térjünk vissza a Bucsa és Ecseg közötti határ-
perhez. Mint tapasztalhattuk a megtalált jegyző-
könyvek alapján, ez a vita már évtizedek óta folya-
matosan zajlik. Éppen ezért kell odafigyelni minden 
egyes vallomásra és minden jegyzőkönyvre, nem 
beszélve az egymásnak küldött levelekre. Az 1801. 
március 7-én rögzített jegyzőkönyv alapján megtud-
tuk, hogy a perben illetékesek a tanúkat elvitték a 
helyszínre és itt kellett nekik megmutatni a határokat 
és bizonyítani állításukat. 

1801. június 3-án Túrkevéről küldenek levelet 
Füzesgyarmatra a határvita témában. A levélben ez 
áll: 

„Bizodalmas Jóakaró Bírák Uraimék! 
Az Ecsegi és Butsai Puszták között lévő 

Contraversa Plágának mi móddal lehetséges haszon 
vétele eránt kiadatott Parancsolatnak ellenére lévén 
mind azon cselekedetek mellyek mostanában el kö-
vettettek a Butsai Rész által illendőnek és múlhatat-
lanul szükségesnek lenni véllyük, hogy azon említett 
Plágára ki menvén mind két részről határozzuk arra 
magunkat, hogy míg a tudva lévő Processus el vé-
geztetik egymásnak semmi szín alatt ne ártsunk  és 
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minden ellenkezésre mutató cselekedetektől magun-
kat meg tartóztassuk és ugyan e végre fel tettük ma-
gunk, hogy következendő Pénteken ki megyünk. 
Nagy Jóakaró Bírák Uraimékkal ha ki jönni nem 
terheltetnek baráttságossan és eggyességre vivő 
Parancsolatok vagynak nálunk ki visszük. Többnyire 
minden jóknak szíves kívánása mellett maradunk. 

Turkeviben 3. Junij 1801. 
Bizodalmas Jóakaró 
Bírák Uraiméknak 

Kész Jóakaró Szomszédi 
N.N. Helység Bí- 
rája és Tanátsa” 

 

Az 1801-ben írt levél eleje 

A mai fülnek egy kicsit furcsán hangzó iromány-
nak az a lényege, hogy a levél megérkezése utáni 
pénteken újra találkozzanak a bírák a helyszínen, 
mert a Túrkevei Bíráknak és Tanácsosainak van egy 
olyan ajánlatuk, mellyel barátságosan egyezségre 
juthat a két peres fél. Vagyis Túrkeve elöljárósága is 
törekedett a megegyezésre. Bár igyekeztek a pert 
befejezni, úgy látszik az ajánlatuk az egyezségre 
egyoldalú lehetett. 

Következtetésem alapja az az irat, panaszlevél, 
amely – jelzett dátum nélkül készült15, – még mindig 
a Bucsa-Ecseg határper lezárása előtt. Ezt a levelet 
Füzesgyarmat lakói írták. Ahogyan ők nevezik a 
magukat az irat elején: „Mi alább is meg írt Füzes 
Gyarmat Helységnek Szegény Contribues16 
Lakossai”. Panaszukat a Tekintetes Nemes Várme-
gyének címezték. Ez már egy olyan fórum, amely 
bizony kihatással lehet a nézeteltérések tisztázására, 
vagy a határozata alapján a végleges rend helyreállí-
tására. 

Jelen esetben erre már nagyon is szükség volt, 
hiszen a vitatott határrészeken tarthatatlanná vált a 
helyzet. A Nemes Vármegye előzőleg elrendelte 
már, hogy a területet a per lezárásáig használják 
közösen, fele-fele arányban. Az igazság az, hogy ez 
semmiképpen nem lehetett jó megoldás, hiszen ha a 

                                                           
15 A pontos dátumot végül sikerült kiszámítanom. (Lásd a 
következő hasáb alján a 17. számú lábjegyzetet 
16 Contribuens: nyomorult adófizető nép 

peres felek nem tudnak az alapkérdésben megegyez-
ni, miként várhatnánk el, hogy így majd elcsende-
sednek a viták, elmúlnak a nézeteltérések. 

Éppen ezért nehezményezik Füzesgyarmat lakó-
sai azt a határozatot amelyik úgy rendelkezik, „hogy 
a Bucsa és Ecseg között villongóba lévő Föld a Per-
nek ki meneteléig hasíttasson két felé, ha pedig az 
véghez nem mehetne, rendeltetik, hogy mind a két fél 
tiltasson el Fiskalis Actio büntetés alatt nem csak 
amaz, hanem a Ritkaborz és Hortobágy Sziget közt 
az idén Contraversiába fogott Földnek szántástól 
avagy kaszállásától is, és ezen villongóba lévő két 
Plága csak úgy használtasson mind a két fél által, 
mint legelő a Per ki meneteléig, az edgyik Félnek se 
légyen szabad a másik marháját be hajtani.” 

Természetesen nem akartak abba beleegyezni, 
hogy az általuk bérelt földön úgy kezeljék őket, mint 
egy idegent, mint egy jogtalan területbitorlót. A 
vitatott rész kettéosztása nem megoldás egyik fél 
részéről se. A Füzesgyarmatiak pedig csakis egyféle 
módon tudták távol tartani az illetékteleneket, ha a 
tiltott helyen legelő marhákból néhányat behajtottak 
zálogként a saját falujukba s csak a büntetés kisza-
bása után adták vissza a gazdájának. Ez sokáig visz-
szatartó erejű volt. A panaszlevélben így közlik a 
visszaéléseket, hogy „azon Contraversialis részt 
vagy Földet minekünk legeltetéssel is használni nem 
engedik, hanem magok közt kaszállónak fel osztván 
annak nagy részét immár le kaszálták, némely részét 
legeltetéssel csak magok használlyák. a mi barma-
inkat 1791-dik (évig) általunk békességesen 
birattatott, csak akkor Contraversiába vétetett 
Poczos nevezetű Földünkön is legelni meg nem 
szenyvedik, hanem azokat és pásztorainkat szüntelen 
üldözni s kergetni meg nem szűnnek. Mint közelebb, 
most Sz. Iván Havának 19-ik Napjain Vasárnapi 
Napon17 a fenn említett Poczos nevezetű legelőnkön 
lévő Ökör Csordánkra és Szilaj ménesünkre 4 lova-
sok és egy szekérbéli embereik puskákkal reájok 
ütvén, legelésben lévő ökreinket s Lovainkat foko-
sokkal verték, ütötték és kergették és puskáikkal 
lövöldözték; Pardi Pál Lakosunk egy heti csikaját 
agyon is lővén; az ezen barmaik mellett vigyázó 
Ökör Csordás hajtót Kéki Istvánt és Csikós bojtár 
Pardi Istvánt szekérre tévén a Contraversialis föld-
nek túlsó részén mind kettőjüket keményen meg 
nyomva rá botokkal kegyetlenül megveretett, annyi-
ra, hogy lábaikra is nehezen álhattanak.” 

Azt is megtudták végül, hogy kik voltak a táma-
dók megbízói, vagy végrehajtói. Ha belegondolunk 
az leírtakba, rádöbbenünk, hogy nem is volt olyan 
egyszerű és biztonságos ezen a vidéken a legeltetés. 

                                                           
17 A naptár szerint Szent Iván havának (júniusnak) 19. 
napja 1803-ban esett vasárnapra. Ezek szerint ez a levél 
ebben az évben íródott. 
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Az 1803-ban íródott levélnek az a része, amely a fegyveres támadásról számol be 

A szövegrész margójára ennél a résznél ez a szö-
veg olvasható: „Toth János Eskütt, Debreczeni Mi-
hály és Tukai István Hadnaggyaik által.” Vagyis ezt 
a három személyt gyanúsítják azzal, hogy ebben a 
kegyetlen támadásban valamilyen mértékben részük 
volt. 

Mindenesetre ez már egy kicsit a betyárvilág 
kezdete is, hiszen puskákkal, fokosokkal támadják 
meg a csordát és rabolják el úgy, hogy még az őrző 
pásztorokat is alaposan helybenhagyják. Tulajdon-
képpen a terület tulajdonosi rendezetlensége vezetett 
el idáig. Amennyiben ezt már a kezdetekben egyér-
telműen és szigorúan a helyes mederbe terelik, nem 
következett volna be ez a lehetetlen állapot. 

Ezek után ne is csodálkozzunk azon, hogy a Ne-
mes Vármegyéhez fordulnak az érintettek. Helyesen 
tették, hiszen erőszakkal semmire nem mentek vol-
na, hiszen akkor csak az állandó perpatvar, a folya-
matos bizonytalanság lett volna úrrá a térségben. 

A levél végén még egyszer kérik az elöljárókat, 
hogy véglegesen intézkedjenek ebben az ügyben. 

Kihangsúlyozzák, hogy a parancsolatot, a tör-
vényt be kell mindenkinek tartani. Így tehát azokat, 
akik ezt figyelmen kívül hagyják, büntessék meg a 
lehető legsúlyosabban. A Nemes Nagyságos Várme-
gye hathatós segítségét várják Füzesgyarmat lakói, 
de leginkább azok, akik a pusztában nap mint nap 
szembesülnek a határper okozta problémákkal. 

A levél lezárásaként és befejezéseként ezt írják: 
„Mi méltatlan alázatos tisztelői”. 

Bucsa Puszta elnéptelenedése egy olyan időszak 
kezdetét jelentette, amely kihatással volt a környék 
gazdasági és megélhetési változásaira. A gazda és 

tulajdonos nélkül maradt terület szabad prédává vált. 
A környék települései mindezt ki is használták, ter-
mészetesen a saját javukra. Hiába voltak törvények 
és előírások, ezeket szerették figyelmen kívül hagy-
ni. Így a puszta lassan újra felvette régi ritmusát és 
otthont adott embereknek és állatoknak. 

Erre a területre sokfelől érkeztek bevándorlók. 
Egyik ilyen „csoport” Tiszanánáról jött. Ők a helyi 
földbirtokos túlkapásai miatt hagyták el régi ottho-
naikat. Mivel a jobbágyságnak nem volt abban az 
időben szabad költözködési joga, így a panaszaikkal 
és kérésükkel a királynőhöz fordultak. Érveikkel 
meggyőzték az uralkodót, engedélyezze azt, hogy 
más vidékre települjenek át. A királynő hozzájárult 
ahhoz, hogy a 102 szegényebb – református – gazda, 
(jobbágy), más vidéken keresse boldogulását. 

A reményvesztett csoport tagjai lebontották „bo-
gárhátú kusurnyóikat” s ide jöttek a bucsai pusztára. 
Különleges kinézetű, bogárhátú kunyhóik képezték 
alapját a később faluvá erősödő Bucsa egyik faluré-
szét: Bogárzót. Erről az előző fejezetben írtam. 

Ugyanakkor a vízzel és náddal borított területet 
megszakították a kisebb nagyobb szigetek, amelyek 
szintén otthont adtak több családnak. Ők csakis a 
megélhetésükkel és munkájukkal törődtek. Időnként 
ugyan részesei voltak a szomszéd településről hívat-
lanul belátogatók zaklatásainak, de végül mégis itt 
maradtak. 

A több évtizeden keresztül folyó határrendezési 
problémák és az ebből kialakult határperek szinte a 
végtelenségig elhúzódtak. Az ecsegiek azon igyeke-
zete, hogy Bucsa Pusztából részeket szakítsanak ki 
maguknak, végül mégse sikerült. 
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A BUCSAI ÉS SZEREPI HATÁRKÉRDÉS 

 
erep is, – mint Bucsa szomszédja, – 
abban ügyeskedett, hogy egy kis terü-
letet megszerezzen saját gazdái részé-

re. Bucsa Puszta kövér legelői, a vizeiben élő halai s 
az erdőiben kóborló vadjai csábították arra Szerepet, 
illetve Szerep lakóit, hogy megkíséreljék a határok 
átrendezését. 

Mint az előző fejezetből megtudhattuk, két tele-
pülés között határjárásra és határok kijelölésére, 
megerősítésére bizonyos időszakonként szükség 
volt. Bucsa és Szerep határán se történt ez máskép-
pen. Itt is voltak határjárások, melyek alkalmával az 
idősebbek elmondták a fiatalabbaknak – időnként 
tettlegességgel is – hol húzódik a két település kö-
zötti határvonal, vagyis megmutatták, melyik vízfo-
lyás az eredeti Berettyó. A határvita orvoslása során, 
– mely a tanúk meghallgatásával kezdődött, – úgy 
szerepel a bucsai terület, mintha az Füzesgyarmat 
része lenne. Ez majdnem így volt. De csak majdnem. 
Ezért egy kis pontosításra szükség van. Mégpedig 
arra, hogy ezt a területet (mármint a bucsai pusztát) 
csak bérelték a füzesgyarmatiak (1741-től). Tehát 
nem tulajdonosai, hanem csak bérlői voltak ennek a 
nagy rétnek, ennek a rejtélyes vízi világnak, ennek 
az óriási pusztaságnak. Bizonyítja ezt a jegyzőkönyv 
minden sora, hiszen végig Bucsa településről, Bucsa 
pusztáról kérdezget s arról is beszélnek a tanúk, nem 
pedig a Füzesgyarmatiról. 

Akkor most nézzük meg, miként emlékeznek 
Bucsa és Szerep határára a beidézett tanúk. Ezt meg-
találhatjuk az 1799-ben lezajlott vizsgálat jegyző-
könyvében. 

Az irat címe: Bucsa puszta és Szerep helység ha-
tárának megállapítására lefolytatott vizsgálat szó-
beli vallomásainak jegyzőkönyve (felvétetett 
Füzesgyarmaton 1799-ben Csupor László elnöklete 
alatt.) 

A jegyzőkönyv első részében felsorolják azokat a 
kérdéseket, melyeket minden tanúnak feltettek an-
nak érdekében, hogy tisztázódjanak a határral kap-
csolatos nézeteltérések. Ezek a következők voltak: 

1. Letett hite után vallya meg a’ tanú; tudja-e’ a’ 
Berettyónak régi, és mostani folyását megmutatni? 

2. Tudja e’ a’ Tanú, hogy azon Berettyó folyása, 
Szerep és Butsa között határ volt, és mindenkor an-
nak tartatott? 

3. Tudja e’ a’ Tanú, hol vagyon Kő domb halom, 
Kecskés Ér, Monostor Szigettye, által eső, Hajó Út 
és Szilas sziget? Ha tudja, valya meg, hova tarto-
zandók voltak? És volt e’ ott valaha Határ? 

4. Járt e’ a’ Tanú, tulsó és innenső részein a’ Be-
rettyónak, ha járt, talált e’ vagy látott e’ a’ Berety-

tyó-Árkához és folyásához más hasonló méllyebb 
árkot, avagy folyást? 

5. Az Innenső részén a’ Berettyónak, voltak e’, 
vagy vagynak e’ most is Tanyái? Ha voltak, hova 
tartozandók és nevezetesen ki tanyái? 

6. A Berettyó innenső széllein álló Kútak, hova 
tartozandók? Ki által? És mikor ásattatnak? 

7. Ki tud ezenn dologban magán kívül jó Tanú-
nak lenni? 

A kérdésekből ki lehet következtetni, hogy mi is 
képezte a határvitát a két település között. Ezek sze-
rint a Berettyó folyására voltak kíváncsiak. Ugyanis 
azt mondták ki régen valamikor határnak. Igen ám, 
de a szerepiek meg szerették volna növelni a halá-
szásra, pákászásra, vadászásra való területüket, ezért 
ők azt állították, hogy egy másik folyás, egy másik 
meder az igazi Berettyó, amelyik jóval beljebb volt 
Bucsa felé. Ez természetesen vitához, összetűzések-
hez vezetett a két település lakói, illetve bérlői kö-
zött. Ezt a vitát volt hivatva eldönteni az új határjá-
rás, melyről ez a jegyzőkönyv is készült. Érdekes 
módon a tanúk kisújszállási, bajomi, szeghalmi, 
udvari, püspökladányi, csökmői illetve karcagi lako-
sok voltak. A jelzett jegyzőkönyvben 32 tanú vallo-
mását rögzítették. Ezek közül választottam ki né-
hány érdekesebbet. 

Az első tanú, nevezetesen Szél János 54 éves és 
Kisújszállásról jött. A feltett első kérdésre adott 
válaszából már ki is tűnik a határper alapja. Így vá-
laszolt az első kérdésre: 

 „Ad l. A Tanú 25 Esztendőktől fogva, még az 
Édes Attyával is mindenkor a’ Berettyóban hol egy 
hol más hellyeken pákásztak, Békásztak1 és 
Csikásztak, mivel pedig a' Tanu a Berettyó folyását, 
és abban lévő alkalmas Halászó, 's Csikászó 
Hellyeket jól tudta, azért egy ízben, Sass Mihály 
Tanúval Kelemen István Úrhoz ment, hogy nékie a 
Berettyóban lévő Nevezetes helyeken, úgy mint a’ 
Fekto folyásában és a Bányában halászni és csíkászni 
szabadságot adna, adott is nékiek szabadságot; és 
meg mondotta szóval, hogy azon helyek, ámbátor 
Peresek, mindazáltal szabadon pákászhatnak, és sen-
kitől ne félyenek, azt is meg mondotta, hogy a’ Vizen 
túl ne mennyenek. mert bajok lész, történt is hogy a’ 
F.Gyarmatiak meg tudván a Berettyóban való 
Pákászásokat, ki mentek, s akiket ottan találtak 
megijesztették ugyan, de senkit sem bántottak, azután 
ismét 1779 Esztendőben a Gyarmati Bírák kimentek 
és akkor 2. Kissujjszállási és 3. Szerepi Embereket 
elfogtak és Szeghalomra kisérték, ahol a 2. 

                                                           
1
 Teknősbékáról van szó 

SZ 
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Kissujjszállási Ember úgymint Sörés Szabó Gergelyt 
és Török Andrást, az ottan lévő Szolgabiró Úr szaba-
don el bocsájtotta. A’ 3. Szerepi Embereket pedig 
úgymint Egri Mihályt, Nagy Mihályt és Mile And-
rást, Gyulára küldötték, a' hol egy Heti Arestomot 
senyvedtek, a melly folyásit a' valóságos Berettyónak 
mindenkor megtudja mutatni, és újjal is meg mutatta a’ 
határokat visgáló Uraknak.” 

Mint a tanú vallomásából kiderül, 20 évvel a 
jegyzőkönyv felvétele előtt is voltak kihágások, 
amikor idegen emberek tevékenykedtek a tilosban. 

Tehát évtizedes sérelmeket kellett most meggyó-
gyítani s végérvényesen meghatározni a valódi köz-
séghatárt. Ennek a határvonalnak az ismerete min-
denkor megvolt az emberekben, s éppen ezért csak 
éjszaka mertek átjönni ezen, a csapdáik felállítása 
végett. Ez is jelzi, hogy ezen a kis területen is érté-
kes vadak lehettek amelyeknek prémjét, esetleg hú-
sát is értékesíteni tudták. Ez a tanúnak feltett máso-
dik kérdésre adott válaszában egyértelművé válik. 

„Ad 2. Onnan állittya a’ Tanú, Szerep és Butsa 
között, a Berettyót valóságos határnak, mivel, sem 
a’ Gyarmati Emberek túl a' Berettyón, sem a' Szere-
piek innen járni nem merészlettek, és a' Szerepiek 
Vadászó Vas Tőreiket is a’ Berettyó innenső részére 
Butsa felé csak Éjtszaka alattomba rakták le, és 
ottan Nappal meg fordulni, semmiképpen nem bá-
torkodtak.” 

Tehát a vallomás szerint Szerepről vadorzók jár-
tak át bucsai területre, hogy itt elhelyezzék csapdái-
kat, vadászó vas tőreiket. Ezzel is azt bizonyították, 
hogy nem hozzájuk tartozik ez a rész, hiszen csak 
éjszaka mertek erre a területre behatolni. Ebből az is 
látszik, hogy a magánterület védelme és elismerése 
nem mindig volt papíron leírva, viszont a betartását 
figyelemmel kísérték. A területet megsértőket vi-
szont megbüntették. A büntetés mértéke természete-
sen attól is függött, hogy milyen céllal járt az illető 
az idegen birtokon. Ez tűnik ki a 2. számú tanú – 
Sass Mihály, 61 éves kisújszállási lakos – vallomá-
sából is, melyben egy vele megtörtént eset elmesélé-
sével tett még hitelesebbé: 

„Ad. 2. Onnan állittya a’ Tanú Szerep és Butsa 
között a’ Berettyót valóságos határnak (mert köl-
csönösen nem jártak egymás területén a szerepiek és 
a gyarmatiak, amit a következő esetek bizonyítják:) 
történt egy ízben, hogy a’ Gyarmatiak ki menvén 
Bucsára, és a’ Szél János Czimborájával ezenn a’ 
részen járdogálván a’ Berettyónak, akkoron vélek 
vólt Öreg Boruzs Mihály Szerepi lakos; meg sejtvén 
a’ Gyarmatról jövő Bírákat, elakart szaladni, de 
Szél János a Kankójánál2 fogva megtartotta mond-
ván nékie: meg álly Öreg, most légy Ember ha ma-
gad Földjének tartod ezt; oda érvén pedig a’ Gyar-

                                                           
2
 Egyszerű, olcsó kivitelű, elöl végig nyitott, rövid szűr. 

mati Bírák, meg intették őtet hogy többé ottan járni 
ne bátorkodjon…” 

Mint kiderül az előzőekből, a szerepi emberek 
szerették volna, ha ez a rész is hozzájuk tartozik. 
Éppen ezért mindent megtettek ennek a bizonyításá-
ra, mint látjuk, kevés sikerrel. 

A következő tanúnak már fiatal korában megmu-
tatták a valóságos határt. Ez is igazolja azt, hogy a 
régi időkben igenis nagyon nagy fontosságot tulaj-
donítottak az eredeti határvonalaknak s azt valóban 
meg is mutatták a fiataloknak azzal a céllal, hogy 
jegyezzék meg örök időkre. Ezt a „tudást”, ezt az 
értékes értesülést a legnagyobb pontossággal adták 
tovább és őrizték meg évtizedeken keresztül. Való-
ban pontosan és jól rögzítették magukban a kapott 
információkat – néha ugye veréssel elősegítve – 
hiszen még évtizedek múlva is nagyon jól emlékez-
tek ezekre. Gondoljunk csak arra, hogy nekünk mi-
lyen emlékeink lehetnek egy harminc évvel ezelőtt 
megadott információról? Vajon emlékszünk mi 
bármilyen adatra ilyen nagy távlatból? Kötve hi-
szem. Már csak azért se, mert nem közölték velünk, 
hogy valóban jegyezzük meg, vagyis nem „vertek” 
belénk semmit. 

Térjünk vissza a 3. tanú vallomásához. Ő Varga 
Péter, 50 éves kisújszállási lakos. A határvonal 
megmutatásakor elmeséli, miként adták neki tudtára 
ezt az információt. Nézzük a jegyzőkönyvet: 

„Ad 1. (30 évvel ezelőtt Pocsai János kisújszállá-
si emberrel, aki akkor 60 esztendős volt) hajókon 
pákászat halászat és Csikászat végett elindúlnak, és 
a’ Réteken keresztül a’ Berettyó folyásán mindenütt 
Zódon szigettye mellett, Bánya szigetnek egész 
Ördögh szigetig le felé mentek, azonn alkalmatos-
sággal a nevezetett Öreg beszéllette a’ Tanunak 
mondván: No Ötsém, emlékezz rá míg élsz, hogy ez 
a’ valóságos Berettyó fojása, a’ mellyen téged fel ’s 
alá hordoztalak, hanem ezt Berettyónak ne nevezd, 
mert a’ Szerepiek érette haragusznak és annak való-
ságos Nevét akarják veszteni, s Zódon Érnek keresz-
telni.” 

Ez a tanúvallomás igazolja, hogy a szerepiek még 
arra is képesek lettek volna, hogy az eredeti Berettyó 
helyett egy kisebb vízfolyást nevezzenek át s az 
eredetit csak Zódon érként emlegessék. Vagyis 
hosszú éveken keresztül próbálták elhitetni mások-
kal – s talán magukkal is – hogy a szélesebb folyású 
Berettyó csupán csak egy kicsi erecske, egy kicsi 
patakocska, egy jelentéktelen csordogáló vizecske, 
amelyen túl van az igazi folyó, bár az jóval keske-
nyebb ennél. Vagyis ahogyan a tanúnak jelezte az 
Öreg: „annak valóságos Nevét elakarják veszteni”. 

Ez végül odáig fajult – a tanúk vallomásai szerint –, 
hogy mind a szerepiek, mind a füzesgyarmati bérlők 
tartózkodtak attól, hogy a Berettyón átkeljenek. Vagyis 
érezték ennek a helyzetnek a fonákságát. 
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A Butsa és Szerep közötti határper jegyzőkönyvének egy részlete (a 8. tanú: Balogh Mihály vallomásából)

Az eredeti Berettyó meghatározása döntő volt a 
per során. Ezt tudták a szerepiek is, hiszen ezért is 
próbálták a valódit másnak elnevezni immár évtize-
dek óta. A 4. számú tanú, a 69 éves Tóth Gergely is 
erre utal vallomásában, melyben a 23 évvel azelőtti 
eseményeket mondja el: 

„Ad 2. (Ezelőtt 23 évvel) Szél Jánossal és Sass 
Mihállyal a’ Pákászatban és Csikászatban társ lé-
vén és Kissújszállástúl, keresztül Zódonyon, Bánya 
lapon Fektón, egészen Besenyő Dombig, mindenütt 
a’ Berettyó folyásán jártak, és akkor a’ Czimborái 
meg mondották, a’ Tanúnak hogy a’ légyen a’ Való-
ságos Berettyó, mellyet látván a’ Tanú, könnyen el 
hitette magával, mivel ez tisztán folyt, a’ Partyait a’ 
fennálló vastagabb Nádak mutatták ki, a partyaira 
ki hatott Víz pedig csendesen állott, de a’ Szerepiek 
nem akarják annak nevezni, hanem Zodonnak és 
Fektónak Hívják.” 

Ez a tanú mondja el bizonyíthatóan, hogy miért is 
kell valóban a megmutatott vizet Berettyónak ne-
vezni. Kihangsúlyozza, hogy miért is lehetett ezt 
valódi Berettyónak nevezni, „mivel ez tisztán folyt, 
a Partyait a fennálló vastagabb Nádak mutatták ki”. 
Ennél meggyőzőbb bizonyíték nem is kellett. A vizs-
gálat azonban folyt tovább, a többi tanú vallomására 
is szükség volt. 

Pocsaj Gergely, az 5. számú tanú is elmeséli az 
általa megtapasztalt és átélt eseményeket. Ő maga is 
a „Valóságos Berettyó” folyását mutatja meg. A 
vallomásokban többször is így nevezik a kérdéses 
vizet az emberek. Ez is jelzi, hogy a másik fél min-
denáron át akarta volna nevezni az eredeti vízfolyá-
sokat saját haszna végett. Pocsaj Gergely 49 éves 
kisújszállási tanú vallomásáról a következőképpen 
olvashatunk a jegyzőkönyvben: 

„Ad 1. A Tanú ezelőtt 25. Esztendőkkel, 
Kissújjszállási Lakos Molnár Andrásnak a’ ki 79 
Esztendős volt, Pákászó és Békászó Czimborája 
volt, ezenn szókkal mondotta azon Öreg Ember: No 
Eötsém ez a’ Valóságos Berettyó, az a’ hely pedig 

Szilas, onnan tovább Bessenyő Dombig, Fektó, és 
Vész szeg vágásig névszerént mind megmutogatta és 
meg mondotta, hogy ezeken vinné a’ Valóságos Be-
rettyó az igaz folyását (a helyeket a vizsgáló urak-
nak is megmutogatta).” 

Hasonlóan mondja el a Berettyóról tapasztaltakat 
a 49 éves Janó János 7. számú kisújszállási tanú is: 

„Ad 1. A’ tanú 17 Esztendőknek előtte pákászat 
és csikászat végett a’ vizeket járta és csakugyan 
Janó Mihály Attyafia a’ki 80 Esztendős vólt, meg-
mutogatta a’ Tanúnak ’s mondá: No Eötsém ez a’ 
valóságos Berettyó, a’ minthogy maga magát termé-
szetessen ki is mutatta, mivel mozgott és folyt, a’ két 
partyait pedig a’ fenn állott magas Nád mutatta meg 
és a’ partyaira hatott Víz állott.” 

A 8. számú tanú, nevezetesen Balog Mihály, 68 
éves kisújszállási lakos vallomásában a „Valóságos 
Berettyó” kerül szóba: 

„Ad 1. ..a Tanú ennekelőtte 36 esztendőkkel 
Molnár Andrással a’ ki’ 60 esztendős volt…(és)  
ezen szókkal értésére adta, a Tanúnak mondván: No 
Sógor Uram míg él, kend mindenkor megemlékez-
zen, hogy ez a’ valóságos Berettyó, de ezt a’ Szere-
piek el akarják törülni és Zódonnak hívják.” 

A valóságos Berettyó folyást mindenki ismerte, 
még a Szerepen élő emberek is, annak ellenére, hogy 
szerették volna megmásítani, megváltoztatni a hatá-
rokat. Ez szintén a tanúk elbeszéléseiből tűnik ki. 
Ugyanis többen vállaltak munkát a szerepi gazdák-
nál, a szerepi bérlőknél s ilyenkor a munkaadók 
figyelmeztették az embereket a határvonalra. Érde-
kes, hogy ezekben az esetekben a valódi határvona-
lat mutatták meg és nem a hamisat. A 6. számú tanút 
Sass Ferenc 29 éves kisújszállási pákászt is erre 
figyelmeztették a munkaadóik a jegyzőkönyv sze-
rint: 

 „Ad 2. Hogy a Berettyó a határ, onnan tudja, 
hogy ez előtt 3 Esztendőkkel a” Szerepi földön Nád-
vágás végett Kelemen János Úrtól Commissiot kért, 
szóval is mondotta néki, hogy csak a Berettyó 
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fojásig Bucsa felé volna szabad, mivel azontúl 
Gyarmati Föld és per alatt vagyon.” 

Ugyanezt állítja egy később meghallgatott tanú 
is. Német István (40 éves) Kisújszállásról volt a 11. 
tanú. Ő szintén megerősíti, hogy a Berettyó volt a 
valóságos határ: 

„Ad 2. Hogy Szerep és Butsa között a Berettyó 
volt a’ valóságos határ, onnan állíttya bizonyosan, 
hogy a’ Szerepiek a’ Berettyón innen való részre 
soha sem bátorkodtak jönni, sőt Vadászó Vas tőrei-
ket is csak alattomba rakták le a’ Berettyón innen, 
és soha Nappal nem bátorkodtak megnézni, hanem 
tsak Éjtszaka, a’ Tanú maga is Szerepi Borúzs Mi-
hállyal így munkálkodtak alattomba, nagy félelem-
mel.” 

 

A Butsa és Szerep közötti határper 

jegyzőkönyvének külső oldala 

A szerepi Borúzs Mihály egy másik tanúvallomá-
sában is felbukkan. Mivel az ő eligazítása alapján 
ismerték meg mások is a valódi határvonalat, nem 
hiszem, hogy saját környezetében nagy népszerű-
ségnek örvendett volna a jegyzőkönyv elkészülte 
után. Bár ő maga is védte a betolakodóktól a határ-
részt, mégse tudott hazudni az ide tévedt idegenek-
nek. Sőt még barátságot is kötött velük, hiszen egy 
volt a sorsuk, egy volt a munkájuk. A szerepi Borúzs 
Mihályról a 15. számú tanú mesélt még. A Szegha-
lomról érkező 38 éves Mocsári János vallomásáról 
így olvashatunk a jegyzőkönyvben: 

„Ad 1. A’ Tanú ezelőtt 18 Esztendőkkel, Gyarma-
ti Tóth Istvánnál Béres lévén, történt, hogy a’ tanú 
egy Télen a’ Gazdája Marháit Zódonyon, éppen a 
Berettyó Partyán legeltette, és pákászás végett által 
ment a Berettyón, a’ hol szerepi Borózs Mihályal 
öszve akadott, ki is a Tanút azonnal keményebb 

szókkal illetvén, parantsolta néki hogy előtte menne 
bé Szerepre, mivel ez úgymond más határ, de a’ 
Tanú nem engedelmeskedett, és így a sok küszködés 
után barátságra léptek, és a Berettyónak közepén le 
ültek3 akkor a’ nevezett Borúzs Mihály mondotta a’ 
Tanúnak és újjaival is mutatta a’ Berettyó árkát, 
mondván, hogy reá emlékezne, mert ez a’ valóságos 
Berettyó, és ezen túl nem szabad a’ Gyarmati Mar-
háknak által lépni, mivel ez úgymond a’ Szerepi, a’ 
pedig a’ Butsai Föld.” 

Boruzs Mihály, mint szerepi lakos nagyon is jól 
tudta a határokat Szerep és Bucsa között és ezzel így 
volt mindenki, még azok is, akik a szerepi pusztán 
keresztül érkeztek a bucsai legelőre. Az onnan érke-
zőket is mindig figyelmeztették a peres határrészre. 
Így volt ez a 25. számú tanúval is. Az 56 éves bajo-
mi Éles Istvánnak is a füzesgyarmati gulyában legel-
tek a marhái. Az ő vallomásáról így ír a jegyző-
könyv: 

„Ad 1. A Tanúnak ez előtt 30 esztendőkkel a’ Be-
rettyón innen Butsán a’ Gyarmati Gulya között 
Marhái voltak, meg indulván pedig egy alkalmatos-
sággal Bajombul4 ott lakos Nemes Istvánnal, a’ ki 
65 esztendős volt, Butsán lévő Marháinak megtekin-
tése végett, és azon nevezett Nemes István az útban 
több ízben mondotta, hogy tsak a’ Berettyón által 
mehessünk, az után ne féljünk, és midőn reá mentek 
akkor újjaival meg mutatta és mondá, ez a’ valósá-
gos Berettyó, úgy nem különbben Zódont, és Szilast 
is azon ember mutatta meg a’ Tanúnak. 

Ad 2. A Tanú a’ Berettyón keresztül haza 
indúlván, és a’ Berettyónak tulsó partyán fenn állott 
kunyhójában Nagy Lászlónak Kelemen Úr Kanászá-
nak bé tért, a’ kinek vasfazekából Malatz húst is 
evett, akkor a’ kanász mondotta, tartok úgy mond ne 
hogy, és több emberek által Nádból Tsinált tsapáson 
a’ Disznaim a ’ Berettyón tul Butsára által mennyenek, 
és ottan a’ Gyarmati Gulyások által meg ne káro-
sodjam, mivel a Berettyón tul Butsai határ (van).” 

Érthető, hogy az itt élő kanászok, gulyások úgy 
ismerték a területet, mint saját tenyerüket. Ismerték 
a csapásokat, az ingoványokat, a legelőket s legin-
kább a határt, melynek átlépése – főleg az ott legel-
tetett állatokkal – nagy bajt hozhatott volna rájuk. 
Vagyis minden „réti ember” ismerte a „valóságos 
Berettyó” folyását. Mivel ismerte, hát be is tartotta 
az előírásokat. 

Ezt vallja a karcagi Kerekes Mihály kondása is, 
az ugyancsak karcagi, 22 éves Papp Ferenc, a tanúk 
sorában a 32-ik. Ő viszont több szerepitől is megis-
merte a valóságos Berettyó folyását. A tanú vallo-
másáról ez került a jegyzőkönyvbe: 

                                                           
3
 Nyilván egy csónakban ültek és nem a kiszáradt meder-

ben. 
4
 Biharnagybajomból 
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Balog Mihály kisújszállási lakos vallomásának részlete 

 „Ad 1. Hogy most, és tavaly esztendőben is Bá-
nya Sziget mellett, a’ hol a Berettyó partyán 
gunyhója vagyon, Kelemen Uram engedelméből 
Berettyó fenekében Sertésekkel jár, Kelemen Úr 
Szabadosának, nevezetesen Bőte Mihálynak, és Fe-
kete Szabónak, és más Szerepi Lakosoknak Szájából 
hallotta, hogy azon mély, és két felől partosabb ér 
valóságos Berettyó légyen, a’ hol most is a’ fagyos 
télben kúttya vagyon, a’ mellyből sertésseit itattya, 
és azon hely Fektónak neveztetik, a’ mely egy ember 
magasságnyira víz vagyon a jég alatt.” 

A 32 tanú meghallgatása és a helyszínen való 
„bizonyítási eljárása” után egyértelművé vált – amit 
úgyis tudott mindenki – hogy Szerep és Bucsa hatá-
rát a természetes folyású Berettyó alkotja. Bár ezt a 
szerepiek szerették volna egy kisebb érre átruházni, 
– hogy területüket megnöveljék, – mégse sikerült, 
hiszen a természetet csak hatalmas munkálatokkal 
lehet átalakítani, szavakkal és hazugsággal nem. 

Az évszázadok során számtalan határvita volt itt 
is és mindenhol az országban, de a hasonló vizsgála-
tok után mindegyik megoldódott valamilyen módon. 

A 32 tanú vallomását olvasva rengeteg adathoz 
juthatunk, amely a Bucsán élő emberek életét, a 
környéken folyó gazdálkodást reprezentálja. Nézzük 
meg, mik is voltak ezek! 

Tudjuk, és a jegyzőkönyvekből is kiderül, hogy 
vizenyős, mocsaras, sással és náddal benőtt vidék 
volt a bucsai puszta. Viszont a kiemelkedőbb része-
ket jó minőségű legelők gazdagították, ahová szíve-
sen hozták a környékbeli gazdák az állataikat legel-
tetésre. Hosszabb időre igénybe vették néhányan, s 
ők kis kunyhókat építettek ide, amelyek sokszor a 
téli időszakra is fedélként szolgált. Miként a karcagi 
Papp Ferenc is megemlíti, hogy ott legeltetett a „Bá-
nya Sziget mellett, a’ hol a Berettyó partyán 
gunyhója vagyon”. 

Éles István is megfordul egy ilyen kis kunyhó-
ban, melyben Kelemen gazda Nagy László nevű 
kanásza kínálta meg malachússal. 

Egy másik – Német István – tanú abból a szem-
pontból is érdekes, hogy ő egy egész telet töltött a 
két község határán egy kunyhóban. „A’ Tanú ez 
előtt 15. Esztendőkkel, Pákászattal és Csikászattal 
kezdette élelmét keresni, és elsőben is Bánya Domb-
ra jött, a’ hol Kunyhót emelvén egész Télen ott la-
kott.” Ebből kiderül, hogy a téli időszakban is jól 
jövedelmezett a pákászat, tehát érdemes volt egész 
évben itt lenni. 

A hosszabb tartózkodásra is berendezkedtek né-
hányan. Ezt a 22. tanú vallomásából tudunk. A Ba-
jomból érkező 49 éves Gaál János vallomását így 
rögzítette a jegyzőkönyv írója: 

„Ad. 1. Bajomi Lakosok Szabó János, Nemes Ist-
ván és Szűcs Péter, a’ Gyarmati határhoz tartozó 
Butsai Földön Marháik(na)k Mezőt váltottak, és a’ 
Tanúk is mondották hogy ő is hajtaná oda Marháit, 
a’ minthogy 15 Darabból álló Marháit oda is hajtot-
ta ez előtt 10 Esztendőkkel, akkoron azon megneve-
zett Emberekkel, a’ kik már azon a földön esmerősek 
voltak, leheveredvén mondották nékie, hogy ez úgy-
mond a’ Butsai Telek, e’ pedig mellette a Berettyó, 
mellyet hogy jobban meg nézhessen a’ Tanú, egy 
ottan fenn állott fűz fára felmászott, a’ honnan a’ 
Berettyó folyását szépen meg látta..” 

A tanúk egyöntetű vallomása alapján érezhető az 
a furcsa és igaztalan állítás, miszerint a Berettyó 
nem is egy folyó, csak egy kis vizecske, ugyanakkor 
a vékony kis vízfolyást viszont Berettyónak kell 
hívni. Legalábbis a szerepiek szerint. Az egymást 
követő vallomások néhány pontban azonosak, így 
azt a jegyzőkönyv külön nem is rögzíti. Minden 
vallomásnál arra törekszik a per levezetője, hogy a 
vitatott kérdésre több egyező választ kapjon. 
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Budai István ványai lakos tanúvallomása a jegyzőkönyvben 

Ez így van Budai István 63 éves, református, vá-
nyai lakos esetében is. Az 1., 2., 5., 6., és a 7., kér-
désekre nem tud válaszolni. A következő kettőre 
viszont igen. 

„Ad 3um A Tanú ez előtt 42 esztendőkkel Gyar-
mati Lakos lévén Kődombhalmot, Kecskés eret, Mo-
nostor Szigettyét, Által eső Hajó utat jól tudja, de 
hogy valaha a’ Szerepi határ ezekre ki terjedt volna, 
soha sem hallotta, sőt azt jó lélek szerént állíttya, 
hogy azon részt mindenkor a’ Gyarmatiak Butsához 
birták, ők élték és marháikkal is használtatták. 

Ad. 4tum Ámbátor a’ Tanú a’ Gyarmati határt több 
ízben meg járta, de a’ valóságos Berettyón kívül más 
hasonló, vagy mélyebb eret sehol sem tud.” 

Tehát valóban nem létezett – nem is létezhetett – 
a valódi Berettyónál mélyebb és szélesebb folyóvíz 
a Bucsai Pusztán. Mégis képesek voltak ezért perre 
menni. Nyilván azt hitték, hogy a Bucsai Pusztát 
bérlő Füzesgyarmat nem figyel oda erre a területre s 
mint aki nem tulajdonos, talán éppen nem is törődik 
vele. Éppen az okozta a nehézséget ebben, hogy 
igenis a bérlő a jó gazda gondosságával védte, őrizte 
ezt a területet. Szerencsére, hiszen ha a szerepiek 
„ügyeskedése” sikerül, akkor jóval kisebb lett volna 
a megalakuló Bucsatelephez tartozó legelő, illetve 
szántóföld. 

A jegyzőkönyvből több másolat is készült. Nyil-
ván meg kellett küldeni több érintettnek, vagy érde-
keltnek. Van a levéltárban egy olyan másolat is, 
amely csak a lényegesebb tanúvallomásokat rögzíti. 

 

1799. február 19-én megtartott határper befejezése 

Szerep község gazdái, elöljárói meg akarták má-
sítani azt, ami évszázadokon keresztül mindenki 
számára egyértelmű volt: a Berettyó folyó nevét és 
helyzetét. Nem erőszakkal, hanem furfanggal és egy 
kis külső ráhatással szerették volna ezt véghezvinni. 
Mint láthatjuk végül ez nem sikerült. Azok viszont 
akik itt éltek évtizedek, évszázadok óta, nem voltak 
hajlandók másképpen nyilatkozni, csakis úgy, aho-
gyan az őseik, elődeik beléjük verték, vagy egysze-
rűen csak elmesélték. 

Az igazság és a legenda sokszor egyazon tőről 
fakad. Ez a per is azt mutatja, hogy sok embert meg 
lehet győzni hamis dolgokról, de mindenkit azért 
nem. Éppen ezért az a feladtunk, hogy mindig ismer-
jük meg a valódit, az igazat és csak utána mondjunk 
véleményt. Akkor járunk el helyesen, ha az igazság-
ra törekszünk s nem a hamisságra. 

 

A Szerep és Bucsa közötti határper jegyzőkönyvének 1804-ben készült másolatának a vége 
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EGY FURCSA HATÁRJÁRÁS 

 
inden időben fontos volt a helységek közötti 
határ kijelölése és annak karbantartása és az 
időszakonkénti ellenőrzése. Fontos volt, 

hiszen a birtokhatárok ismeretében lehetett csak a 
földet megművelni, illetve hasznosítani legeltetésre, 
vadászatra, halászatra. A magántulajdon védelmé-
ben is nagyon fontos volt ez, hiszen egyik tulajdonos 
se szerette, ha idegenek engedély nélkül használták 
saját, ősi birtokát. 

A település határainak kijelölése, a határdombok 
elhelyezése még a honfoglalás utáni időkben elkez-
dődött, amikor egyes területeknek megnevezték a 
tulajdonosait. Időszakonként a birtokosok ugyan 
változtak, de a határok általában megmaradtak. A 
határdombok és határjelek karbantartása és ellenőr-
zése a település – falu, vagy mezőváros – elöljáró-
inak feladata volt. A hivatalban lévő bírák és a veze-
tők kijelölték a határjárás időpontját s természetesen 
erre meghívták az érintett szomszédos települések 
embereit is, hogy ők is képviselve legyenek ezen a 
nagyjelentőségű eseményen. 

Nagy jelentőséggel bírt a határjárás, hiszen a föl-
dek és a birtokok, valamint az ott élő jobbágy közös-
ségek nagy értéket képviseltek. Éppen ezért kellett 
kisebb nagyobb időközökkel közösen ellenőrizni 
ezeket. 

1850-ben Füzesgyarmat elöljárósága elvégzi a 
kötelező határjárást, amely során pontosan leírják az 
ott végrehajtottakat. Rögzítésre kerül a jegyző-
könyvben a határjelek pontos meghatározása és az 
egymástól való távolságának lemérése és leírása. 

Bizonyára több napot is igénybe vett ez az ese-
mény. Nem lehetett gyorsan megoldani ezt az akkor 
bonyolult feladatot, hiszen gyalogosan kellett körbe-
járni Füzesgyarmat hivatalos határát. Vagyis 
Füzesgyarmat és a hozzá bérelt Bucsa Puszta terüle-
tét. Ez utóbbi adja majd ennek a határbejárásnak a 
furcsaságát. De ne siessünk a dolgok elé. Nézzük, 
hogyan is zajlott le ez a majdnem mérnöki munká-
nak is nevezhető esemény. 

Mivel egy kisebb településnek illetve mezővá-
rosnak nem voltak térképészeti felméréshez műsze-
rei, így kénytelenek voltak a régi, hagyományos 
eszközt használni. Vagyis a távolságot lépésekben 
határozták meg. A mai lézeres távolságméréshez és 
a GPS rendszerhez képest talán nevetségesnek tűnik, 
de végül ezt a megoldást tudták csak alkalmazni. 

A felmérés és bejárás előtt természetesen megha-
tározták azokat a településeket, amelyek szomszédo-
sak voltak Füzesgyarmattal. Ezt le is írták: 

„Füzes Gyarmat mező városa határos a’ Csifi 
pusztával – Darvas, Csökmő és Szeghalom Helysé-
gekkel – Déva Ványa Mezővárosával, az Ecsegi 
pusztával, – Nagy Kun Kisújszállás Városával, – 
Hegyesbori pusztával, – Nagy Kun Kardszag Város-
ával, – Püspök Ladány Mező Városával – Szerep – 
Udvari Helységekkel, Nagy Bajom Mezővárosával 
és Rábé helységével.” 

Az irat jobb felső sarkában jelzik, hogy ez a fel-
mérések sorában a „30ik számú becslő járás”, vagyis 
azt jelenti, hogy ez előtt már 29 alkalommal elvégez-
ték ezt a procedúrát. 

 

M 
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A határleírás az 1. számú határdombbal kezdődik. 

Az elkészült irat is azt mutatja, hogy az előbbi-
ekben leírtak határozták meg a bejárás sorrendjét. A 
határ végigjárását is a megadott sorrendben hajtják 
végre, vagyis az I. számú határdombnál kezdik meg 
munkájukat. Így is írják le: 

„Határa kezdődik a’ Csifi puszta határ szélén és 
Füzes Gyarmati határszélén épült Korcsmák mellett 
a’ Nagy Váradra és Debreczenbe vivő országútnál 
jobbra eső Iső határdombon, – mellytől Füzes Gyar-
mat Mezővárosa felé fordulva, az úgynevezett 
Korhányér közepén alig látható IIik határdomb 102 
lépés. – Innét balra fordulva a’ Korhányéren keresz-
tül napkeletnek tartva 72 lépés a’ IIIdik határdomb, 
jobbrol a’ Füzesgyarmati volt urbéres szántóföldek, 
balrol a’ Csifi pusztához tartozó szántóföldek 
nyulnak el, mellyet egymástol egyenes vonalba egy 
határdűlő út választ el. Innét egyenes vonalba 449 
lépés a IVik határdomb. –…” 

Amint látjuk, valóban alapos munkát végeztek a 
bejárás alkalmával. A Csifi pusztánál álló I. számú 
határdomb a kiindulás helye. Innen mennek tovább 
csoportosan mindig a következő határdombig. A 
jeleket ellenőrzik, majd a szomszéd település képvi-
selői is így tesznek. Ha nincs semmi gond, folytató-
dik a bejárás. A végrehajtás során a hivatalos embe-
rekkel együtt részt vesz az írnok is, aki lejegyzi az 
elhangzott megállapításokat. A távolság meghatáro-
zására szolgáló lépéseket is legalább két személy 
végzi és számolja, majd ez kerül a helyszínen a 
jegyzőkönyvbe. 

A Csifi, Darvasi és Füzesgyarmati hármas határ-
domb a VI. számot viseli. Ezeknél a pontoknál ter-
mészetesen mind a három település képviselői jelen 
vannak és így válik hitelessé az eljárás. A határdomb 
megvizsgálása és a jegyzőkönyvben való rögzítés 
után a vizsgálódó csoport továbbindul. A többi jel-

nél is ugyanez az eljárás. Vagyis megállnak a határ-
dombnál, leírják a megfelelő információt, behatárol-
ják szemmel a következő pontot és elindulnak abba 
az irányba. Közben számolják a lépéseket, hogy ez 
is rögzítve legyen. Nem kell arra gondolnunk, hogy 
az egész bizottság nekivág a pusztának és csoporto-
san gyalogolnak egyik határdombtól a másikig. Ko-
rántsem így zajlott le. Az urakat egy szekér vitte ki a 
pusztába és nem kellett gyalogolniuk. A nehezebbe 
járható területekre pedig lóháton mentek. Csak a 
távolságot lépésekben lemérő kishivatalnokok hasz-
nálták a saját lábukat. 

Van viszont olyan terület, ahol se gyalog, se lo-
von nem lehet közlekedni. Ez pedig a náddal benőtt 
ingoványos, mocsaras részek. Ilyennel találkozik a 
felmérést végző bizottság, amikor elérkezik a 
Dévaványához tartozó határszakaszhoz. 

„Ezen szeglet határtol a’ vonal északnak fordul-
va ismét a’ nádas rétség miatt járhatatlan lévén az 
inneni távolság a’ Térkép szerént vétetett fel és az 
úgynevezett Pipás porongnál1 eső szegletig, vagyis 
az LIIIik határdombig 2100 lépés számíttatott.” 

Ezek szerint volt egy térkép, amely alapján körül-
járták a területet. Mint itt is olvashattuk, a járhatat-
lan részeket csak a térkép alapján azonosították. 
Nem is lett volna értelme egy vizenyős terület köze-
pére határdombot állítani. Egy vízfolyás vagy folyó 
az másképpen vált határvonallá, hiszen annak voltak 
partjai és volt közepe is. Ezen csónakkal is lehetett 
közlekedni. A nádas rétségen viszont csak télen, a 
vizek befagyásakor lehetett eljutni egyik ponttól a 
másikig.. Ezt meg is tették, leginkább a nádvágás-
kor. Természetesen ehhez is engedély kellett, hiszen 
nem lehetett csak úgy önhatalmúlag vágni a nádat. 

                                                           
1
 Porog: lapos, homokos, vagy kavicsos partszakasz 
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A „nádas rétség miatt járhatatlan” területről szóló jegyzőkönyv-részlet 

 

Ecseg – Kisújszállás – Füzesgyarmat (Bucsa) hármas határ leírása 

A nád egészen a XX. század közepéig nagy érték 
volt. Ebből készítették a ház falát és a házak tetejét 
is ezzel fedték le, a javításkor is ezt használták. 
Nádból készült néha a bölcső, de a koporsó feneke 
is, ugyanakkor volt olyan hely, ahol ebből készítet-
ték a hidat is. A legenda szerint itt Bucsa Pusztán 
olyan vastag és erős nád termett, hogy még kerítés 
és szőlőkarónak is megfelelt. Ugyanakkor tüzelő-
anyagként is használták. 

A határjárók elérkeznek Ecseg és Kisújszállás ta-
lálkozási pontjához. Le is írják megállapításaikat, 
miszerint „a következő szeglet, vagyis számításba 
vett LVIik határdombig 5450 lépésnyi távolság talál-
tatott, mellytől ismét az Ecsegi puszta határa menté-
ben külömbféle kanyarulatok szerint a’ Füzes 
Gyarmattal érintkező Kisújszállási LVIIik határdom-
big 6695 lépés, hol az Ecsegi puszta határa végződ-
vén a’ Kisújszállási kezdetét veszi.” 

Érdemes odafigyelni a fenti megfogalmazásra. 
Már csak azért is, mert úgy kezelik Füzesgyarmat 
elöljárói Bucsa települést és Bucsa Pusztát, mintha 
nem is létezne. Egyszerűen úgy fogalmazzák meg a 
határok leírásánál ezt a szakaszt, hogy a szomszédos 
települések Füzesgyarmattal határosak. Nem azt 
írják, hogy Bucsával, esetleg a Füzesgyarmat által 
bérelt Bucsa Pusztával. Vagyis úgy kezelték a kör-
nyéket, mint saját tulajdont. Gyér lakossága miatt 
hiába került Bucsa lakossága közigazgatásilag a 
hozzá területileg legközelebb álló Füzesgyarmat 

mezővároshoz, azzal még nem vált a részévé. Úgy is 
fogalmazhatnánk, kölcsön kapták ezt a hatalmas 
földet, hogy addig is műveljék, amíg újra fel nem 
erősödik, talpra nem áll. 

A bérbeadási szerződés során soha nem válik a 
bérlő tulajdonossá, csakis vásárlás esetén. Ez így 
van napjainkban, de természetesen így volt ez régen 
is. A Gyulai Levéltárban őrzött jegyzőkönyvekből 
kiderül, hogy úgy próbálták a Füzesgyarmatiak má-
sok – s még a Nemes Vármegye felé is – mintha 
ősidőktől fogva övéké lett volna a Bucsai Pusztaként 
nevezett terület. Mint az előző jegyzőkönyvből is 
kiderül, a végén már meg se említik a Bucsa nevet, 
nehogy számon kérjék tőlük vagy kétségbe vonják 
tulajdonosi jogaikat. 

Az előző LVII. számú hármas határt leíró rész 
után az alábbi bekezdés következik: 

„Ezen LVIIik határdombtól észak keletnek fordul-
va a’ Kisújszállási, Hegyesbori és Kisújszállási 
hármas vagyis LVIIIik határdombig 590 lépés szá-
míttatott ki a’ Kisújszállási határ egész vonalán – 
mellyet a Hortobágy vize képez, – hol ez egyszer-
smind el is végeződvén Kardszag városához kap-
csolt Hegyesbori puszta határa kezdetét veszi.” 

Itt találkozunk Hegyesbor településrésszel, amely 
egy régi kunszállás volt, de ekkor már ez is elnépte-
lenedett és éppen ezért csatolták később Karcag 
városához. Bucsa határkérdésében nagy szerepet 
játszik Hegyesbor és a hegyesbori puszta. 
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Hegyesbori hármas határ leírása 

 

A határkövön szereplő jelzések feltüntetése a jegyzőkönyvben 

Az 1850-ben megfogalmazott határleírás is bizo-
nyítja Füzesgyarmat szándékát. Ugyanis az Ecseg 
után következő határrészek során se kerül még csak 
véletlenül se a papírra Bucsa neve. Bucsa számára 
egy fontos település – Hegyesbor – segít abban, 
hogy ezt a téves leírást utólag helyesbítsük. Az első 
olyan ponton, ahol Hegyesbor hármas határként 
szerepel, még nem találunk semmi érdemlegeset. 
Egy helyen azonban valamilyen módon „kilóg a 
lóláb”, – mondanánk egy kicsit gúnyosan. Ugyanis 
elérkeznek a határjárók egy nagyon fontos – vagyis 
a következő – hármas határhoz. Ez pedig Hegyesbor, 
Karcag és Bucsa. A Füzesgyarmatiak természetesen 
nem Bucsát írnak. De a részünkre fontos információ 
itt volt a helyszínen. Mégpedig egy határkő formá-
jában. Ez így szerepel a leírásban: 

„Innét kevés hajlattal nyugot felé, szinte a’ Tér-
képi felvétel szerént több határdombok közbe esése 
mellette az LIXik Kőhatárig, amelynek délkeleti ol-
dalán B, északkeleti oldalán KV, Észak nyugotin 
pedig HB betűk láthatók 5010 lépés számíttatott ki. 
Ezen Kőhatárnál a’ Kardszagi határ kezdődvén, 
kissé keletnek menve a következő LXdik határdombig 
– térképi kimutatás szerént találtatott 1225 lépés…” 

A hármas határon letett határkőn ott vannak a te-
lepülések betűjelei: B, vagyis Bucsa, KV, mint Kar-
cag Városa és HB, vagyis Hegyesbor. Vajon miért 
nem látunk itt F vagy FGY jelet? Miért nem vésték 
ebbe a kőbe Füzesgyarmat betűjelét. A válasz egy-
szerű, mert nem az övéké volt ez a terület. 

Tehát ez a kő ékes bizonyíték arra, hogy ez min-
dig is Bucsaként szerepelt a történelem során. Bár-
milyen vérzivataros idők jártak errefelé, bármennyi-
szer is égették fel a nádast és üldözték el lakosságát, 

Bucsa mindig megmaradt. Bucsa továbbra is élni 
akart és meg is tett ezért mindent az ide betelepült 
lakosság. 

Nyolcvanhárom határdomb végigjárásával eleget 
tett Füzesgyarmat elöljárósága a felmérési és ellen-
őrzési kötelezettségének. Az utolsó, az LXXXIII. 
határdombig elérkezve a kör bezárult és 50 lépés 
után újra ott álltak az I. számú határdombnál, a kiin-
dulási pontnál. Azon a helyen álltak, „mellynél Fü-
zes Gyarmat adóközség határjárása megkezdetett ’s 
ezennel bevégeztetett. 

Kelt Füzes Gyarmaton november hó 10ik napján 
1850.” 

A helyszíni felmérésről készült iratot elküldték 
hitelesítésre az úgynevezett „határos” községeknek. 
A határbejáráson résztvevő személyek ezt aláírták 
majd a község pecsétjével ellátták. 

Természetesen az aláírások nem automatikusan, 
hanem alapos áttanulmányozás után történtek meg. 
Ezt bizonyítja az a két óvás, amely az irat végére 
került a reklamáló települések képviselőinek tollá-
ból. 

Az első óvás Szerepről érkezett. Ez a legfonto-
sabb részünkre. Szerep nem ismeri el Füzesgyarmat 
tulajdonjogát Bucsa területére. Ezt nem így fogal-
mazzák meg, de ez a belőle kiszűrhető lényeg. Ők 
így fogalmaztak diplomatikusan: 

„Ezen határleírási iromány a’ Szerepi birtokos 
és a’ Szerepi adó község részéről oly meg jegyzés 
illetőleg óvás mellett hitelesíttetik, hogy 

a.) Szerep helysége a P. Ladányi, Gyarmati és 
Szerepi hármas határtól kezdve a Nagyhalas taváig 
nem Füzes Gyarmat városával, hanem a’ Butsai és 
Ösvényi Pusztákkal legyen határos.” 
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Szerep község óvása 

Az 1851. január 14-én hitelesített okiraton még 
egy másik részt is kifogásolnak, amely érdekes mó-
don „véletlenül” Füzesgyarmathoz került a leirat 
szerint. Végül megjegyzik, hogy azért került rá az 
1851-es időpont (1850. november 10-én kelt az ere-
deti levél), mert csak most kapták kézhez. 

Szerep községet képviselő választmányi tagok 
észrevették és megbírálták a Füzesgyarmat által leírt 
helytelen meghatározások szövegét. Ennek köszön-
hetően továbbra is Bucsa maradt a szomszédjuk, 
még papíron is. Bár Bucsa és Szerep között sokáig 
folyt határper, ők mégis inkább minket választottak 
szomszédjuknak. 

Kisújszállás is megóvta a saját határrészén tör-
tént mérések eredményét. Mivel azt a részt, amelyet 
bejárni nem lehetett a jegyzőkönyvben is leírt „ná-
das rétség” miatt, így azt a szakaszt a térkép alapján 
megbecsülték és az lett rögzítve. Kisújszállás vi-
szont felfogadott egy mérnököt és az újra felmérte a 
területet – nyilván ő már műszerekkel térképészeti 
számításokkal. Az eredményt leírták az irat végén 
azzal a megjegyzéssel, hogy csak az általuk is lemért 
adatokkal módosított jegyzőkönyv a hiteles. 

Így tehát két helység óvásával ugyan, de lezárult 
Füzesgyarmat és az általa bérbevett Bucsa település 
határainak bejárása. 

A résztvevők településenként a következők: 

Füzesgyarmat képviseletében: Borsothy megbí-
zott ügyvezető, Hegyesi István, Károlyi István, 
Gidaji Mihály, Nagy P. János, Homoki J. Péter és 
Szőke János választmányi tagok. 

Szeghalom képviseletében: Pap Imre ügyvezető, 
Péter Ferenc, Mészáros István, B. Nagy Sándor, I. 
Turi János választmányi tagok. 

Darvas képviseletében: Szigyártó Antal ügyveze-
tő, Sápos Mihály, Balog Péter, FülöpLőrincz, Andor 
József választmányi tagok. 

Szerep képviseletében: Opoczki József ügyveze-
tő, Nyéki József, Nyéki István, Rátz Pál, Mester 
Miklós, Jali(?) János választmányi tagok. 

Még egy község hitelesítői vannak a jegyző-
könyvön, de ezt valaki, – gondolom Füzesgyarmat 
képviselője vagy ügyintézője – egyszerűen áthúzta 
körkörös vonalakkal, vagyis olvashatatlan lett ezál-
tal. Bármennyire próbáltam megvizsgálni, hátha 
sikerül legalább a település nevét megfejtenem, nem 
sikerült. Így csak találgathatunk, hogy kik is hiá-
nyoznak az iratról. Karcag város nem hitelesítette, 
Kisújszállás sem látható rajta, és Püspökladányt is 
hiába keressük. A körkörös firkálás alól pár vonal 
kilóg, így talán éppen Kisújszállás ügyvezetője és 
választmányi tagjainak neve lett eltüntetve. A kérdés 
az, vajon miért? 

Talán egyszer erre is fény derül! 

 

Szerep község pecsétje és az aláírások a határleírás hitelesítésére 
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FÜZESGYARMAT BUCSA FELÉ TERJESZKEDNE 

 
evéltári kutatásaim során több érdekes irat 
került a kezembe, melyek valamilyen módon 
Bucsához köthetők, vagy éppen Bucsáról 

szólnak. A levelezések, kérvények és peres iratok 
sorai között felfedezhetjük környezetünk változásait 
s ezek mellett a lakosság megélhetési gondjait. 

Füzesgyarmat két elkeseredett polgára, – neveze-
tesen Bánhegyesi Sámuel és Földesi György – kér-
vényt nyújt be a vármegye prefektusához Vida Imre 
úrhoz 1790-ben. Levelüket így kezdik: 

„Tekintetes Praefektus Úr. 
Az alább megnevezett Instánsoknak Földjök ez 

előtt négy esztendőkke la’ F. Gyarmati határon lévő 
földek elosztása alkalmatosságával, minden igaz ok 
nélkül tőlök el vétedődvén másoknak adatott.” 

A levélből kiderül, hogy a földeket a háborús 
időkre való tekintettel vették el a panaszosoktól s 
akkor megígérték nekik, hogy majd alkalom adtán 
visszakapják, s ha nem is azt, de egy másikat bizo-
nyára. Pontokba foglalják, hogy miért is jogosultak 
ők az igényelt földre. 
„1. Mert az Instánsok, sőt még az Attyuk is minden-

kor Gyarmati lakosok sőt földel bíró emberek lé-
vén, minden kötelességeiket mindenkor hűsége-
sen tellyesítettek mégis ezek tekintetbe nem vétet-
vén, öregségekre ezektől meg fosztadtak. 

2. Hanemha a Tekintetes Úr rajtok könyörülni, s 
nekiek Földet parancsolni méltoztatik, éhel ha-
lásra kell jutniok. 

3. Igaz ugyan hogy az Instánsok tőlök el vett Földje-
iket kívánnák örömest vissza nyerni, de ha azokat 
valamelly akadállyok miatt vissza nem kaphat-
nák, másott nékiek mutatandó Földel is 
megelégesznek. 

4. Ha ugyan látnák az Instánsok, hogy a Gyarmati 
határon lévő Földeknek szűk volta miatt az ő kí-
vánságuknak tellyesitésében, mód nincsen, nem 
kívánnának alkalmatlankodni a Tekintetes Úr 
előtt, de mivel elegendő föld vagyon, a melly meg 
tetszik abból, hogy ezen szűk esztendőben is nem 
csak a gyarmati Marhák legeltethettek ottan, ha-
nem még idegen Marhákat is négy százig valót és 
két nyáj Sertést is fogadtak reájok. A melly Lege-
lő Mezőnek nagyobb része a’ Szántásra alkalma-
tos. Azért ennek tellyesítése eránt viszont nagy 
alázatossággal Instáltat a’ Tekintetes Úr előtt. 
d. 18n Octob 790 

Bánhegyesi Sámuel 
Földesi György 

F. Gyarmati Lakosok” 
A leírtakból kiderül, hogy az a terület, amelyből 

a két füzesgyarmati kérvényező egy-egy darabka 
földet igényelne, bizony jó minőségű lehet, hiszen 
ha olyan sok állatot tud ellátni legeltetéssel, mint 
amennyit leírtak, akkor az már csakis Bucsa Puszta 
lehet. A vizekben, nádasokban s legelésre alkalmas 
szigetekben bővelkedő pusztaság csábította a szom-
szédságban élő gazdákat, hiszen más szabad terület 
már nem volt a környéken. 

Az is közrejátszott a földek igénylésében, hogy 
sokan csak önhatalmúlag bitoroltak egy-egy részt, s 
ezt mások nem nézték jó szemmel. A gazdák ismer-
ték nagyon is jól Bucsa Puszta termőföldjét, talaját. 
Nem véletlen ez, hiszen sokan jártak erre engedély 
nélküli halászatra, vadászatra s télen pedig nádvá-
gásra. Az itt látott növényzet mutatta a talaj kiváló 
minőségét. Majdhogynem szűzföldnek is mondható, 
hiszen nagyon sokáig parlagon maradt ez a vidék. 

 

A levél eleje 

L 
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Vida Imre prefektus válasza a kérvényre 

Vida Imre prefektus válaszolt is a hozzá benyúj-
tott kérvényre. Nyilván tájékoztatták, vagy ő maga is 
jól ismerte a vidéket, s ennek alapján fogalmazta 
meg miként vélekedik a dologról. 

„Ha ugyan tsak a’ réteknek ki száradása által 
szaporodot a’ Gyarmati határ pasedeumjában, 
ajánlya az Uraság azon Szegény lakosokat, kiknek 
semmi Földgyük nincsen, hogy Butsában valo Szige-
tet existáljanak élelmekre, mert ha ugyan tsak ki fog 
sülni, hogy mirho1 ki töltése által Szaporodot a Le-
gelő, a’ Felső Pusztaiak általy talány többet fognak 
nyerni mint a’ mit most kívánnak. K. Ladány” 

Úgy látszik a nagyságos prefektus úr is tisztában 
volt a pusztai állapotoknak. A válaszából az is kide-
rül, bizony fennáll a gyanúja abban a tekintetben, 
ezek a gazdák úgy jutottak nagyobb földterülethez 
és még terjedelmesebb legelőkhöz, hogy a laposabb 
részeket vagy feltöltötték földdel, vagy elvezették 
onnan a vizet. Bár az is lehetséges, hogy az időjárás 
változása, vagyis a szárazsága miatt vonult le ezek-
ből a mirhókból a víz s így jutott nagyobb élettérhez 
a pusztán élő ember. Az időjárás is – mint látjuk – 
időnként kedvezett a földeken gazdálkodóknak. 
Amikor kellett, szárazabb évaddal nagyobb szántó- 
vagy legelőrészt biztosított, máskor viszont a bősé-
ges esőzésekkel a kiemelkedő szigeteken élők min-
dennapjait veszélyeztették, bár ezzel párhuzamosan 
viszont a rák, a teknős, és halállomány gazdagodott, 
amivel ellensúlyozódott a termőterület csökkenésé-
ből adódó veszteség. 
                                                           
1
 Lapos, vízzel telt mélyedés. Ha egy ilyen részt feltöltöt-

tek, vagy lecsapoltak, akkor újabb művelhető területet 

nyertek. 

 

A levél külső oldalán a címzés: 

A Méltóságos Uradalom Praefectussa Tekintetes 

Nemzetes és Vitézlő Vida Omre Urhoz nyujtott 

alázatos Instantiája 

a belöl meg írtatottak 

Vida Imre prefektus azonban józanul gondolkodó 
hivatalnok volt. Mint a fenti válaszból is kiderül 
alaposan tájékozódott a helyi adottságokról. Ugyan-
akkor ismerte az embereket és az ott élőket. 
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Vida Imre másik válaszlevele 

A Bucsai Puszta legelői, földjei bármennyire is 
csábították Füzesgyarmat gazdálkodóit, hiába szeret-
tek volna ebbe az irányba terjeszkedni, nem lehetett. 
Nem csak fizikailag, de emberileg is megoldhatatlan 
feladat volt. Ugyanis hiába volt a neve Puszta, ott 
emberek, családok és közösségek éltek. Vagyis ők 
már Bucsa népességének az alapját képezték. Éppen 
ezért volt óvatos Vida Imre prefektus. Tudta, hogy 
az itt élőknek joga, sőt sokkal több joga van a szá-
razság miatt megnövekedett földekhez és művelhető 
területekhez. Ha ezt ő maga adná át egy másik tele-
pülésnek, akkor azzal jogsértést követne el. Az Ur-
bárium ugyanis meghatározza a jobbágyok földhöz 
jutásának és igénylésének a feltételeit. Ennek alap-
ján természetes az, hogy csakis az ott élők tarthatnak 
erre igényt. Nem csorbíthatja, nem csökkentheti 
mások rovására a földtulajdont. Éppen ezért 
Füzesgyarmatra egy újabb levél ment Bánhegyesi 
Sámuel földigénylésével kapcsolatban.  

„Az (Méltóságos) Uraság egy Helységnek sem 
akarja Határját kissebíteni sőt nem is kissebitheti 
Urbárium szerint Bánhegyesi Instantiáját én tsak 
ajánlottam az Helységnek, ha hogy Kár és fogyatko-
zás nélkül telyesiteni lehetne magam is által látom 
hogy ezen két Esztendőkben tartó Szárazon marad-

nak azon részek melyek most Szárazak hét esztendők 
alat lehet azt bizonyosnak állítani. Azért adig azon 
Szigetek fel osztására az Uraság sem kiványa az 
Helységet eröltetni oly reménységben lévén az Ura-
ság, hogy hahogyan tsak több esztendők alatt Szára-
zon fog maradni a gyarmati határ, magok aki Hely-
ségbéliek fogják felosztását sürgetni. 

Gyula, 19. Novembris 1790. 
Vida Imre” 

 
A prefektus megvédi Bucsa Puszta lakót a vá-

laszlevelében. Jogos is, hiszen az itt élő és a földeket 
évtizedek óta művelő jobbágyoknak is éppúgy kell 
az élettér, mint a szomszédjaiknak. Már csak azért is 
mivel ebben az időben a népszaporulat is olyan mér-
tékű, hogy a falvakban már egyre kevesebb a ház-
hely. Ebből az következett, hogy egy-egy portán 
több család is élt. Ugyanakkor a megnövekedett 
lakosságnak elsődleges megélhetése továbbra is a 
föld volt, – akár megművelés, akár állattartás miatt – 
így minden kisebb s nagyobb területre igényt is tar-
tottak a helybeliek. Ezért nem javasolja Vida Imre a 
földek felosztását. 

A jegyzőkönyvek és iratok között a kezembe ke-
rült még két levél. Ezek tartalmilag is az előző ügy-
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höz illeszthetők. Sajnos nincsen rajta keltezés, ezért 
nem tudni, hogy időben miként is követték egymást. 
Mindenesetre – úgy néz ki – a Bucsa Pusztán lévő 
területek felparcellázására valamilyen szándék lehe-
tett, legalábbis erre következtetek a levélben olva-
sottak alapján. Talán még ki is mérhettek valameny-
nyit Bánhegyesi Sámuel és Földesi György részére. 
Ez viszont nem tetszett a többi gazdának és ők ma-
guk is követeltek volna saját részükre valamennyi 
földet. A nagy szegénységükre hivatkozván próbál-
tak hatni a prefektusra, ugyanakkor a szántók és 
legelők silányságáról beszélnek. A lényeg: szeretné-
nek maguknak többet, de kevesebb bérleti díjért. 

Az előzőekben közölt levelekről természetesen 
tudomást szerzett Füzesgyarmat elöljárósága is. Az 
ebben leírtak úgy látszik nem váltott ki lelkesedést 
senkiben se, vagy csak egyszerű irigységről van-e 
szó, ennyi idő után kideríteni nem lehet. Egy azon-
ban biztos, ők maguk is levéllel és kéréssel fordultak 
a prefektushoz, miután –mint le is írták – megtudták 
„..a Tekintetes Úrnak abbéli kegy akarattyát mely 
szerént Határunkban találtatott Szerte széllyel fekvő 
Csekély diribdarab Remanentialis Földeinket a 
Lakossainktól öszve Szedetni és Urbáriumba, fertály 
Számra fel osztatni méltóztatik, Lakossainknak ezen 
lett nagy meg illetődésekre nézve ezen keggy 
akarattyának megváltoztatásán alázatosan esedezni 
bátorkodtunk e következendő okokból, mivel…” 

És ezután felsorolják azokat az indokokat, amely 
az ő igazukat támasztja alá. Vagyis, amint megtud-
ták a két kérvényező szándékát, máris akcióba léptek 
annak érdekében, hogy azok ne jussanak a kért föld-
höz. Tehát pontokba szedték indokaikat, mellyel el 
szerették volna érni a prefektus döntésének megvál-
toztatását. 

 „Tekéntetes Praefectus Úr minékünk 
nagy kegyességű Patrónus Urunk 

és Édes Atyánk 
 

Meg értvén nemzetes Budovics András Distrutuális 
Tisztartó Urunk által „..a Tekintetes Úrnak ab-
béli kegy akarattyát mely szerént Határunkban 
találtatott Szerte széllyel fekvő Csekély diribda-
rab Remanentialis Földeinket a Lakossainktól 
öszve Szedetni és Urbáriumba, fertály Számra fel 
osztatni méltóztatik, Lakossainknak ezen lett 
nagy meg illetődésekre nézve ezen keggy 
akarattyának megváltoztatásán alázatosan ese-
dezni bátorkodtunk e következendő okokból, mi-
vel  

1mo A kegyelmes Urbarium be hozása alkalmatos-
ságával a Tttes Nemes Vármegye és Méltóságos 
Uraságunk Feő Tisztyei meg vizsgálván ha-
szonvehető Földünket akkoron Adózás és Szol-
gálat alá, vizállásos, Sovány és Felettébb Szikes 
vólta miatt 42 Sessionyi Föld vétetett fel egész 

1758dik Esztendeig: de a midőn közjóra czélozó 
kegy karattyából a Mélt Uraságnak Földünket a 
Tekéntetes Úr tanult Ingenieur Úr Által fel osz-
tatni méltóztatott, a Lakossainknak nagy meg-
szaporodván miá, hogy többnyire mindnyájan 
földből részeltethessenek Legelő mezőnkből. 
Nagy és Kis Kecskés nevezetű Szigeteket az 
Urbarialis Földeinkhez kapcsolni s a terméket-
len Földeket is fel venni kéntelenittettünk, any-
nyira hogy a 42 Sessiók 86ra Szaporodtanak, 
melyből 

2o Méltóztatik maga is a Tekintetes Úr bölcsen által 
látni, hogy a mint mi magunk a Sokkal inkább a 
Mélt Földes uraságra nézve, Százszor több ha-
szon és Jövedelem Származik mint a mennyit cse-
kély Remanentialis Földeinkből reménylhetni. 
Különben is pedig 

3tio Az Urbarialis Földeink is nagy részbe mind 
ollyanok hogy azok csak feléből is ritka Eszten-
dőben használtathatnak általunk, mivel nyilván-
való tapasztalásunk szerént a mi Földünknek oly 
természete vagyon, hogy a Száraz időben annak 
csak a Réten való szélei és vízjárta részei; az Ár-
vizes időben pedig csak a határszélei teremnek. 
Ami pedig a Remanentialis Földeket illeti 

5do Azok nem olyan qualitásu és quantitásuak mint 
aminemiek a Szomszéd és más vidék Helységek-
ben találtatnak, hanem mint már egy talpalattig 
az Úr Tisztartó Urunk Által Consignálva 
vagynak többnyire mind rész szerént a Földjeink 
lábjaiba rész szerént szoros Hellyen imitt amott 
közöttök feküsznek és olly csekéllyek és rosszak, 
hogy többnyire fél, egy és valamivel több 
Jugenimot tésznek és nem mindenkor használha-
tók mellyek leg inkább azoknak birtokokban 
vagynak, a kik nyughatatlankodván magának a 
Tekéntetes Urnak Prancsolattyából az Érdeme-
sebbeknek pracindiliumokra nyerték azokat, 
mellyektől ha ismét meg fosztatnak 

6to Felette nagyon tartunk tőlle, hogy a Földmérés-
kor támadott és most már nem régibe le csende-
sedett gyűlölség rút veszekedés, perlekedés Sok-
kal nagyobb mértékben ütvén magát valamely 
veszedelmeket Siralmas kártételeket és a mitől az 
Úr Isten óltalmazzon gyilkosságokat fog okozni: 
mivel mi magunk sem láthattyuk Semmiképpen 
által minő dolog lehetne akárkinek is békesség-
gel használni, az más kicsiny és szoros Földijei 
közt lévő csekély Remanentialis Földeket annyi-
val is inkább, mivel tiz és több lakosokból is alig 
telne egy Fertálynyi egynek, aki ez által mind 
azon gyűlölségének czélul ki tétetne, kivált azok-
nak, a kik különös munkájuk által Száraztották 
Remanentiájokat vagy azoknak, a kik a 
Tekéntetes Nemes Vármegyének Deputatioja ál-
tal nyertenek Remanentialis Földjeiket. 
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A prefektusnak címzett levél kezdete 

Mind ezekre nézve alázatoson reménykedünk a 
Tttes Úrnak mint kegyes Patrónus Urunknak és Édes 
Atyánknak, hogy csekily Remanentialis Földeinket 
kinek kinek mostan birtokába meg hagyni közzülünk, 
a kik a mostani Contractusunk Szerént pénzen azo-
kat meg váltani készek vagyunk, méltóztasson, hogy 
ekképpen mindenkori Édes Atyai kegyességéért hol-
tunkig lehessünk. 

A tekintetes Praefector Úrnak 
kegyes Patrónus Urunknak 
s Édes Atyánknak 

Mi alázatos tisztelői 
a F Gyarmati Birák 

és a Község 
Próbáljuk meg átfordítani mai nyelvezetünkre 

ezeket a gondolatokat. Az első pontban jelzik a pa-
naszosok, hogy az 1758-ban készült Urbárium 42 
sessiónyi2 földet juttatott a részükre. Amint pana-
szolják, mindez „vizállásos, Sovány és Felettébb 
Szikes” terület volt. A lakosság növekedésével 
azonban több föld kellett nekik, ezért a Kis- és Nagy 
Kecskés szigeteket a sajátjukhoz csatolták. A meg-
szerzett rész nagyságát jól mutatja az utána megálla-
pított sessió mértéke. Ez ugyanis több mint a duplá-
jára növekedett. 42-ről 86-ra, vagyis jóval nagyobb 
részt szereztek, mint amekkora a régi volt. 

                                                           
2
 Sessio: jobbágytelek, jobbágyhely, porta, a földesúr által 

a jobbágyoknak meghatározott szolgáltatásokért haszná-

latra átengedett föld. A jobbágytelek volt a feudalizmus 

rendszerében a termelés és adózás alapegysége. 

A kettes és hármas pontok egyértelműen azt jel-
zik, hogy ezen területekből még így se lehet semmi-
lyen hasznot kihozni. Ezután egy hibát vétett az 
íródeák, ugyanis a hármas pont után a négyes kiha-
gyásával az ötös pontot írja. Tehát ez nem az én 
elírásom, hanem így szerepel az eredeti okmányon 
is. Ebben egyébként ismét a föld silányságát firtatják 
s jelzik hogy ezek a silány és művelhetetlen terüle-
tek is azon a birtokrészek szomszédjai éppen azok 
„a kik nyughatatlankodván” a prefektus úrhoz for-
dultak földet kérni. 

Érdemes újra elolvasni a hatodik pont indokait 
még egyszer figyelmesen: 
„6to Felette nagyon tartunk tőlle, hogy a Földmérés-

kor támadott és most már nem régibe le csende-
sedett gyűlölség rút veszekedés, perlekedés Sok-
kal nagyobb mértékben ütvén magát valamely 
veszedelmeket Siralmas kártételeket és a mitől az 
Úr Isten óltalmazzon gyilkosságokat fog okozni” 
Azt hiszem, itt egy kicsit túlzásba estek a levél 

írói. Nyilván azért, hogy a sok szörnyűség előrevetí-
tésével maguk mellé állítsák a címzettet. Attól se 
riadtak vissza, hogy felvessék egy esetleges gyilkos-
ság bekövetkeztét is. Jó taktikai megoldás a cél el-
érése érdekében. Viszont a záró sorok azt hiszem 
kétséget kizáróan magukért beszélnek, hiszen jelzik, 
hogy ők azok „a kik a mostani Contractusunk 
Szerént pénzen azokat meg váltani készek vagyunk”. 
Vagyis az ő értelmezésük szerint: másnak nem kell 
földet adni, ők viszont igényt tartanak rá. Sőt, ha 
úgy adódik, még pénzért is megvásárolnák azokat. 
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A prefektusnak írt másik levél eleje 

Bánhegyesi Sámuel és Földesi György földigény-
lése hatalmas vihart kavarhatott, hiszen az előző 
levél is mutatja, hogy még a szomszédok, még az 
elöljáróik is helytelenítették, vagy csak egyszerűen 
irigyelték őket. Mindenesetre biztosítani akarták a 
község bírái, hogy a két Füzesgyarmati polgár ne 
kaphassa meg a kért földet. Ismét arra a megállapí-
tásra jutnak, hogy ezt a területet inkább ők érdemel-
nék meg, tehát nekik kell azt megszerezni. 
 „A Birói tétel alkalmatosságával meg értettük az Úr 

Ngs Számtartó Urunk által velünk közöltetett azon 
kegyes Resolutioját, mely szerént Bánhegyesi Sá-
muel és Földesi György Instáns Lakossainkat 
Bucsa nevű Partiumunkból Szántó földel részesül-
tetni méltóztatik: mi is e nagy dolgot Helységünk 
érdemesebb Tagjaival közölvén minnyájan 
álhatatosan azon vagynak hogy Bucsa nevű 
Partiumunk Sérelem nélkül mostani határjaiba 
hagyattassék meg ezen okainkra nézve. mivel 

1m A Kegyelmes Urbárium bé hozása után, a Föld 
fel mérése alkalmatosságával, Bucsa nevű lege-
lőből a leg hamarabb Kecskés nevű Szigetet 
Szántó és Kaszálló Földjeink Szűk volta miatt 
már el Szakasztani kéntelenittettünk és ez által is 
nagyot kissebbedett azon Legelő Mezőnk mely 
mia(tt) 

2du Hogy nevezett Partiumunk (mely nélkül Barmot 
tartanunk lehetetlen holott csak egyedül ez min-
den fundamentuma Élelmünknek) nem elegendő 
legyen (noha most a vizek el tágultak rólla) nyil-
ván ki tettszik csak abból is hogy melléje Cséfa 
nevű Pusztát kell Mgos Almássy Familiától 100 
Puszta Árendába tartanunk; ezért pedig nem 
győzvén illy teher Árendát fizetni; ha ezt kezünk-
ből ki bocsáttyuk, kivált ha árvíz jő földünkre; 
ismét barmainkra nézve a régi inységre fogunk 
jutni. 

3tió Az ugyan igaz hogy Vidéki Marhák, de csak most 
ezen Holnapba meg leptek bennünket; de nem 
azért, hogy Partiumunk annyira meg bővült, 
hogy a Vidéki és a magunk Marháinak elegendő 
vólna; hanem ez okon hogy némelyik Lakossainktól 
Szalmát kívánt a Föld nélkül maradottaktól Réti 
Nádas gazt (mivel ennél egyebet nem 
használhattanak az idén Lakossaink) vévén a Vi-
dékiek erőszakosan reá hajtották azon gazra más 

is telelis végett marháikat; Sőt inkább a 
Partiumunkhoz semmit sem bízhatunk; mivel a 
nádas Rét is le égvén, Soha úgy a teleléstől nem 
félhetünk mint most 

4tu Ha Szinte Soha víz Partiumunkra nem jöven leg-
áldottabb vólna is, annyira hogy még valami Szi-
getecskét el Szakaszthatnánk belőle; még is nem 
az Intánsok érdemelnék azt, hanem mi 
birtokossabbak, kiknek majd semmi földünk sincs 
Cselédjeink és Jószágainkhoz képest, mely ha 
osztályra mehetne is köztünk, minnyájan a Mgos 
Dominiumban leg Sérelmesebbek lévén, azon 
maroknyi földet, hogy osztogathatnánk fel és 
hogy élhetnénk azt fel nem találhatni. 

5.o Bánhegyesi Sámuel és Földesi György Instánsok 
a több föld nélkül maradottakkal a kik Bucsa fel 
osztásáért instáltanak, már a Tttes Ns Vgye Által 
helytelen premiojok lévén le csendesíttettek 
melynek bizonyságára hogy Tttes volt Fiskális 
Toma Ferencz Úr  jelentésébe (mint a Tttes Ns 
Vármegyénél fel találtatható ???)A kinek tettszet 
egy egy Quadra Kaszállóval ugy ki elégedtek 
hogy a magoktúl adott írások Szerént Soha többé 
a Helységgel föld eránt nem versengenek. 

6e Bánhegyesi Sámuel Instáns, még a földínségkor 
nyert Földet 1 Fertályt; de a Mgos uraság  ??? 
meg vetvén, arról le momdott Dobos Úr előtt 
mely végre azólta méltatlannak véltetett a Föld 
birtokára a Mgos Uraság által is, mi általunk is 
(mivel vádjai közt csak egy Punctum sem találta-
tik igaz és mind az adókra, mind a Szolgálatokba 
mindenkor hátra marad a Föld mívelésre Semmi 
jószága nem lévén tehetetlen. Mire nézve maga is 
bölcsen tudván a’ Tttes Úr Mindnyájunknak ke-
vés földünk lévén köz Sérelmeinket hogy mind-
nyájan végképpen meg ne romollyunk: alázato-
son reménykedünk, hogy Sokszor nevezett, a víztől 
gyakran el borítható Bucsa nevű Partiumunkat ve-
le születet mindenkori kegyessége Szerént, Sére-
lem nélkül birtokunkba meg hagyni méltóztasson, 
a kik vagyunk holtunkig 
A Tttes Praefectus Úrnak, minekünk 
érdemünk felett való kegyes Patrónus Urtt 

Alázatos tisztelve 
F Gyarmat Helység Bírái 

és Községe” 



 37 

 

„Butsa nevű Partiumunk”-ról írt része a levélnek… 

Talán éppen ez a helyi torzsalkodás vezetett oda, 
hogy végül a prefektus mégse parcellázta fel Bucsa 
Puszta egyetlen szegletét se. De nézzük, miként 
próbálják újra a saját elképzelésekkel meggyőzni a 
prefektust, Vida Imrét. 

Az első pontban ismételten felhívják a figyelmet 
arra, mennyire kevés legelő jut állataiknak. A máso-
dik pontban is folytatják siránkozásukat a túlzott 
bérleti díj fizetésére s az esetleges – ki tudja mikor 
bekövetkezhető – árvizek után várható ínséges idők-
re. A harmadik részben ismét keserves panaszárada-
tot olvashatunk arról, hogy idegenek hajtották mar-
háikat erre a területre és ezen felül még a nád is 
leégett, ezért félnek a téli hidegtől3. A negyedik 
pontban áttérnek az árvízről a szárazságra. Ebben az 
esetben se elegendő a terület, hiszen akkor meg ez a 
legnagyobb gond. 

Az ötös pont tartalmazza a legfontosabbat, azt, 
hogy Bánhegyesi Sámuel és Földesi György „le 
csendesíttettek” és ez nagyon egyszerűen lett meg-
oldva: „egy egy Quadra Kaszállóval ugy ki eléged-
tek hogy a magoktúl adott írások Szerént Soha többé 
a Helységgel föld eránt nem versengenek.”. Ez azt 
jelzi, hogy ezek után már nincs aki versenybe száll-
jon a Tekintetes Füzesgyarmat Bíráival földszerzés 
tekintetében. Magyarul le lettek fizetve, meg lettek 
vesztegetve, hogy elálljanak földigénylési szándé-
kuktól. Eredeti kérelmük és vágyuk ezzel zátonyra 
futott, de nekik juttatott kaszáló azért eredmény volt. 

                                                           
3
 Ugyanis a nádat nemcsak a háztetők készítéséhez és 

házak építéséhez használták, hanem téli időszakban tüze-

lésre is. 

Legvégül azonban – a község elöljárói, bírái – 
megint előállnak a már többször leírt és elmondott 
kérésükkel: „hogy Sokszor nevezett, a víztől gyakran 
el borítható Bucsa nevű Partiumunkat vele születet 
mindenkori kegyessége Szerént, Sérelem nélkül bir-
tokunkba meg hagyni méltóztasson”. Vagyis ismét 
ott vagyunk, hogy a Bucsai Puszta nem is önálló 
terület, hiszen ez Füzesgyarmat része. 

Ravaszkodva írják le Bucsai Puszta hátrányait, 
reménykedve abban, hogy mint értéktelen vidék, 
végül majd a tulajdonukká válik. Nyilván a prefek-
tus is megérezte ennek az ellentmondásnak a lénye-
gét. Éppen ezért a döntés se lehetett más, mint az, 
hogy Füzesgyarmat községe továbbra is csak bérlő 
lehet de tulajdonos nem. 

 

…s az aláírás a levél végén 

A levelezések mindenesetre tájékoztatnak ben-
nünket a Bucsai Pusztán zajló eseményekről, az itt 
élt emberek életminőségéről s ugyanakkor a terület 
természeti változásairól. Ennek alapján nem kell sok 
fantázia ahhoz, hogy mi magunk is érezzük a kor 
hangulatát s megismerjük az emberek napi gondjait. 



 38 

A JOBBÁGYSÁG HELYZETE BUCSÁN 

 
ékés megyében és természetesen Bucsán is a 
jobbágyság helyzete határozta meg a gazda-
ság – s ezen belül a földművelés és az állat-

tenyésztés – állapotát, minőségét. A nagybirtokosok 
tulajdonában lévő földek művelése és az állatállo-
mány fenntartása is természetesen rájuk hárult. 

Nem férhet kétség ahhoz, hogy a mindenkori föl-
desúr sokat tehetett a birtokán élők sorsának alakítá-
sában. Ugyanakkor a jobbágyok munkabírása, mun-
kakedve is ennek függvényében változhatott. Voltak 
kiugróan zsarnoki módszerekkel élő tulajdonosok, 
de ezek általában rövid ideig élvezhették a gazdag-
ságot, hiszen a túlhajszolt és kizsákmányolt embe-
rekből nem lehetett sokáig hasznot húzni. 

Az előző fejezetekben bemutatott határperek 
nagy része is a jobbágyság helyzetének változásai 
miatt alakulhattak ki. Miről is lehetett szó? Arról, 
hogy – bár időnként a háborúk megtizedelték a la-
kosságot – a falvak népessége gyorsan növekedett. 
A nagy népszaporulat következtében egyre kisebbek 
lettek a megélhetést biztosító földek és egyre zsúfol-
tabbak a falvak. Az Urbáriumokban meghatározott 
feltételek – bár szigorúak voltak – a jobbágyság 
hosszú távú biztonságát jelentették. 

A mindennapok küzdelmét nem írta le senki, hi-
szen ki is törődött volna az itt élő jobbágyokkal, 
vagy akár az itt dolgozó szabad emberekkel, iparo-
sokkal. Bucsa Puszta és a környező települések la-
kossága hagyott valamennyi nyomot maga után. 

A múlt felfedezése most már a mi feladatunk. 
Meg kell találnunk elődeinket, meg kell ismernünk 
őket, hiszen csak ezáltal kerülhetünk közelebb hoz-
zájuk. Tudnunk kell, hogyan teltek hétköznapjaik, 
milyen körülmények között éltek, s egyáltalán: kik 
voltak ők? A környék időnként benépesedett, majd a 
háborúk és egyéb gazdasági gondok miatt újra és 
újra elnéptelenedett, hogy aztán lehetősége legyen 
újra „feltámadni” a semmiből, és újra meghódítani a 
területet, az erdőket, a mezőket, a mocsarakat és 
vízfolyásokat. Itt éltek, küzdöttek, dolgoztak. Vajon 
örökké titok marad ez a múlt? Fel lehet tárni az el-
múlt évszázadokat? Van valami, ami a múltról me-
sélne? 

Igen! Nyoma azért mégis maradt az itt élőknek. 
Erről gondoskodtak azok az intézkedések, melyek a 
munkálkodó emberek hatékonyabb kizsákmányolá-
sát tette lehetővé. Ez pedig az adó volt. Az adó fize-
tésére mindig megtalálták az arra illetékeseket, így 
biztosította az állam és az uralkodó saját létét, s 
fennmaradását. Az időszakonként készített Urbári-
umokban rögzítve lettek a birtokok bevételei s az itt 
élőkről is rögzítettek néhány adatot. 

Az Urbárium a földesurak és a jobbágyok közötti 
viszony szabályozása, a munkaerő-gazdálkodás nyil-
vántartása céljából készült irat. Keletkezése össze-
függ az egységes jobbágyság megszűnésével, a 
munkaerő társadalmi, vagyoni differenciálódásával. 
Az alábbi típusú adatokat tartalmazhatja: a földesúri 
birtok kiterjedése, jövedelme, az úrbéres népesség, 
annak föld- és állatállománya, szolgáltatásaik és 
egyéb kötelezettségeik. Az urbárium tulajdonképpen 
azért készült, hogy a földesúr az úrbéresek feletti 
jogainak gyakorlását megkönnyítse. 

Az Urbárium olyan irat, amelyben a feudális föl-
desúr rögzítette jobbágyainak kötelezettségeit, tehát 
azt, hogy egy bizonyos birtokon a jobbágyok egy 
adott időszakban milyen szolgáltatásokkal tartoznak. 
A felvilágosult abszolutizmus időszakában a job-
bágyszolgáltatások kiegyenlítése érdekében állami 
rendeleteket is hoztak, ilyen Mária Terézia királynő 
1767. évi nevezetes urbáriuma. Az urbáriumok rend-
szerint rögzítették az időközben bekövetkezett bir-
toklási, szolgáltatási stb. változásokat is. Sok helyen 
nem az urbárium, hanem „régi szokás szerint” szol-
gáltak a jobbágyok. Az úrbérrendezés során szabá-
lyozták a jobbágytelek nagyságát, az utána járó 
szolgáltatásokat, a földesúr és a jobbágy egymással 
szembeni jogait, kötelességeit. 

Az Urbáriumokban leírtak segítenek bennünket 
abban, hogy megtudjuk az akkori lehetőségeket és 
megismerjük a környezetet. Míg a középkori iratok-
ban időnként feltűnik Bucsa neve, addig a török 
hódoltság utáni pusztítás következtében elnéptele-
nedett vidékről kevés a hír. A népesség növekedése 
következtében a jobbágyság is nagyobb életterek 
keres magának. 1772-ben egy sorsával elégedetlen 
csoport Tiszanánáról ide költözik Bucsa Pusztára. 
Nyilván azért választották ezt a helyet, mert ismer-
ték a lehetőségeket, tudták, hogy itt még évszázadok 
múlva is elélhetnek leszármazottaik. Az elpusztult, 
leégett kisebb-nagyobb tanyaközpontok helyei már 
az idő lassú munkálkodása következtében nyom 
nélkül eltűntek, s a szigetek, – melyek itt Bucsa 
Pusztán várták a „feltámadást” – most már új lakói-
nak adtak megélhetésre lehetőséget. 

Az élet és a munka egy és ugyanazt jelentette és 
jelenti ma is. A munka után viszont mindenkor adót 
várt és követelt a hatalom – még ma is. 

Bucsa általában csak pusztaként van feltüntetve, 
hiszen amikor az Urbáriumok készültek, már a la-
kosság nagy része elmenekült innen. Füzesgyarmat, 
mint mezőváros, szerepel az Urbáriumokban legelő-
ivel, szántóival s szőlőivel és olvashatjuk azt is, 
hogy van itt „egy malom két kővel”. Vagyis létezik 

B 
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itt egy kétkövű malom (vízimalomról van szó), mely 
a gabona őrlésre lett megépítve. 
„Füzesgyarmat: 1695. február 22. 
Malom 2 kőre, vagy gabonát ad évente, vagy fizet.” 

Az elnéptelenedés után Füzesgyarmat vette bérbe 
Bucsa Pusztát. A terület megszerzése volt minden-
kor a céljuk. Éppen ezért mindig úgy kezelték és úgy 
nyilatkoztak róla, mintha az már Füzesgyarmat el-
idegeníthetetlen része lenne ősidőktől fogva. 

Az eredeti urbáriumok nagy része megsemmisült 
ugyan de a róluk készült jegyzékek jó támpontot 
adnak a kutatáshoz. Nem így van az 1715-ös össze-
írással. Ennek eredetije szerencsére nem semmisült 
meg, így teljes egészében a kutatók rendelkezésére 
áll. Miért volt szükség erre az összeírásra? Hát az 
adózás miatt. 

A Rákóczi szabadságharc leverésével a szatmári 
békét követően az ország átszervezését megindító 
országgyűlések sorát a már korábban összehívott, de 
különböző akadályok miatt többször megszakadt és 
1712-ben újra összehívott országgyűlés nyitja meg. 
Ezen az országgyűlésen a reformok egész sorát al-
kotják, közöttük megszervezik a „Commissio 
Systematica” nevű bizottságot, amelynek feladata 
többek között az új helyzetben az állami szükségle-
tek fedezésére szolgáló források megnyitása, az 
adórendszernek új alapokra való helyezése volt. A 
régi adórendszer ellen az országgyűléseken és a 
nádori konkurzusokon, azok igazságtalan behajtása 
miatt állandóan panaszkodtak a rendek. 

Az összeírási utasítás értelmében össze kell írni 
minden szabad királyi várost, minden kiváltságos és 
nem kiváltságos mezővárost, minden községet, la-
kott helyet és puszta falut, megjelölve az elpusztulás 
idejét. Az egyes községeknél össze kell írni a jobbá-
gyok, zsellérek, taksás nemesek, szabadosok és más 
ebbe a kategóriába tartozó egyéneket. 

 

Az 1715-ös összeírás borító szövege (Békés megye) 

Az egyes személyeknél fel kell tüntetni a szántó-
föld nagyságát pozsonyi köblök mértékében, egybe-
fogva az őszi és tavaszi vetések területét, valamint 
az esetleges ugart is. Meg kell jelölni tehát a fordu-
lók számát és nagyságát is. A rétek nagyságát kaszá-
sok mértékében kell megadni, fel kell tüntetni a 
széna minőségét és meg kell említeni az esetleges 

áradások következtében keletkezett károkat, vala-
mint a szabad legeltetési viszonyokat is. A szőlőknél 
fel kell venni a jegyzékbe minden kilenced, tized 
vagy hegyvám fizetésére köteles nemesi vagy job-
bágy szőlőt, nagyságát egy kapásnyi terület mérté-
kével adva meg. Az erdőket akár makkoltatásra, akár 
tűzifának, akár ipari célra használják is fel, szintén 
össze kell írni. Fel kell venni a jegyzékbe a nem 
nemesek kezén levő minden malmot, akár lisztet 
őrölnek rajta, akár fűrész- vagy zúzómalom, megad-
va az évi jövedelmet. A szomszéd községek által bírt 
szántókat, réteket, erdőket és szőlőket szintén össze 
kell írni. 

Az egyes személyekre vonatkozó adatok után kö-
vetkezik minden egyes községnél a községre vonat-
kozó általános megjegyzések rovata: hány forduló 
van és miért van annyi a községben, ki kell térni a 
szántóföldek fekvésére, termékenységére, a bor mi-
nőségére, a szállítási, közlekedési és értékesítési 
lehetőségekre. Fel kell tüntetni továbbá azt, hogy 
tapasztaltak-e a bevallások eszközlése körül hamis-
ságot, vajon nem hagyták-e abba a jobbágyok a job-
bágyföldek művelését, hogy helyette nemesi földön 
gazdálkodjanak. 

Az adatok pontos és valóságos leírása szükséges 
volt. Éppen ezért, hogy elfogultság ne forduljon elő, 
illetve adatok elhallgatására ne kerüljön sor, az ada-
tok rögzítését nem a helyiek végezték. 

Az utasítás értelmében a vármegyék kölcsönösen 
írták össze egymást. Az egyes községekben házról-
házra jártak az összeírók. Az összeírás megkezdése 
előtt a lakosoknak esküt kellett tenniük, hogy min-
dent őszintén fognak bevallani. 

 

Az eskü szövege 

Az eskü szövege a következő volt: 
Én N. Esküszem az egy élő Istenre, ki Atya, Fui1, 

Szentlélek, tellyes Sz. Háromság egy Isten, hogy 
valamire kérdendő, tészek igazán, és minden tudo-
másom szerint, meg vallom, semmit el nem tagadok; 
ha penig valamit el tagadnék, s valóságosan meg 
nem vallanám: Isten semmi munkámban, értékembe 
engem meg ne álgyon. Melyben Isten engem ugy 
segélyen a mit igazán meg is vallom. 

A lakosság esküje után elkezdődhetett a helyi 
adózók összeírása. Az egyes községeknél össze kel-

                                                           
1 Itt elírás történt. Természetesen nem Fui, hanem Fiú 
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lett írni a jobbágyok, zsellérek, taksás nemesek, 
szabadosok és más ebbe a kategóriába tartozó egyé-
neket. A rendek úgy tervezték, hogy a kiváltságosak 
és a zsidóság kivételével az egész ország lakosságát 
vagyoni viszonyaival együtt kell összeírni, hogy a 
nádor ennek alapján állapíthassa meg, hogy hány 
porta után adóznak az egyes törvényhatóságok. Ezál-
tal tehát még ebben se egységes a lista, hiszen ki 
tudja, hogy egy-egy településen hány olyan kiváltsá-
gokat élvező birtokos lakott, vagy zsidó, aki ebből 
az összeírásból kimaradhatott. 

 

Az 1715-ös összeírás adózói Füzesgyarmaton 

Adózók nevei: 

Andreas Solom; Paulus Pápay; Georgius 

Bondár; Franciscus Balogh; Stephanus Varga; 

Nicolaus Gyonya; Joannes Tott; Stephanus 

Pöngö; Joannes Oláh; Georgius Makay; 

Stephanus Nagy; Martinus Iloss; Joannes Keszy; 

Joannes Török; Michael Gáál; Stephanus Laka-

tos; Stephanus Siros; Michael Szabó; Stephanus 

Sóóss; Michael Hader; Joannes Kiss; Michael 

Szabó; Gregorius Bondár; Stephanus Kaszás; 

Petrus Kaszás; Blasius Szabó; Andreas Totth; 

Joannes Hegyesy 

Az egységesítés célját szolgálta az is, hogy min-
denütt ugyanazt az űr-, tér- és hosszmértéket vették 
alapul. Füzesgyarmaton is elkészült az összeírás, de 
szerintem hiányosan. Az 1715-ös összeírás során is 
fel kellett volna ezt a részt tüntetni. Ugyanis nem-
csak azokat a területeket kellett „bevallani”, ame-
lyek a saját tulajdonuk, hanem a község mellett elte-
rülő bérelt legelőket, művelésbe vont szántásokat, 
erdőket, tavakat. 

Ez nem történt meg. Érdekes, hogy ebben az 
esetben már nem akarták azt mutatni, hogy ez az ő 
tulajdonuk. Miért? Azért, hogy ne kelljen utána adót 
fizetni a kincstár felé. Így tehát az 1715-ös országos 
összeírásból egyszerűen „kifelejtették” Bucsát. 

Ha valami nem kerül összeírásra, vagy nem ol-
vasható a neve egy jegyzéken, az még nem jelenti 
azt, hogy nem létezett. Ugyanis a kihalt puszta 
(Bucsa) lassan elkezdett élni. A víz, a föld és a lege-
lők jelentették az életet több száz jobbágynak. Az 
újonnan betelepülők élettel töltötték meg a mocsa-
rakból kiemelkedő, szárazabb területeket s kezük 
nyomán újraéledt a vidék. 

A művelhető részek fel lettek szántva és be lett 
vetve gabonával, míg a legelőkőn legelő jószágok 
szaporulata is megfelelő volt. Az átlagosnak mon-
dott életkörülmények, – majdhogynem jólét – köze-
pette nem csoda, ha a lakosság létszáma is egyre 
nagyobb lett. Ez természetesen jó hír volt minden-
kor, csak a hely hiánya lassan olyan mértéket öltött 
már, hogy még a Békés Megyei Úriszéknek is fog-
lalkozni kellett ezzel a kérdéssel. Mivel Bucsa a 
gyulai uradalomhoz tartozott – hiszen ők adták bér-
be 1741-ben Füzesgyarmatnak – így ez az 1794. 
június 14-én összehívott Úriszék Tanácskozáson 
felvetett gondok ide is vonatkoztak. 

Az itt elhangzott határozatokat írja le és küldi 
szét az uradalom minden településére Paulovits 
tiszttartó, mely tartalmazza azon „szoros meghagyás 
végett kiadott parancsolattyait, hogy az Uradalmi 
Jobbágyság a Kegyelmes urbárium tzikkelyei szerint 
ennekutána magát jobban tudja mihez tartani, hiva-
talbeli kötelességem szerint azon meghagyással 
kívántam kiggyelmetekkel közleni, hogy azokat most 
különössen ennekutánna pedig minden esztendőben 
kétszer a Templomok előtt meghirdetvén, jobbágyi 
hajlandósággal megtartani és tartatni fejenként 
tartsák szoros köteleségekknek.” 

Mi is lehetett az a nagy vétek, ami miatt külön 
rendeletet kellett hoznia az Úriszéknek? Ezt is leírja 
Paulovits úr: 

„Bétsúszott azon rossz szokás, hogy a Jobbágyok 
kedvek s akarrattyok szerént házaikat nem tsak el 
adják, el tserélik Successoraiknak2 által engedik, le 
rontják más helyre építik, és egy Teleken több háza-

                                                           
2 Successor: Utód, jogutód 
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kat is emelnek fel; hanem mind belső, mind külső 
Fundusaikat néha magánossan, néha valami hozzá 
kötött jószágaikkal el adják el osztják részekre da-
rabolják és másoknak különb féle kötések alatt 
örökössen átal engedik: mely helytelen tselekedetek 
által, hír adás nélkül tett dolgaikkal az Udvarok 
meg szoríttatnak és tűz fészekké az úttzák rendelet-
lenekké3 és barlangokká válnak, a’ Földek egyenet-
len osztatnak fel, és tökélletes mekkorúságokból ki 
forgattatván egészen el is enyésznek, a’ Kilentzed 
alól el vonattatván meg terheltetnek…” 

Mint tudjuk, a jobbágyságnak a szabad költözkö-
dési joga nem volt. A Bucsára 1722-ben betelepedett 
Tiszanánaiak is királynői engedéllyel rendelkeztek. 
A jobbágyság viszont vagyonilag is gyarapodott. Az 
előzőekben említetett engedély nélküli ház- és föld-
eladások segítségével. Az önkényesen intézkedők 
miatt szigorú fellépést hirdet a tiszttartó: 

„Azért is keményen tiltatik s meg nem engedtetik, 
hogy valaki hitem nélkül4 házát , szántó és kaszálló 
földgyeit, szölleit el adja Successorának által enged-
je, le rontsa, más helyre építse, egy telken többet 
egynél emeljen, vagy azokat el zálogosittsa; Meg 
hagyatván az által az elöljárokk, hogy mind addig a 
füst pénzt többé fel ne merészelyék venni, valamed-
dig az illyetén változásokról a’ Jobbágy tőlem enge-
delem írást nem mutatván.” 

Megtiltják most már keményebben a jobbágyság 
részére azt, ami eddig se volt engedélyezve a részük-
re. Mármint a házak és földek adás-vételét. Bár ezek 
a jobbágy tulajdonát képezték, azonban nem ők ren-
delkeztek velük. Náluk nem létezett az úri osztály-
ban hatályos örökösödés se. A levél 2. pontjában 
egy újabb szigorítást vezetnek be.  

„2szor Ezen parancsolatnak s rendelésnek na-
gyobb tökélletességére első alkalmatossággal5 fog 
egy rendes Conscriptio6 házanként tétetni s Nume-
rusok7 a házakra irattatván, meg állítatni, hogy 
minden Esztendőben a’ Numerusokat változtatni ne 
kellessék.” 

A házak építésének ellenőrzésére bevezetik a 
házszámokat. Ezek után nem lehet majd senkinek 
azt állítani, hogy az az épület már régen is ott állt. A 
házakon lévő számok alapján a benne lakók is is-
mertek lesznek a lista alapján, s ha szám nélküli 
házra találnak, akkor az nyilván engedély nélkül 
került oda. A 3. pont is hasonlókról rendelkezik: 

„3szor. Mivel egy némely Helységben annyira el 
szaporodtak a’ Jobbágyaink, hogy magok 
határjához nem élhetvén, más külső és árendás 

                                                           
3 Rendetlenekké 
4 Engedélyem nélkül 
5 Alkalommal 
6 Conscriptio: összeírás 
7 Számok – jelen esetben házszámok 

Pusztákra szorúlnak, ottan több házak építtetni nem 
engedtetnek; ha mindazonáltal a’ környülállás több 
házaknak építtését meg kívánná és azt a Felsőség 
meg engedné, ha tsak a’ Jobbágy kő kéményt nem 
állít és a’ ki rendelt egyenességben nem épít, 
hijjában valók lesznek az építésért való esedezései. 
A kik pedig ennekutánna ház hellyeket fognak kérni, 
azoktól reverzalis8 fog vétetni, hogy Földet soha 
nem fognak kívánni, és ha valami módon Földhez 
juthatnának is, belső fundusának helyre hozatását, 
vagy is adjustatioját9 nem fogják kivánni és az illyen 
reversalis a Magos Uraság Archivumába bé fog 
küldetni.” 

Itt egy nagyon fontos adatról olvashatunk. Még-
pedig arról, hogy a jobbágyoktól megkövetelik, 
hogy házaikhoz kő kéményt építsenek. Ez azért volt 
fontos, mert ha csak szabadkéményesként épült fel 
egy nádtetejű ház, akkor a nyíláson a füsttel együtt 
távozó szikra tűzvészt okozhat a faluban. Nyilván 
már sok ilyen eset volt s ezért írták elő ezeket a fel-
tételeket. A szabálytalankodókat is megbüntetik s 
ezáltal próbálják a lakosság életvitelét törvényes 
keretek közé terelni. 

A kiosztott földek nagyságára is ügyelni kell. 
Ennek alapvető okait a 4. pontban vázolják. 

„4szer Mivel a földek fel osztása, ha egy Sessiónál 
kevesebb, az egész quantitas10 nem tsak az Uraság-
nak káros, azon okból hogy gyenge erővel fizethet és 
dolgozhatik a Jobbágy, sőt magoknak a’ 
Colonusoknak11 és a Községnek is kárára vagyon, 
azon okból, hogy azon tsekély Föld mellett az időt el 
tölti, abból még is el nem élhet, utolyára elszegé-
nyedik s másoknak terhére lészen..” 

Teljes mértékben igaza van a törvény megfogal-
mazójának, hiszen a földek feldarabolása és elosztá-
sa csak akkor jó, ha abból a rajta dolgozó jobbágy-
család kényelmesen meg tud élni. Abban az esetben, 
ha akár örökösödés – ami a jobbágyságnál nem volt 
– akár eladás, vagy elajándékozás következtében 
kisebb lesz a megművelhető terület, akkor az veszé-
lyezteti több ember megélhetését. 

                                                           
8 Reverzalis: általában valamely kötelezettség elismerésé-
ről kiállított okirat. Több fajtája ismeretes, pl. örökösödé-
si, házasságkötési stb. nyilatkozat. Egyik legfontosabb 
változata az egyénileg vagy kollektíven valamely birtokon 
megtelepedett jobbágyok (rendszerint menekültek, szöke-
vények, telepesek stb.) kötelezvénye, amelyben alávetik 
magukat új uruknak. E levél szerint akit szabálytalanságon 
érnek, azzal egy olyan szerződést kötnek, mintha szökött 
jobbágy lenne s az egyezség után több jogáról is lemond. 
9 Átalakítását 
10 quantitas: mennyiség 
11 Colonus: jelen esetben egy helyi polgár, nem jobbágy, 
hanem szabad ember, szabad földbérlő, aki a földtulajdo-
nosnak meghatározott pénz- és természetbeni szolgáltatá-
sokra volt kötelezve. 
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Az 1794-ben kiadott parancsolat záró része 

Az elszegényedés nemcsak egyéni gond lesz, ha-
nem a közösségé is. Ez derül ki az 5. fejezetből. 

„5szer Nyoltzad rész Sessiokra a’ Földeket dara-
bolni szabad éppen nem lészen, sőt az hol illyes 
aprólékok találtatnak, keményen parancsoltatik, 
hogy öszve húzogattassanak, vagy újj Földek adásá-
val vagy pedig az érdemtelenektől úgy mint az enge-
detlenektől, rossz fizetőktől és dologtalanoktól leen-
dő el szedéssel mert az illy gazdák az Uraságnak 
kárára, a’ köz teher viselésben pedig nehézségre 
vagynak a Köztársaságban.” 

Ha belegondolunk, a leírtak éppen azt bizonyít-
ják, hogy nem a jobbágyság elnyomása és elszegé-
nyítése volt a cél, hiszen itt éppen azt fejtegeti a 
tiszttartó, hogy akinek kicsi a földje, annak egy má-
sikat, egy nagyobbat kell kimérni. Ugyanakkor ész-
lelhetjük, hogy bizony nemcsak dolgos jobbágyság-
gal volt dolga a parancsok megfogalmazójának. 
Nem véletlen az a megfogalmazás, hogy miként kell 
biztosítani több földet a jól dolgozóknak. Úgy is 
kaphatnak nagyobb földet a dolgosabbak, ha azt 
elveszik a nem jól dolgozóktól. Vagyis „az érdemte-
lenektől úgy mint az engedetlenektől, rossz fizetőktől 
és dologtalanoktól leendő el szedéssel” 

A legfontosabb közlés számunkra a 6. pontban 
található. 

„6szor Pénzének elvesztése alatt senkinek puszta 
Földgyét el adni vagy el zálogosíttatni nem szabad, 
hanem valamint a Jobbágyok ingyen bírják és kap-
ják a Földet a Mlgos (Méltóságos) Uraságtól, úgy 
ők is tartoznak ingyen tartoznak annak által adni, a’ 
ki arra érdemesnek fog találtatni…” 

Mint olvashatjuk, a jobbágyok annyi földet kap-
nak (ingyen), amennyit meg tudnak művelni. Mivel 

nem az övéké, így nem is adható el, s nem is lehet 
elzálogosítani. Ez is azt bizonyítja, hogy a jól és 
sokat dolgozó jobbágy meg tudott élni. Az igaz, 
hogy bizonyos kötelességei voltak az uraság felé, de 
ez természetes volt abban a korban úgy is mint bér-
lőnek és úgy is mint jobbágynak.  

„7szer A kik egy teleken két vagy több házakat a’ 
M. Uraság tilalma ellen építettek és azokat nem 
árendaképpen, hanem örökös áron másnak akár 
idegennek, akár Atyafinak, de külön kenyeren lévő-
nek által adták, azok a’ birtokosok úgy vetetnek fel 
mint Zsellérek annyiszor a’ mennyi házak vagynak, 
annyival is inkább hogy meg sűrűríttetvén a házak 
az helységet tüzi veszedelemre ki tették ez után pe-
dig az illyen építtetések meg nem engedtetnek, sőt 
házaik le rontásával is fognak akadályoztatni, és ha 
ez nem elég lenne testi büntetéssel is meg feddetni, 
mivel ezen igaz jussal való élést a’ közönséges bá-
torság is meg kivánnya. Ismét az Éjjeli Vigyázókra 
keményen reájok parantsolyanak az Elöljárók , hogy 
mind nappal, mind pedig éjjel a helységekbe jó vi-
gyázattal légyenek és a’ hol a’ kéményeket romla-
dozva félben lenni tapasztallyák, azokat az 
Elöljárókk fel adatván vagy a’ meg tsinálására ösz-
tönöztessenek a vagy átalyában húzattassanak le és 
újjra téglákból építtessenek, hogy a’ szomorú tűz 
által való következések el távoztassanak.” 

Az egyre gazdagodó jobbágyság visszaszorításá-
ról intézkedik a tiszttartó. Az egy portára épülő há-
zaknak több indoka is van. Egyik az, hogy a lakos-
ság szaporodásával nem növekszik a házhelyek szá-
ma. A másik az, hogy adót az uraság felé jobbágy-
portánként kellett fizetni. Ezért, ha egy ház volt csak 
rajta, akkor az abban lakókat terhelte a kivetett adó, 
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míg több ház esetében jobban eloszlott, így kisebb 
volt a teher. A megnövekedett családok esetében 
volt erre sok példa, hiszen a felnövekvő nemzedék is 
a szülői háznál maradtak, csak egy másik épületben. 

Érthető az aggodalom, hogy a sűrűn épített nád-
fedelű házak sokkal hamarabb válnak egy tűzvész 
martalékául, hiszen még az oltáskor sincs olyan 
távolság, hogy egyik a másiktól elkülöníthető le-
gyen. A házak kéményeinek minősége is ebbe a 
kategóriába tartozik. Mint láthatjuk, már az 1700-as 
években is ügyeltek arra, hogy a kémények megfele-
lő tűzbiztonsággal védjék a falvakat. A rossz, vagy 
elhanyagolt kémény volt okozója nagyon sok tragé-
diának. Éppen ezért volt előírás a téglából épített 
kémény. 

Ebben az időben már voltak téglaégető manufak-
túrák. Bár ehhez külön jog kellett, de a térség szinte 
minden körzetében készültek jó minőségű építő-
anyagok. Amíg a házak falai sárból, tapasztott nád-
ból, esetleg vályogból készültek, addig a kéménye-
ket csakis téglából húzhatták fel. Füzesgyarmaton és 
később Bucsán is volt több téglaégető. 

Nézzük tovább a rendeleteket! 
„8szor Hogy két külön kenyéren lévő gazda egy 

házzal bírjon és az arra esendő adót két fele ossza 
meg nem engedtetik mert az illyen tsak az Uraság 
adóját kivánnya tsalni, hanem ha magok közt meg 
nem tudnak edgyezni nem színlett, hanem valóságos 
el válások légyen és az egyik mint házzal nem bíró 
zsellérnek fog fel vétetni.” 

Úgy látszik az adócsalásnak ilyen távolra vezet-
nek a szálai. Senki nem szeret adót fizetni a mai 
világban se, hát miért lelkesedett volna több száz 
évvel ezelőtt. Mivel akkor még csak helyi adók vol-
tak, így zárt körben el lehetett intézni az elmaradá-
sokat és le lehetett leplezni az ügyeskedőket. 

Itt voltak azok is, akik még csak házzal se ren-
delkeztek. Rájuk is gondja volt a tiszttartónak. 

9szer Meg hagyatik az Elöljárokk felelet alatt, 
hogy a’ kik az Helységben házzal nem bírnak, ha-
nem vagy szállásaikra vagy szökésükbe ki vonták 
magokat, földet ugyan bírni nem fognak, hanem 
azon hellyekről az Helységben lakásokat venni 
kényszeríttessenek, mivel az illyen bujkáló és lap-
pangó erőket a’ terhek viselésére nem tsak elöl ven-
ni nem lehet, hanem még a’ külső fundusokból is el 
tsipkednek és a’ kilentzedet meg tsallyák ezek tehát 
ha érdemesek a ház helyre fognak provideáltatni, ha 
pedig ez nem lehetne, ház szerzésre ösztönöztesse-
nek de kívül való lakások semmiképpen meg ne en-
gedtessenek.” 

Akármennyire is volt szigorú a jobbágysággal 
szemben az Úriszék, egy biztos, mindenféleképpen 
lakáshoz, vagy házhoz akarta juttatni még a szökött 
jobbágyot is. Logikus ez, hiszen az a jó munkaerő, 
akinek a fedél biztosítva van a feje fölött, aki hely-

hez van kötve. Ha a család megnövekszik és van 
házuk is, akkor nyilván nagyobb a helyben maradás-
hoz az esély. S mint látjuk, még a lakás megvásárlá-
sára is kötelezhetik őket. 

S végül jön a 10. pont, mely az elöljárókhoz szól. 
„10szer Az Elöljárókhoz minémű engedelemmel 

viseltetik a’ M. Földes Uraság annak idejében fog 
közöltetni.” 

Majd a befejezés és az elköszönés zárja a levelet. 
„Ezen rendelésekk és parantsolatokk 

prothocollá-lását, közhírül való tevését 8 szoros 
megtartását különössen meg hagyván szolgálatom 
ajánlása után vagyok 

Kegyelmetek 
igaz Szolgája 

Paulovits Tisztartó 
K Ladány 15a July 1794 
Isten áldja meg Kegyelmeteket!” 
A levél értelmezése kissé nehéz a mai ember szá-

mára, de figyelembe kell venni azt, hogy az 1700-as 
évek hivatali stílusában fogalmazódott. A lényeget 
azonban megtudhattuk belőle, és ez nagyon fontos 
abból a szempontból, hogy többet tudjunk a Bucsa 
Pusztán élő jobbágyok sorsáról s életük alakulásáról. 

Világosan kiderül: a levél keletkezésének idején 
a megye, s így Bucsa lakossága olyan mértékű nö-
vekedésnek indult, ami azonnali intézkedésre ser-
kentette az Úriszéket. Ez a szabályozás mindenki 
számára fontos és sürgető volt. A földbirtokos 
szempontjából nézve meg kellett oldani az egyre 
több munkáskéznek a hasznosítását. Érdeke volt ez 
neki, hiszen így több bevételre számíthatott s ezáltal 
a gazdaság világában való elismertsége is nagyobb 
lehetett. 

Fontos volt a jobbágyság részéről, hiszen a né-
pesség növekedése miatt leszűkülhetett volna a föld 
művelésének a lehetősége, ugyanis ha ugyanazon 
területen egyre többen élnek, ennek arányában sze-
gényedhetnek el az ott lakók. A földhöz jutás remé-
nye és lehetősége nagy kihívás volt számukra. Lát-
ván, hogy kenyéradó gazdáik is törődnek velük, ők 
is nagyobb teljesítményre voltak képesek. Ugyanak-
kor a fiatalabb nemzedék is megkapta a megélhetés-
re való lehetőséget a kapott földdel. Nem kellett az 
elaprózódó kis parcellákkal bajlódniuk. Megfelelő 
nagyságú területet művelhetett. 

Ez a lehetőség azonban véges volt. Bár több év-
századon keresztül folyamatosan változtak a lehető-
ségek, az igény mindig megmaradt. Az itt letelepe-
dett jobbágyok és utódaik megteremtettek egy olyan 
közösséget, amely elkezdhette egy önálló település 
megalapozását. Az első időkben csak szórványosan 
álltak házak, kunyhók a pusztában. A tulajdonosok 
váltása valamint a kor igénye egy olyan közösséget 
hozott létre, amely megélhetés szempontjából is a 
szebbre és jobbra törekedett. 
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BUCSA ÖNÁLLÓVÁ VÁLIK 

 
ucsa Puszta népessége változó volt. A hábo-
rúk és a zavargások időnként elnéptelenítet-
ték a környéket, de amint elcsendesedtek a 

viharok, az elvándorlók visszatértek lerombolt háza-
ik helyére s velük újabb otthonkeresők is érkeztek. 
A megélhetést biztosító természeti adottságok is 
csábították a gazdálkodni vágyókat s az otthontalan 
jobbágyokat. 

Mint ismeretes 1722-ben éppen Tiszanánáról ér-
kezett egy nagyobb csoport, hogy itt letelepedjen. 
Mivel a szabad költözködés jogával a jobbágyság 
nem rendelkezett, így ők a királynő engedélyét kér-
ték, s meg is kapták. 

Az aránylag békességes időszakban az élet a szo-
kásos kerékvágásban haladt, így egészen természetes 
volt, hogy a gazdaság fejlődésével párhuzamosan a 
lakosság létszáma is növekedett. A folyamatos föld-
osztások, az egyre több házhely kijelölése is jelezte, 
hogy itt alapvető változásokra van szükség. 

A jobbágyrendszer megszűnése se állította le a 
változás iránti igényt, sőt inkább megnövelte. Bucsa 
népességének összetételére mindenkor a szegénység 
volt a jellemző. Ennek több oka is lehetett. A job-
bágyrendszer idején is azok választották ezt a vidé-
ket, akik szegénységük, vagy üldöztetésük miatt nem 
tudtak a nagyobb községekben, mezővárosokban 
fedélhez jutni. 

Később is a társadalom perifériájára sodort em-
berek keresték ezen a területen a boldogulásukat, 
megélhetésüket. Ha jobban elmélyedünk több száz 
év okmányaiban – az 1700-as évektől napjainkig! – 
és mellette az egyéni hozzáállást és véleményezést is 
kikutatjuk, érdekes következtetésre jutunk. Az a 
megdöbbentő, hogy a Bucsa névvel együtt már egy 
nagyfokú ellenérzés és támadás is érezhető a hivata-
los életben is, akár melyik vonalat vesszük. Lehet ez 
közigazgatási, esetleg egészségügyi, vagy éppen 
oktatási, ezzel a háttérrel, – mármint Bucsa nevével, 
– nehéz volt létezni. 

Az 1700-as években Füzesgyarmat által bérelt 
Bucsa Pusztát már úgy kezelték, mintha öröktől 
fogva az övék lenne. Mivel nem tudták megszerezni, 
nyilván mindent megtettek, hogy lehetetlenné váljon 
az itt letelepedő és élni vágyó lakosság. Ez tapasz-
talható a környező települések szempontjából is, 
hiszen mindenki szerette volna magáénak megsze-
rezni ezt a területet. 

Az ellenszenv még napjainkban is létezik. Ezt el-
titkolni lehetetlen, s nem beszélni róla cinkosság 
lenne. Nem akarom mások által mesélt történetekkel 
igazolni, csak a magaméval, ami éppen velem történt 
meg. Ez pedig a következő: 

1996-ban költöztem Bucsára Budapestről. A vi-
déki életbe való beilleszkedés a részemről elég ha-
mar megtörtént s engem is szép lassan befogadott a 
közösség. Ideköltözésem után talán egy évvel egy 
magyar vizslát is hoztam a házamhoz, udvaromhoz. 
Mint minden kiskutya – s főleg a vizslák – kissé 
hebehurgyák, játékosak és kíváncsiak. Ebből egy kis 
baleset is származott. A szomszédom az udvarunkon 
füvet kaszált s a kis Lady – mert így hívták a kutyá-
mat – ott ugrabugrált körülötte. A kasza pedig egy 
suhintással belevágott a lábába. Rettenetesen meg-
indult a vérzése, így azonnal bekötöttem, beraktam 
az autómba és siettem Karcagra az ottani állatorvosi 
ügyeletre, –mivel ez éppen hétvégén történt. 

A sebesült kutyámat a karomba véve vittem be az 
ott szolgálatban lévő orvoshoz. Mikor látta a vérző 
állatot, már segíteni indult, de közben megkérdezte, 
hogy honnan jöttem. Bár akkor még budapesti lakos 
voltam mégis azt mondtam, hogy bucsai vagyok. 
Abban a pillanatban hátat fordított nekünk és azt 
mondta, hogy most nem ér rá. Megdöbbentem és 
dühös lettem. Mivel a sebesült állat a kezemben 
volt, nem fajult tettlegességre a dolog a részemről. 
Csak annyit tettem dühömben, hogy jól belerúgtam 
– sajnos nem az állatorvosba, hanem – az ajtóba. 
Nem tört be, de akkor azt se bántam volna. 

Mikor ezt elmeséltem Pesten egyik nyomdai 
megrendelőmnek, ő is jelezte, hogy találkozott már 
hasonló viselkedéssel Bucsával szemben. Ő a járás-
ban dolgozott kisegítőként, amikor valamilyen fel-
mérést végeztek a környéken. A pár fős csapat egy-
egy körzetet kapott. Nekik Szeghalom és Füzes-
gyarmat mellett Bucsára is át kellett volna jönni s itt 
is elvégezni a rájuk bízott feladatot. A pártbizottság 
emberei viszont azt mondták nekik. 

– Bucsára nem szükséges menni, Bucsa nem 
számít! 

A fenti két kis epizódot azért kellett leírnom, 
hogy ezzel is érzékeltessem, milyen indulatokat 
válthat ki egy olyan közösség, amely – bár talán 
szegénynek mondható – a körülményekhez képest 
mindig meg tudta őrizni függetlenségét és be tudta 
bizonyítani életképességét. 

Bucsa valamikor központi helyet foglalt el a kör-
nyék települései között, hiszen itt régen egyházi 
központ is létezett, egy monostor, ami úgy vallási, 
mint világi szempontból előkelő helynek számított. 
Az idő azonban ezt is megsemmisítette – mint annyi 
mást hazánkban – de az emléke és kisugárzása itt él 
még ma is. 

Bucsa Puszta híre nem volt rossz a kezdetekben, 
hiszen azért is vágyakoztak ide a hontalanok és ott-

B 
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hont keresők és ezért is akarták megszerezni földjeit 
a környező települések. Lehetséges, hogy éppen ez 
váltotta ki az ellenszenvet Bucsa iránt. Egyet azon-
ban nem tudott senki hatalomvágya megtörni: a he-
lyiek akaratát a függetlenedésre. 

A megszaporodott népesség, az itt lakó emberek 
már az 1800-as évek közepétől szerettek volna önál-
lósulni. Ennek több oka is volt, de az egyik legfon-
tosabb az, hogy bármilyen hivatalos ügyintézésre a 
22 kilométerre lévő Füzesgyarmatra kellett bemenni. 
A közlekedés akkoriban sokkal nehezebb volt, mint 
napjainkban. Bár úgy tapasztalom, lassan újra visz-
szatérünk a kétszáz évvel ezelőtti állapotokhoz, 
hogy csak saját eszközzel tudunk csak eljutni majd 
bárhová. 

Legtöbbször az anyakönyvezésért kellett útra 
kelni. Ez egy család életében számtalanszor megtör-
tént, hiszen születés, házasság és temetés mindig 
előfordult, akár többször is. Az orvosi ellátás viszont 
– sajnos – nem volt általános és az igény se volt 
elegendő, hiszen pénzbe került. 

Az 1886. évi törvények lehetővé teszik, hogy egy 
nagyobb csoport önálló községgé alakuljon. A kö-
zösség vagy a puszta birtokosai kérvényezhették ezt. 
A Bucsa Pusztán lévő nagybirtokosok nem voltak 
állandó helyi lakosok, így ők nem nagyon törekedtek 
erre. Viszont az itt élő gazdálkodók, kisbirtokosok 
és iparosok ezt nagyonis szorgalmazták. Az erről 
szóló törvény megjelenése után mintegy tíz, tizen-
egy évvel kezdődtek meg erről az érdemi tárgyalá-
sok – ez is leginkább a főispán, valamint a belügy-
miniszter hathatós közbenjárására történik. Az 1886. 
évi törvény XXII. törvénycikk 152 §-a alapján kez-
dődtek el a megbeszélések.  

1886. évi XXII. t.c. 
152. § Ha valamely puszta birtokosai azt 

önálló községgé kivánják átalakitani, tartoznak 
beigazolni: 

a) hogy ezen átalakulást a pusztai birtokosok 
azon része kívánja, mely együtt a puszta összes 
egyenes államadójának felénél nagyobb részét 
fizeti; 

b) hogy az átalakítandó területen legalább 50 
állandóan megtelepedett család lakik és ezek kö-
zött a lélekszám arányához képest felállítandó 
képviselő-testület választás alá eső tagjainak 
számát legalább háromszorosan meghaladó 
számban találtatik oly lakos, ki saját tulajdonul 
házat vagy földet bír, az ezek után fizetett állami 
adó alapján nyeri választói jogosultságát s e sze-
rint a pusztáról saját akaratján kívül el nem 
távolittathatik; 

c) hogy elegendő számban vannak oly törzsla-
kosok, kik a jegyzői állás kivételével a többi elöl-
járói állások betöltésére a törvény értelmében 
képesítve vannak; 

d) hogy alkalmatos községház és a törvény 
kellékeinek megfelelő népiskola felállításáról és 
pedig czélszerü helyen gondoskodva van; 

e) hogy a pusztai lakosok és birtokosok az 
egyesek túlterheltetése nélkül anyagilag is képe-
sek lesznek az átalakulás folytán reájuk háruló 
terheket viselni és általában teljesíteni mindazt, 
a mit egy községnek úgy saját belügyei elintézé-
se, mint a közigazgatás és közoktatás tekinteté-
ben a törvény és a szabályrendeletek szerint tel-
jesíteni kell; végre 

f) hogy a község, melytől a puszta elszakadt, 
azontúl is képes lesz mint kis- vagy nagyközség 
teljesíteni a törvény által megszabott közigazga-
tási és közművelődési kötelezettségeit. 

A 152. § érthetően és világosan meghatározza a 
községgé alakulás feltételeit. Mivel a törvény elég 
szigorúan fogalmaz, ezért a közgyűlésen és a levele-
zésekben is kitértek néhány olyan pontra, mely meg-
akadályozhatta volna a község megalakulását. Egyik 
ilyen sarkalatos pont a c) volt. Ebben az a követel-
mény, hogy az elöljáróság a helyi lakosokból jöjjön 
létre (kivéve a jegyzőt). Nyilván egy mezőgazdaság-
gal foglalkozó közösségben nem található olyan 
adminisztrációs ismeretekkel rendelkező személy, 
aki a megfelelő képesítéssel rendelkezne. 

A község megalakulásához ismerni kellett azokat 
a jogokat, kötelességeket, amelyek rájuk vonatkoz-
nak majd. Ezt a törvény 21. §-ában írják le. 

21. § A község: 
a) saját belügyeiben határoz és szabályrende-

leteket (statutumokat) alkot; 
b) határozatait és szabályrendeleteit saját 

elöljárói és közegei által hajtatja végre; 
c) rendelkezik a község vagyona felett; 
d) községi adót vet ki és hajt be; 
e) gondoskodik a tisztán községi utakról és 

egyéb közlekedési eszközökről; 
f) gondoskodik a községi iskolákról és más ro-

kon intézetekről; 
g) kezeli a mezei, a tűz- és közrendőrséget s a 

szegényügyet; 
h) gyakorolja mindazon jogokat és teljesíti 

mindazon kötelességeket, melyek a községeket 
törvény szerint megilletik. 

A levéltárban talált iratok alapján kialakul az a 
kép, milyen nehézségekkel és mekkora ellenállással 
kellett számolni a megalakulás során. A felkutatott 
iratok egy részét teljes egészében közlöm, hiszen 
ennek nyelvezete már nem annyira távoli, így jobban 
is érthető. Szinte magyarázat se kell hozzá, hiszen 
sokszor magáért beszélnek a leírt sorok. 

A levelekből kitűnik, miként próbálják megaka-
dályozni néhány negatív hírrel a községgé alakulást. 
A belügyminiszter által javasolt és a helyi lakosok 
által is támogatott változás azonban elindult. 
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Lukács György főispánnak küldött irat címzése 

 
Méltóságos Főispán Úr! 
 
5/3/897 számú rendeletére, Bucsa pusztának ön-

álló községgé alakítása tárgyában a következőket 
van szerencsém hivatalos tisztelettel jelenteni: 

Már több ízben merült fel azon eszme, hogy Bu-
csa puszta, illetőleg Bucsa újülés elszakadva Füzes-
Gyarmat községtől önálló községgé alakul, vélemé-
nyem szerint azonban ezen szándéknak egy igen 
fontos körülmény akadálya. Ugyanis ha meg is len-
nének Bucsáról az önállóalakulása a törvényben 
megkívánt feltételek, ha Füzes Gyarmat az elszaka-
dás után is képes volna fennakadás nélkül megfelel-

ni a törvény követelte követelmeinek, hiányoznék az 
1886 évi XXII. T.cz. 152.§-ának c., pontjában kör-
vonalazott feltétel, mert Bucsa telepen, a mely az 
Alföld különböző tájakról összegyűlt s másutt bol-
dogulást nem talált existenciák összessége, megbíz-
ható a közérdeket szívén viselő, a felelősség tudatá-
val áthatott egyénekből álló előjáróság nem alakít-
ható. Távolságra a járás székhelyétől oly nagy, 
mintegy 30 kilométeres, hogy a község pontos ellen-
őrzése, különösen a téli járhatatlan utak időszaká-
ban úgy szólván lehetetlen. 

Végül a közbiztonsági követelménynek önálló 
alakulása nélkül is eleget lehet tenni, mert Füzes-
Gyarmat községben önálló csendőrőrs előbb-utóbb 
állandósítandó leszen s ezen őrsnek két lovas csend-
őr tagja oda gyakran tehet járatokat, minden esetre 
azonban legcélszerűbb lenne, egy három tagból álló 
bucsai különítmény szervezése. 

Ezen okok alapján hivatalos tisztelettel kérem, 
hogy Bucsa önállóságának tervét, mint legalább is 

korait, elejteni méltóztassék. 
Szeghalom, 1897. szeptember 30. 
 
Méltóságos Főispán Úrnak 

 alázatos szolgája: 
Szalai 

h. fő.sz.bíró 
 

 

Szalai helyettes főszolgabíró 

Lukács György főispánnak írt levelének első oldala 
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Már az első levélváltáskor jelzi a főszolgabíró 
fenntartását Bucsával szemben. Az itt lakó embere-
ket egyértelműen jellemzi. Indokait azonban óvato-
san fogalmazza meg, s le is írja véleményét: 

„mert Bucsa telepen, a mely az Alföld különböző 
tájakról összegyűlt s másutt boldogulást nem talált 
existenciák összessége, megbízható a közérdeket 
szívén viselő, a felelősség tudatával áthatott egyé-
nekből álló előjáróság nem alakítható.” 

Tehát mindenféleképpen bizonytalanságot akar 
gerjeszteni a feletteseiben, s a falu megalakulása 
ellen érvel. A főszolgabíró állhatatos elképzelésével 
s ezért tovább sürgeti Bucsa Puszta községgé alaku-
lását. Most már Csánki Jenő főszolgabírót sürgeti a 
kitűzött cél megvalósítására. 

 
„Méltóságos Főispán Úr! 
 
Hivatkozással a múlt évi december hó 30-án kelt 

595 számú rendeletére, tisztelettel jelentem, hogy 
tekintettel arra, miszerint a múlt hónapban, különfé-
le sürgős vizsgálatok megtartásával s mert hivata-
lom létszáma a lefolyt hóban 15 napig nem volt tel-
jes, rendkívül el voltam foglalva: Bucsa pusztának 
önálló községgé alakulása kérdésében nem volt 
időm magamnak teljes tájékozást szerezhetni. 

Minthogy pedig a folyó hó közepéig a különféle 
időszaki jelentések a számítások elkészülése időmet 
újból egészen igénybe veszik s így a jelzett igen fon-
tos kérdéssel alaposan foglalkozhatnom nem leend 
időm: ennélfogva tisztelettel felkérem Méltóságodat, 
kegyeskedjék megengedni, hogy e tárgyban jelenté-
semet a folyó hó 20-ig tehessem meg. 

Szeghalom, 1898. január 1. 
Megkülönböztetett tisztelettel: 

Csánki Jenő 
főszbíró.” 

 
Az 1898-as év első napján azonnal levélben men-

tegetődzik s elfoglaltságára hivatkozva kéri, hogy 
majd január 20-án tehesse meg e tárgyban az érdem-
leges jelentését. Ez meg is történik. Részletesen. 

 
Méltóságos Főispán Úr! 
 
Hivatkozással a folyó évi 18 számú rendeletére – 

a közlemény kapcsában – Bucsa pusztának önálló 
községgé alakítása kérdésében jelentésemet tiszte-
lettel a következőkben terjesztem elő. – 

Bucsa puszta – szerény nézetem szerint – az 
alábbi okoknál fogva önálló községgé ez idő szerint 
nem alakítható. – 

Bucsa puszta Füzes-Gyarmat községből – a 
melyhez tartozik – 22 km távolságra a Holt Berettyó 
mindkét oldalán a Hortobágy- csatlakozna jobb 
partján körülbelül 4200 kat. Hold kerületen fekszik. 

– E pusztán a Holt Berettyónak Karczag felüli part-
ján s a Holt Berettyót átmetsző füzes-gyarmat - 
karczagi községi közlekedési út jobb oldalán, tehát 
ezen út s a Holt Berettyó között van 274 kat. Hold 
zsellérföld. Ezen a 274 kat. Hold kerületen keletke-
zett az utóbbi két évtized alatt az a telep, melynek 
önálló községgé alakítását ismertetem. 

A telep lakosainak száma hozzá számítva a közeli 
majorok lakóit is, mintegy 1500-ra tehető. 

Közvetlen közelében fekszik a jelzett telepnek a 
báró Springer Mária mintegy 4234 kat. Hold bucsai 
birtoka, – a füzes gyarmati közbirtokosság mintegy 
1592 kat. Hold közlegelője, - a gróf Cavriáni Mik-
lósné mintegy 148 kat. Hold perjési birtoka, a gróf 
Vécseyné mintegy 3976 kat. Hold rakonczási, 
2.szigeti, monostori, divikizugi birtoka, - végül a 
Jakabfi Ignácz mintegy 891 kat. Hold görbeszigeti 
birtoka.- 

E körülbelül 11.115 kat,. Holdat kitevő kerületen 
lenne az új község megalakítandó. – 

A felsorolt birtokosok közül – a mint ez iránt ma-
gán úton értesülést szereztem a füzes-gyarmati köz-
birtokosság semmi szín alatt sem hajlandó birtoká-
val az alakítandó községhez csatlakozni vagy abból 
bármilyen csekély részt is a új község lakói részére 
átengedni, - ami különben igen természetes is, mert 
elképzelhetetlen állapot lenne, hogy a füzes-
gyarmati közelgő egy más község határához tartoz-
zék. A többi fennebb nevezett birtokosok hajlandók 
volnának az új községhez tartozni. 

Az új község határa tehát, ha e most jelzett birto-
kosok földbirtoka Füzes-Gyarmattól elszakíttatnék s 
az új községhez csatoltatnák, mintegy 9523 kat. 
Hold lenne. E kerület állami adója kerekszámba 
8500 frtot tesz ki. 

Erre a területre s adóalapra nehezednék az új 
község fenntartásával törvény szerint járó terhe. 

Ez a teher körülbelül a következő nagyságú len-
ne. 

Ha csak kisközösségé alakíttatnák is Bucsa kö-
rülbelül ezek volnának a kiadásai. 

Az 1886 évi XXII.2.sz. 63§-a értelmében okvetle-
nül szükséges lenne egy bírói, albírói s 2 esküdti 
állásra, jegyző. Orvos, állatorvos s közgyám tartá-
sára tekintetében Füzes-Gyamat községgel – az 
idézett törvény 161§-a értelmében – szövetkeznie 
kellene, vagyis a jelzett állások fenntartásához meg-
felelő összeggel hozzájárulnia. Ezen kívül kellene 
tartania, egy cselédet, egy rendőrt, s egy mezőőrt, 
építeni kellene községházat, fenn kellene tartania 
legalább egy községi iskolát, át kellene vennie Fü-
zes-Gyarmat község jelenlegi mintegy 80.000 frt 
törlesztését adóságán aránylagos részét, vagyis 
körülbelül 20.000 frtot, s fizetni ennek törlesztési 
hányadát, végül lennének anyakönyvi, tűzrendészeti, 
dologi stb. kiadásai. 
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Az új közégnek ezek szerint évenként körülbelül 
ezek lennének a kiadásai. 
1. Biró tiszteletdíja 100 frt 
2. Albíró „ 60” 
3. Két esküdt” 80” 
4. Jegyző, orvos, állatorvos s közgyám 
- tartásához hozzájárulás 600” 
5. Egy cseléd fizetése 180” 
6. Egy rendőr fizetése 180” 
7. Egy mezőőr fizetése 200” 
8. Községháza építésére szükséges összeg 
- évi részletre 100” 
9. Iskolahelyiség vételére szükséges összeg 
- évi részlete s tanító fizetése 600” 
10. Füzesgyarmattól átvett adósság 
- évi törlesztő részlete 1200” 
11. Dologi s egyéb kiadások  700” 
Összesen:  4000 frt 

 
Ez az évi teher a fennebb említett 8500 frt adó-

alapra kivettetvén a községi pótadó lenne átlag 
47%. Ezen terhekhez jönnének még a vármegyei 
útadó, különféle vármegyei pótadók, községi köz-
munka s vízszabályozási költségek. Ezt a terhet az új 
község lakossága nem bírná el, mert ez a lakosság 
alig egy-két család kivételével a lehető legszegé-
nyebb, kis házikóján kívül – melyen adósság is sok 
van – egyebe nincs. Pedig éppen ezekre a szegény em-
berekre az említett 47%-nál is nagyobb községi pótadó 
esnék, lévén a fennebb megjelölt kiadások közül több 
olyan, amely a községhez csatlakozó nagybirtokosok, 
nem terhelné, minek következtében az új községben 
benn lakók községi pótadója lenne magasabb. 

Füzes-Gyarmat község abban az esetben, ha a 
kérdéses 10.000 kat. Hold föld határából kiszabadí-
tanék a maga megmaradó 25.000 kat. Hold határá-
val mint nagy község továbbra is képes lenne magát 
fentartani, de községi pótadója a mostani 35%-ról 
45%-ra emelkednék. 

Az új község megalakulásának az az akadálya, 
hogy az új község lakosai közt az 1886 évi XXII.4.c. 
152§-ának c., pontjában jelzett előjárói állások 
betöltésére képesített egyének nem lennének – néze-
tem szerint – nem áll fenn, mert hiszen az említett 
pontban jelzett előjárókká – az idézett tőrvény 73§-a 
szerint – miben 27 éves és nagykorú oly honpolgár-
ok megválaszthatók, a kik községi választók, már 
pedig ilyenek Bucsán vannak elegen. 

Legfőbb akadálya Bucsa puszta önálló községgé 
alakításának- a mint ezt előadni bátor voltam – az, 
hogy az új község Bucsa telep lakói még a kisközös-
ségi szervezetből reájuk háruló terheket sem bírnák 
el s e mellett Füzes-Gyarmat község lakosainak 
terhe az elszakadás folytán lényegesen növekednék s 
így Füzes-Gyarmat község fejlődésében rendkívül 
gátolva lenne. 

A kifejtettek alapján tehát Bucsa pusztának önál-
ló községgé leendő alakítását nem véleményezem. 

Engedje meg Méltóságod, hogy ez alkalomból – 
hivatalos kötelességemből kifolyólag – még a követ-
kezőket terjesszem tisztelettel elő. 

Szerény nézetem szerint kétség kívül tarthatatlan 
állapot az, hogy a kérdéses telepen s a közeli majo-
rokban lakó mintegy 1500 lélek közigazgatása telje-
sen a 22 km. Távolságra fekvő Füzes-Gyarmatról 
láttassák el. 

Mert ily módon jelenleg ez az 1500 főnyi lakos-
ság a közigazgatásnak jóformán csak a terheit vise-
li, míg annak előnyében alig részesül. 

Bucsa puszta lakói ugyanis az általuk fizetett ál-
lami, különféle vármegyei és mintegy 500 ft községi 
adóért most azt az egyetlen viszont szolgálatot kap-
ják, hogy Füzes-Gyarmat község részükre kinn a 
telepen iskolát állítatott és tart fenn, s így gyermeke-
iket helyben iskoláztathatják. A telep köz, - köz-
egészségügyi, tűz s állategészségügyi rendészeti 
azonban, lehet mondani, sehogy sem láttatik el, a mi 
tekintettel a telep lakóinak nagy számára s arra, 
hogy a telep legnagyobb részben igen szegény s nem 
kis részben kétes existenciájú emberekből alakult 
állami szempontból is lehetetlen és veszedelmes 
állapot. E mellett adófizetés, anyakönyvezés, peres 
ügyeik elintézése s betegség esetén orvosoltatás 
végett be kell a telep lakóinak járniuk a messze fek-
vő Füzes-Gyarmat községbe, ami tekintve a nagy 
távolságot, különösen belvíz idején a puszta lakóira 
rendkívül nagy s méltánytalan terhet ró. 

A kifejtettekből folyólag – nézetem szerint – Bu-
csa telepen közigazgatási kérdése helyes irányban 
az által oldható meg, ha e puszta, illetőleg telep 
részére kihelyezett előjáróság szerveztetik, a telep 
külön anyakönyvi kerületté alakíttatik s a füzes-
gyarmat községi orvos-megfelelő díjazása mellett- a 
telep egészségügyének ellátása végett – hetenként 
kétszer, a telepen való megjelenésre köteleztetik s 
kézi gyógytár tartásár feljogosíttatik. – 

Ily módon kinn a telepen volnának elintézhetők a 
községi bíráskodás alátartozó ügyek, adóbeszedés, 
marhalevél kiadás, a közérdekű hatósági intézkedé-
sek közhírré tétele, a felsőbb hatósághoz tartozó 
panaszok felvétele s a telep rendészeti. 

A kérdésnek ily módon való megoldása folytán a 
következő költségek merülnének fel. 

Szervezendők lennének ezek az állások: egy jegy-
zői vagy segéd jegyzői állás, melynek betöltője, ál-
lami anyakönyvvezetővé lenne kinevezendő, egy 
albírói s egy rendőri állás, építendő lenne egy egy-
szerűbb községháza, jegyzői lakással. A füzes-
gyarmati községi orvos javadalmaztatása feleme-
lendő lenne 200 frttal. Egy esküdti állás már van a 
telep részére szervezve s így ilyennek nem lenne 
szükséges újabban való szervezésre. 
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Azt hiszem a magas kormány az anyakönyvezetői 
állás általam – a természetben való lakáson kívül – 
500 frtra tervezett fizetést, - miután a szőnyegen 
levő kérdés helyes megoldása államrendészeti 
szempontból főleg igen fontos – a kincstár terhére 
elvállalni kegyes lesz, s akkor Füzes-Gyarmat köz-
ségre a fennebbi terv szerint a következő évi új ki-
adások hárulnának: 
1. Egy albíró tiszteletdíja 600 frt 
2. Egy rendőr fizetése 18 frt 
3. A községháza és jegyzői lak építési 
költségeinek a fenntartásának évi részlete 150 frt 
4. Községi orvos fizetési többlete 200 frt 
Összesen:  590 frt 

 
Ezt a kerekszámban 600 frtot kitevő évi újterhet 

Füzes-Gyarmat község képes elviselni, amennyiben 
a községnek pótolnánk, ez az összeg 12%-nyi emel-
kedését okozná. 

Amennyiben az elő adatokkal sikerült kimutat-
nom a fent forgó kérdés megoldásának helyes mód-
ját, arra bátorkodom kérni tisztelettel Méltóságodat, 
kegyeskedjék az anyakönyvezető jegyző 500 forint-
nyi javadalmazását terhére, s ennek utána méltóz-
tassék utasítani engem arra, hogy a kihelyezett elő-
járóság szervezése iránt, a további lépéseket tegyem 
meg. 

Végül Méltóságod kegyes elnézését kérem e je-
lentésem késedelmes beterjesztéséért, de a kérdés 
nagyfontosságára, annak teljes s a helyszínen való 
megismerését s ezután minden oldalról való s hig-
gadt megfontolását igényelte, ezzel pedig az év vé-
gén s az év elején előforduló tömeges munkák köze-
pette legnagyobb erőfeszítésem daczára csak most 
jutott időm. 

Megkülönböztetett tisztelettel: 
Szeghalom, 1898. január hó 31. 

Csánki Jenő 
 Főszolgabíró 

 
A főszolgabíró jelentésében már nem vonja két-

ségbe, hogy az elöljáróságot Bucsa lakossága bizto-
sítani tudja. A kiadások és a költségek előrevetítésé-
vel azért egy kicsit szeretné megriasztani a főispánt. 
A lakosság összetételére azonban ő is kitér, termé-
szetesen negatív előjellel. Véleménye szerint „a 
telep legnagyobb részben igen szegény s nem kis 
részben kétes existenciájú emberekből alakult állami 
szempontból is lehetetlen és veszedelmes állapot.” 

Meglepő is lenne, ha ez a rész kimaradt volna a 
jelentésből. Valamilyen módon azért szeretné a köz-
séggé alakulást megakadályozni, de teljes mellszé-
lességgel nem meri képviselni álláspontját, hiszen 
félti állását. Ezért csak ezzel, a biztonságot veszé-
lyeztető feltételezéssel próbál az alakulás útjába 
állni. 

A főispán is – mértékkel ugyan, de – támadásba 
lendül Bucsa telep községgé alakulásának megaka-
dályozására. A levél az iktatás során az alábbi jel-
zéssel megtalálható a Békés Megyei Levéltárban: 
120. szám/főisp. 1898. A jellegzetes kézírással író-
dott levél a következő. 

„Belügyminiszternek 
 
Amint a szocialismus állásáról tett havi jelenté-

seimben már nem egyszer volt alkalmam említeni a 
kormányzatomra bízott vármegye a Szeghalmi járá-
sában fekvő Füzes Gyarmat nagyközséghez tartozó, 
a községtől 22 kilométer távolságban fekvő Bucsa 
telep minden felől összeverődött féktelen természetű 
szegény munkás népével nagyban veszélyezteti a 
Közbirtokosságot. Az e téren felmerülő jelenségek 
legjobban igen akut jelleget öltöttek, mert az agrár 
szocialismus megyém területén ez idő szerint a 
szeghalmi járásban a legerősebb, úgy hogy ezt a 
járást kell jelenleg a vármegye legveszélyeztetettebb 
vidékének jeleznem. 

 

A levél első részének kézirata 

A Bucsa pusztai viszonyok rendezése érdekéből 
arra gondoltam, hogy ez a telep községgé alakítha-
tó, aminek folytán egyszerre elérhető az, hogy ezen 
terület elvakult népessége biztos hatósági felügyelet 
alá és meghatározott szervezett keretébe jutna. 

Amit azonban az alábbiakból ??1 és megjósolni 
méltóztatok, vizsgálódásaim eredményeképp be kel-
lett látnom, hogy kellő anyagi erő hiányában Bucsa 
telepet ez idő szerint nem lehet önálló községgé 
alakítani. 

                                                           
1
 Számomra olvashatatlan szó 
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Ily körülmények között le kellett mondanom Bu-
csának önálló községgé fejlesztése iránt táplált ter-
vemről. 

Az azonban tisztán áll előttem, hogy Bucsa tele-
pet mai elhanyagolt állapotában hagyni sem lehet a 
nélkül, hogy komoly veszedelmek ki ne tennők ma-
gunkat. 

A külön anyakönyvi kerületté alakítással s a ki-
helyezett elöljáróság szervezésével járó költségeket 
azonban egymagában Füzes Gyarmat község nem 
volna képes viselni. 

A megoldás ezen – a jelen viszonyok között egye-
dül czélra vezető – módját csak Nagyméltóságú 
kegyessége teheti lehetővé. E tekintetben tisztelettel-
jes kérésem az, hogy kegyeskedjék tekintetbe venni, 
miszerint Bucsa telep lakosai joggal igényelhetik, 
hogy állami anyakönyvezés tekintetében ne kelljen a 
22 kilométer távolságban fekvő Füzes Gyarmatra 
fáradniuk, hogy továbbá egy állami anyakönyveze-
tés tekintetén kívül egyéb első rangú állami szem-
pontok is, nevezetesen az állam rendészet sürgős 
követelményei is föltétlenül szükségessé válik, mi-
szerint Bucsán nagyobb intelligenciájú köztisztvise-
lő működjék, kegyeskedjék továbbá tekintetbe venni 
Nagyméltóságú, hogy a különböző közterhek mily 
súlyosan vettethet az állam polgárokra:s mind ezek 
figyelembe vételével méltóztatnék méltányos része-
sedést vállalni. Bucsának külön anyakönyvi kerület-
té alakításával és kötelezett elöljáróság oda helye-
zésével járó költségekből. Méltóztassék nevezetesen 
a segédjegyzőnek, aki egyúttal anyakönyvezetővé is 
kineveztessék, 500 frtra tervezett fizetését az állami 
anyakönyvvezetés költségeinek terhére kegyesen 
elvállalni. 

Ha Nagyméltóságod ezt az áldozatot meghozni 
kegyeskedik elvállalni, Kegyes elhatározásáról en-
gem mielőbb értesítsen.  

3/II. 898” 
Az már ezek után természetese, hogy a minisz-

ternek írt leveléből nem tudja kihagyni a Bucsán 
élőkről alkotott véleményét. Egyenesen kihangsú-
lyozza ellenérzését. Itt már úgy próbálja befolyásol-
ni a címzettet, hogy a községgé alakulás után leg-
alább ellenőrizhetőbb lesznek az itt élők. Az ő sza-
vaival: 

„A Bucsa pusztai viszonyok rendezése érdekéből 
arra gondoltam, hogy ez a telep községgé alakítha-
tó, aminek folytán egyszerre elérhető az, hogy ezen 
terület elvakult népessége biztos hatósági felügyelet 
alá és meghatározott szervezett keretébe jutna.” 

Ugyanakkor, mikor ez a levél íródott, elindult 
egy másik is a főszolgabírónak. Ebben már utasítás 
formájában szerepel, „hogy Bucsa telepre kihelye-
zett elöljáróság szervezésének kérdését Füzes 
Gyarmat községben a legnagyobb gyorsasággal 
készítse elő.” 

Ez is mutatja azt, hogy bár szinte minden elöljáró 
ellenzi Bucsa községgé nyilvánítását, mégis gyors 
intézkedésekkel indul el a folyamat, hiszen erre 
utasítást kaptak a belügyminisztériumból. 

A településrendezés, illetve a puszták községgé 
alakulása országos ügy, ezért ezt mindenféleképpen 
meg kell oldani. Erre utal a következő levél is, mely 
a Magyar Királyi Belügy Miniszter pecsétjével van 
ellátva. Bár a miniszter helyett az államtitkára intéz-
kedik, ez nem zárja ki a minisztérium és a miniszter 
elkötelezettségét az ügy iránt. 

 
Méltóságos Ispán Úr! 
 
Folyó évi február hó 1-én 120 sz. a tett felterjesz-

tésére értesítem Méltóságodat, hogy az abban kifej-
tett indokok méltányosságával hajlandó vagyok a 
Füzes-Gyarmat nagy községhez tartozó Bucsa tele-
pen szervezendő segéd jegyzői állásának 500 frtnyi 
javadalmazását tárcája terhére elvállalja, s a neve-
zett telepet a megválasztandó segéd jegyzőnek anya-
könyvvezetővé való kinevezése mellett önálló anya-
könyvi kerületté alakítja. 

Felkérem tehát s alispán ura, hogy ezen segéd-
jegyzői állásnak törvényszerű szervezése és betölté-
se iránt a szükséges lépéseket sürgősen megtenni és 
ezek megtörténte után a külön anyakönyvi kerület 
megalakítása s a jelzett segély összege kiutalványo-
zására iránt a közigazgatási bizottsághoz előterjesz-
tését tenni szíveskedjék. 

Fogadja Méltóságod tiszteletem nyilvánítását 
Budapesten, 1898 évi február hó 12.-én 

a miniszter helyett: 
Államtitkár 

Méltóságos Dr. Lukács György úrnak 
Békés vármegye főispánjának 

Gyulán 
 
A levelek váltották egymást s bármennyire is 

próbálta Füzesgyarmat és a járási főszolgabíró elma-
rasztaló jellemzésekkel lehetetlenné tenni az új köz-
ség megalakulását – jobban mondva újraalakulását – 
végül mégis engedni kellett a minisztérium és a mi-
niszter utasításának. A füzesgyarmati képviselőtes-
tület 1898. augusztus 9-én megtartott közgyűlésén 
döntés született. Ennek értelmében egy „külön kör-
ré” alakul Bucsa és környéke – vagyis a hozzátarto-
zó tanyákkal és majorokkal. 

A közgyűlés jegyzőkönyve rögzíti a település lét-
rejöttének és közigazgatási egységének kialakulásá-
nak minden részletét. Természetesen ebben már nem 
szerepel a „kétes egzisztenciájú” jelző. Itt már a 
feladatok végrehajtására való felkészítés szerepel. 
Az eredeti jegyzőkönyvet nem sikerült megtalálnom, 
de eljutott hozzám egy erről készült hiteles másolat. 
Így végül ezt is elolvashatjuk és tanulmányozhatjuk. 
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Füzesgyarmat község képviselőtestületének 
1898.évi augusztus hó 9.napján tartott közgyűlése 
jegyzőkönyvéből.  

 
93/1898.kgy.sz. 
 
Olvastatott tekintetes járási főszolgabíró úrnak 

1281/1898. számú rendelete, melynek értelmében 
felhívandó a képviselőtestület, miként Puszta-
Bucsán, hogy a népesség már annyira elszaporo-
dott, hogy ott egy kihelyezett előjáróság szervezése 
feltétlenül szükségessé vált, de különösen azon cél-
ból is, mert az a községtől 24klmtr. Távolságra esik. 

A képviselőtestülethez a következő javaslatot ter-
jesztik elő: 

I. Alakítassák egy külön körré Bucsa és környé-
ke. Környéke alatt a következők értendők: 
Bucsatelep, N.Bucsa, Kiss Bucsa, Tót-sziget, Perjés, 
Közlegelő, Kiritó, Bogárzó, Monostor, Görbesziget, 
Diviki-zug, Rakoncás, Kertészsziget, és a közbe eső 
tanyák. 

II. Szerveztessék Puszta Bucsán egy albírói állás 
60frt. Készpénz fizetéssel, ki az előjárói és képvise-
lőtestületi tanács tagja, a községi bíró helyettese, s 
mint ilyen Puszta Bucsa és környékén gyakorolja 
mindazon jogokat és teljesíti mindama kötelessége-
ket, melyek a szervezési szabályrendelet 4§-a szerint 
a bírói hatáskörébe utaltattak. 

III. Szerveztessék egy rendőri állás, kinek évi fi-
zetése 75 frt.12.3 hectol. Búza és 6.15 hectol .árpa 
melyek negyedévenként egyenlő részletekben a köz-
pénztár által fizettetnék. Kötelességein Pta. Bucsa 
és környékére ugyanazok melyeket a szervezési sza-
bályrendelet 21§-a előír. 

IV. Szerveztetik egy Jegyzői állás, a jegyző fizeté-
se: a nagyméltóságú m.kir. Belügyminiszter úr 
13.185/1898.számú magas leirata alapján a tárcája 
terhére elvállalt 500frt. Készpénz, a község által 
adandó községházában 2 szoba, 1konyha, 1 kamrá-
ból álló lakás és magán felek érdekében teljesített 
írásbeli munkálatoknál a meghatározott díjszabás-
hoz alkalmazkodni tartozik. 

Kötelességei: a képviselői és tanács üléseken 
részt vesz, azoknak tagja. Az érkezendő hivatalos 
leveleket átveszi és érkezési sorrend szerint, beiktat-
ja. Feldolgozott ügyekről jelentést tesz. Minden 
nemű közigazgatási ügyeket intézi. Az iskolai törvé-
nyek, és nevelési ügyekből folyó ügyeket intézi. Az 
újoncozásoknál összehívja a hadköteleseket. 

Teljesen ismeretlen és az 16 év óta távollevő 
hadköteleseket puhatolja és a puhatolásról jegyző-
könyvet vesz fel. 

Összegyűjti a felszólalási kérvényeket. A családi 
tekintetből felmentett s állandó póttartalékba helye-
zett katonák és honvédek okmányait évenként meg-
újítja és felterjeszti. 

Készíti a sorshúzási és állítási lajstromokat. So-
rozáskor a hadkötelesek előállításáról gondoskodik. 

A hadmentességi adókötelezettek 12 korosztályát 
összeírja. Tartalékos és szabadságolt katonákat, 
honvédeket nyilvántartja, változások kimutatását 
havonként beterjeszti. 

A szolgálatra behívott katonákat és honvédeket 
beidézi és az idéző jegyeket, kézbesíti. 

Ellenőrzési szemlében közre működik.  
Katonai férőhelyeket nyilvántartja. Katonai elő-

fogatok és szekerek összeírása. Katonai célokra 
kisajátítandó lovak összeírása-előállítása. Átvonuló 
katonaság ideiglenes elszállásáról gondoskodni. 
Községi bútorokat és eszközöket számon tartani 
leltár szerint. A népfelkelőket nyilvántartani és a 
változásokat bejelenteni. Az összes állami adók ösz-
szeírását, kirovását és elkönyvelését teljesíti az 
egyenkénti előírásokat az adózók könyvecskéjében 
eszközli. Általában ez ügyben vett minden nemű 
rendelet végrehajtását eszközli. 

Marha és lólevelek kiadását naponként eszközli. 
Az adófizetéseket nyugtázza az albíróval. A községi 
adó, közmunka összeírása, az útadó s minden nemű 
megyei pótadó kivetését és elkönyvelését teljesíti. Az 
összes adónemek végrehajtását eszközli. 

Az albíróval és esküdttel az 1877. évi XXII.t.c. 
értelmében bíráskodik, mezőrendőri ügyekben az 
1894.évi XVI.t.c. Értelmében eljár. Minden nemű 
kézbesítést eszközöl. Az előfordult halálozások és 
örökösös maradnak, a kiskorúak érdekében a levél-
tár felveszi, általában az 1894.évi XVI.t.cz. értelmé-
ben eljár. 

Minden nemű kézbesítést eszközöl. 
Tartozik a Bucsai anyakönyvi kerületben az ál-

lami anyakönyvezetést és a házasságkötés teendőit a 
fennálló törvények és rendeletek értelmében teljesí-
teni. 

Általában a község ügykörébe tartozó és részére 
kiadott ügyeket, az előjáróság felhívására, felelős-
ség terhe alatt elintézni köteles. 

 
2297/1898. ikt. sz. A képviselő testület az előter-

jesztését szóról-szóra elfogadván, utasítja az előjá-
róságot, hogy ezen határozatot hirdesse meg s a 
meghirdetési 30 napi határidő lejárta után jóváha-
gyás végett a vármegyei tekintetes Törvényhatóság-
hoz terjessze fel. 
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A megalakult Bucsa telep első képviselő testülete és elöljárói 

1903-ban megjelent az Országos Községi Törzs-
könyvbizottság kiadványa, amelynek címe: Békés 

vármegye községei és egyéb lakott helyei hivatalos 

neveinek jegyzéke. Ebben a kiadványban részletesen 
le van írva, mely területek lettek Bucsatelep részei. 
A VII. rész a szeghalmi járás községeit mutatja be. 
Itt jelenik meg először az új név, amely fel lett véve 
a törzskönyvbe. A beírt szöveg is jelez valamit ne-
künk. Ugyanis az alábbiak szerint lett ez beírva a 
kiadványba: Bucsatelep (eddig Bucsa néven). Va-
gyis zárójelben el van ismerve, hogy eddig milyen 
néven szerepelt eddig ez a települést annak ellenére, 
hogy több évszázadon keresztül nem működött önál-
lóként. Azt, hogy miért illesztették hozzá a telep 
szót, csak sejteni lehet. Talán ezzel akarták érzékel-
tetni, hogy még mindig Füzesgyarmathoz tartozik és 
ez csak egy kisebb része, csak egy telep és nem köz-
ség. 

Ezt mutatja az a felsorolás is, amely a Helység-
névtárba felvett és Füzesgyarmathoz tartozó majo-
rokat és egyéb lakott helyeket sorolják fel. Bucsa, 
vagyis Bucsatelep megalakulásáról szóló jegyző-
könyv leírja, hogy a törzsközséghez még milyen 
részek tartoznak. Ezek: Bucsatelep, Nagy Bucsa, Kis 
Bucsa, Tót-sziget, Perjés, Közlegelő, Kiritó, Bogár-
zó, Monostor, Görbesziget, Diviki-zug, Rakoncás, 
Kertészsziget és a közbeeső tanyák. 

Az előző oldalakon bemutatott jegyzőkönyv-
másolat szövegéből megtudhatjuk, milyen feltéte-
lekkel jöhetett létre Bucsatelep, milyen feladatok 

vártak az itteni tisztségviselőkre. A jegyzőkönyv azt 
is részletezi, milyen juttatások illetik meg az elöljá-
rókat. A leírtakból ki lehet következtetni annak az 
időszaknak az ügyintézési módozatait, illetve a már 
külön településként működő Bucsateleppel szembe-
ni elvárásokat. 

Bucsatelep 1901-től önállóan működik, bár még 
Füzesgyarmat részének tekintik. Az anyakönyvezés 
már itt történik s minden olyan ügyintézés, amely 
egy község hivatalos életének a része. Természete-
sen elsőként a bélyegzők készülnek el, mert ettől 
válik minden irat valóban hitelessé. Ezzel megteszi 
az első lépéseket, amely végül a teljes önállóságához 
vezet. 

Elkezdődik a helyi anyakönyvezés, az adók helyi 
intézése, a marha- és lólevelek kiadása s minden 
olyan ügyintézés itt helyben történik, amiért eddig 
mindig Füzesgyarmatra kellett menni 

 

Levelezőlap (1910 körül) 
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Tisztelni és szeretni kell mindazokat az emlékeket, tárgyakat, 

amelyek elődeink életének részét képezték. A közelmúlt már sok-

kal több relikviát hagyott részünkre, így jobban megismerhetjük 

ezt a korszakot. Ellentmondásokkal teli időszakról beszélhetünk, 

hiszen sokan a „régi szép békeidőkről”, míg mások az elnyomás-

ról és a nyomorról beszélnek. 

Valamilyen módon mindig is munkának volt csak igazán be-

csülete. Aki elvégezte a feladatát, s leginkább jól végezte el, an-

nak nagyobb távlatai lehettek. Ez ma is így van, hiszen a csavar-

gók, a munkakerülők, a zsiványok ma se jutnak egy bizonyos 

színvonal fölé. A közelmúltban többféle embertípus élt az or-

szágban és szűkebb környezetünkben is. A lehetőség mindenkinek 

adott volt. Aki élt vele, az boldogult, aki elkerülte, az szegény 

maradt. 

Ismerjük meg szorgalmas és munkában megfáradt elődeinket, 

hogy életük előttünk és gyermekeink előtt is példává váljon. 
 

2 
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BÁRÓTÉGLÁK 

 
inden ember, minden család, minden közös-
ség önálló lakásra, önálló házra vágyik. A 
lakó- és élettér kialakítására leginkább a 

természet biztosítja az alapanyagot. A nádkunyhók-
hoz, a faházakhoz, a vályogépületekhez a környeze-
tünkben megtalálható anyagot használunk fel. 

Bucsa építészetileg az Alföldön ismert és hasz-
nált stílushoz igazodik. A régen mocsaras, ingová-
nyos vidék lakóházait mindenkor a környezet lehe-
tőségei határozták meg. A lápos, sással benőtt vidék 
apró szigetein nem volt értelme hosszabb időszakra 
lakrészeket létrehozni. Az állattenyésztésben alkal-
mazott ridegtartás pásztorai nádból készült kuny-
hókban éltek, hiszen a rövid távú lakhatáshoz nem 
kellett komolyabb épület. 

Az 1770-es évek elején Tiszanánáról Bucsára 
költöző jobbágyok már favázzal és sárral tapasztott 
falakkal rendelkező „bogár hátú kusurnyókat” épí-
tettek. Ezek már „komfort” szempontjából többet 
nyújtottak elődeiknél. Az évszázados fejlődés és a 
körülmények viszont megkövetelték a nagyobb lég-
terű, a családok számára is lakhatóbb házakat. Ha-
zánkban, s főleg itt a mi vidékünkön elsősorban 
földből és sárból készültek az épületek – változatos 
technikai eljárásokkal. A sárépítkezés kezdetleges 
módja a rakott sárfal, majd következik a favázas 
sárfal, a tömött, vagy vert fal. Az ilyen típusú épít-
kezés még ma is használt legfejlettebb formája az 
újból divattá váló vályogtéglából készült fal. 

Az építkezések alapanyagát mindenkor a környe-
zet biztosította. A bucsai puszta agyagos talajszer-
kezete kiváló volt az építéshez szükséges vályog 
előállításához. Ezt a lehetőséget ki is használták az 
itt élő emberek. 

A modernizáció során az ipar, a mezőgazdaság, a 
kereskedelem fejlődése mindenképpen egy erősebb 
és időállóbb építési alapanyag előállítását követelte 
meg. A kezdetben napon szárított agyagtéglát (vá-
lyogot) használó ember rájött arra, hogy sokkal jobb 
minőséget kap, ha ezt inkább kiégeti. A sumérok s 
leginkább a rómaiak által használt téglák egyre in-
kább tért nyertek nemcsak a városok, de a falvak és 
tanyák építésekor is. 

A tégla égetését eleinte olasz mesterek végezték, 
akik az országot járva végezték munkájukat. A vidé-
ki kúriák, kastélyok, udvarházak építéséhez szánt 
falazó anyagot legtöbbször a helyszínen megtalálha-
tó agyagból készítették. A munkafázis a következő 
volt: a kitermelt agyagot vízzel és megfelelő adalék-
anyagokkal (pl. homokkal) vegyítve gyúrással meg-
dolgozták. Megfelelő állagot elérve kihomokozott 
formákba tették, majd ezt egy sima, homokkal fel-

szórt területre borították. Szárítás után következett 
az égetés. A boksákba rakott nyers téglák 5-8 napi 
égetés után érték el végleges állagukat. 

 

 

Báró Springer koronás jele 

A téglaégetés eleinte csak a kiváltságosok privi-
légiuma volt. A legtöbb helyen a téglákat jelekkel, 
számokkal, címerekkel látták el. Ez a készítő, vagyis 
a tulajdonos jelzése volt. A szignókat a tégla formá-
zójába vésték bele, Így amikor a képlékeny agyagot 
belegyömöszölték, átvette a véset mintázatát. 

Bucsán és természetesen Békés megyében, – de a 
környező településeken is –, számtalan helyen éget-
tek téglákat. A helyi azonosítók mindig rákerültek a 
téglákra. Ha nem is mindegyiken, de nagyrészükön 
megtalálható. Bucsán a téglák égetése a Nagy-Bucsa 
majorban történt. Springer báró tulajdonában lévő 
égető is használt egyedi jelzést: a bárói korona alatt 
nevének betűjele (BS) látható. A helyiek ezeket a 
nagyméretű téglákat egyszerűen csak „bárótégla”-
ként említik. Ez keltette fel az érdeklődésemet. Arra 
voltam kíváncsi, honnan ered az elnevezés. A kuta-
tásom eredményeként nemcsak az égetés helyét, de a 
technológiát is megismertem. Természetesen a há-
zaknál található „bárótéglák” között más szignók is 
találhatók. Ez is jelzi, hogy a környéken nagyon sok 
helyen volt kisebb nagyobb téglaégető. 

A „bélyeges tégla” ma sok helyen ki van dobva 
árok szélére, szeméttelepre. Pedig ez bizony nagy 
érték, hiszen mutatja elődeink mesterségbeli tudását, 
alkotói sokszínűségét s nem utolsó sorban a szépér-
zékét. Bucsa házainál tartott keresgélésem során egy 
másik fajta koronás téglát is találtam. Ezen UA vagy 
VA jelzés látható a korona alatt. A téglakupacokban 

M 
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természetesen más betűjelekkel is találkoztam, ame-
lyek Karcagról, Füzesgyarmatról, Dévaványáról 
származhattak. 

 

 

VA jelzésű grófi koronás tégla 

Régi épületek bontásakor, vidéki, vagy kisvárosi 
porták hátsó udvarában, hivatalos- vagy illegális 
törmelék telepeken, de akár az útszéleken is gyakran 
kerülnek elő betűvel, számmal vagy egyéb jelekkel 
ellátott régi téglák.  

 

 

Karcagi Birtokosság 

Nagyobb települések, városok – és így Karcag is 
– rendelkezett külön városi, vagyis a birtokosok 
tulajdonában lévő téglaégetővel. Az ő jelzésük a 
téglákon a KV, vagyis Karcag Városa. A karcagi 
téglagyár nagyon sokáig biztosította a helyieknek az 
építési anyagot s egyben a munkát is, hiszen renge-
teg állandó- és idénymunkásnak volt itt biztos helye. 

 

Karcag Városa 

Karcagon is több működött téglaégető. Egyik 
Csontos Imre országgyűlési képviselő tulajdonában 
volt. Ő a saját betűjelét címerként helyezte el téglá-
in. 

 

Csontos Imre téglája 

Ugyanakkor találunk olyan kisebb téglaégető 
műhelyeket, amelyek egy bizonyos személyhez kö-
tődik. Ilyen volt itt Bucsán a báró Springer Mária 
tulajdonában lévő téglaégető. Ő volt az, aki a Jézus 
Szíve katolikus templom felépítéséhez biztosította 
az építési anyagot. 

  

  

  

„Éliás” téglák 

Bucsa kül- és belterületén nagyon sok helyen ta-
lálható E betűjellel ellátott tégla. A hozzáértők sze-
rint ez is Karcagon készült egy Éliás nevezetű tégla-
égetőben. Gyűjteményemben sikerült egy érdekes 
„sorozatot” összeállítani. Ugyanis a téglákon talál-
ható betűjel fölé vagy alá egy szám is került. Egyes-
től a hatosig. Ez a különböző munkacsoportok, bri-
gádok egyedi megjelölése volt. Erre azért volt szük-
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ség, hogy az esetleges reklamációkor lehessen azo-
nosítani, hogy kik gyártották le azokat. Mindeneset-
re a minősége mindegyiknek kiváló, hiszen immár 
több mint kétszáz éve készültek ezek, de nem lehet 
könnyen eltörni, annyira kemények. (Bezzeg a nap-
jainkban készítetek szinte szétmorzsolódnak!) 

A téglákon található jelekről az egyik bélyeges-
tégla gyűjtő így vélekedik egyik írásában: 

„…Amikor a gyártás – akár kézi vetéssel, – de 

tömegesebbé kezdett válni, a sok darab azonos jelet 

fémből kiöntötték, beerősítették a fa- majd fémláda 

fenekére, de ez már mélyített jelet eredményezett… 

…Van betű, évszám, és a különböző jelek, szá-

mok, valamint mindezek kombinációi. A jelek maguk 

technikai eredetű elemek, és valamilyen szándékos, 

közérthető jelentéssel bírnak. Ennek lehet gondolati 

háttere, de a jel a tárgy ’tulajdonos’, vagy ’reklám’ 

jelentésű jele, és – a befalazása miatt – nem elsőd-

legesen a ’gondolat’ terjesztésének eszköze....”
1
 

Ha valaki rászánja magát és megtekinti a gyűjtők 
által bemutatott példányokat, bizonyára kedvet kap ő 
is a gyűjtéshez. 

 

Gyomaendrődi tégla 

Kutatásaim és turkálásaim során nagyon sokféle 
jelzéssel találkoztam itt helyben is. Ugyanakkor 
bármerre visz az utam, mindenhol keresek egy-egy 
jellegzetes téglát, amely megmutatja a helyi égetők 
stílusát és persze tulajdonosát. Így tettem 
Gyomaendrődön is a plébánián folyó munkálatok 
során és Monospetriben a régi jegyző házának a 
lebontásakor.  

 

Monospetriből származó tégla 

Az országos, sőt a határon túlra nyúló Monarchia 
Bélyegestégla Gyűjtők Egyesületének tagjai szíve-
                                                           
1
 Kádár József gyűjtő megállapítása 

sen cserélnek, így nekem is jutott néhány érdekes 
lenyomattal rendelkező darabot. Természetesen én 
magam is megajándékoztam őket az itteniekből egy-
egy példánnyal. 

 

L.T.K. jelzés 

Sok tégla jelzése érdekes számomra, de mivel 
nem vagyok ennek a gyűjtésnek a szakértője, így 
csak segítséggel tudom időnként ezeket beazonosí-
tani. A többi – amely ismeretlen marad ezek után is 
– csak érdekességként van a gyűjteményemben. 
Ilyen az a példány is, amelyet először Kisbucsán 
találtam kerékpározás közben. Később máshol is 
felbukkant. A jelzése L.T.K. Nem tudom mit jelent-
het, de egyszer majd ezt is kikutatom. 

Itt Bucsán is találtam számjellel ellátott téglát. A 
32-es szám is bizonyára jelentett valamit a gyártás 
során. Nem tudom melyik égetőben készült, de az 
idő majd erre is fényt derít. Főleg, ha kapok hozzá 
segítséget is.  

 

32-es számmal ellátott tégla 

Mindennapi munkánk során észre se vesszük, 
hogy milyen „értékek” vannak udvarunkon, vagy a 
környezetünkben. A tanyák vagy istállók, de jele-
sebb épületek falai is tartogatnak meglepetést ebből 
a szempontból. Azért nem kell most egyből szétver-
ni ezeket egy-egy példányért, de ha valamilyen ok-
ból éppen bontásra kerülnének, akkor vigyázzunk 
ezekre, hiszen üzenetet hordoznak. 

Múltunk egy szeletét bemutató téglákat a helyi 
múzeumban helyeztem el, hiszen itt minden látogató 
közelebbről is megismerkedhet vele. Ezért az lenne 
a kérésem, bárki találkozik ilyen jelzéssel ellátott 
téglával, hozza el a múzeumba, hiszen minden egyes 
darab, a múltat idézi fel. 
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HÁMSZÁRÍTÓ, RAKONCÁS 

 
ülönleges, érdekes kifejezésekkel találkozha-
tunk Bucsa történetének megismerése köz-
ben. Az elnevezések mindig kötődnek vala-

mihez, esetleg valakihez. Éppen ezért érdemes ezek-
nek utána járni, hiszen ezek értelmezése, eredetének 
kialakulása, elnevezésének körülményei a település 
történetéhez szorosan kapcsolódik. 

Elsősorban a majorok, és földterületek elnevezé-
se az, mely visszanyúlik akár a középkorba is. Van-
nak viszont olyanok, melyek csak az elmúlt század-
ban alakultak ki. 

 
Bucsa-puszta 

Bármennyire is furcsának tűnik, de ez a terület 
egy központi helynek számíthatott az 1500-as évek-
ben. A feltételezések szerint itt egy monostor volt, 
mely egyházi központként a területet is felügyelte. 
Mivel a lakosság elszórtan élt kisebb tanyákon, így 
több kis egységből állt össze Bucsa. A terület határai 
jól láthatók az első térképeken, mely erről a terület-
ről készült. A nagy pusztaságot Apavára, Szerep, 
Füzesgyarmat, Szeghalom, Dévaványa, a Kisújszál-
lási puszta, és végül Karcag tanyavilága határolta. 
Mivel a terület tulajdonképpen egy nagy pusztaság 
volt, így minden olyan kis egység, – tanya, major, 
földbirtok –, mely ezen a területen helyezkedett el, 
összefoglalóan Bucsa-puszta néven emlegettek és 
jegyeztek fel okmányokon. Ezen belül természetesen 
megneveztek más településrészeket, de ezek is a 
Bucsa-puszta, néhol Nagy-Bucsa-puszta néven ne-
vezett terület részei voltak. Ameddig egy központi 
hely, azaz egy falu nem jött létre, addig közigazgatá-
silag Füzesgyarmathoz tartozott. De csak adminiszt-
rációs szempontból, hiszen az itt élők soha nem val-
lották magukat se füzesgyarmatinak, se szeghalmi-
nak, se szerepinek. Mindenkor bucsaiként éltek és 
dolgoztak. 

 
 
Kertészsziget 

A Bucsa-pusztán található település neve még 
nyilván abból az időből származik amikor a környék 
vizes területéből szigetként emelkedett ki ez a rész. 
A XIX. században meghonosodó zöldség és do-
hánykertészek nagy része élhetett itt, s talán ezért is 
lett róluk elnevezve. Bucsa népességének anyaköny-
vi adminisztrációiban több helyen találkozunk kerté-
szekkel, dohánykertészekkel. 

 
Görbesziget 

A pusztában található kisebb település-egységek 
nevei sokszor tartalmazzák a sziget szót. Ezek a 

magasabban álló részek voltak csak alkalmasak la-
kott település kialakítására. Görbesziget nyilván az 
alakjáról kaphatta nevét. 

 
Bogárzó 

Furcsa név, de ennek is hallottam a keletkezését. 
Az 1772-ben ideköltözött jobbágyok „építési stí-

lusát” követték a még sokáig itt élő szegény utódok s 
így a „nádfalbul levő bogárhátú kusurnyók” adtak 
nevet Bogárzónak, Erre a részre a szegényebbek 
olyan kis házakat építettek, melynek a tetejét nem 
cseréppel vagy az itt használatos náddal fedték be, 
hanem csak szalmával. Ezek a zsúptetejű kis házi-
kók a füzesgyarmati híd felől úgy néztek ki, mint az 
összebújó apró bogárkák. 

 
Paprét 

Már a neve megmutatja névadóját. A falu mind-
két egyházának voltak földjei Bucsa határában. Ez 
azért is volt célszerű, hiszen az ott termelt javak 
bevételéből a működésüket biztosítani tudták. Ez ma 
már az államosítás miatt megszűnt, az elkobzott 
egyházi földek hiányában szegény mind a két paró-
kia. Az egyházi földek mellett az ott szolgáló pap is 
részesült földterületben. Ez viszont az ő javadalmát 
egészítette ki. A Paprét tehát a pap tulajdonában lévő 
terület neve volt. 

 
Kismonostor 

A kismonostori terület a középkorban a környé-
ken működő apátságtól, az itt épült monostortól 
kapta nevét. Bár a név eredetét mindenki másképp 
magyarázza, de többek szerint ez a legvalószínűbb. 

 
Monostor 

A névből következtetve itt állhatott valamikor a 
monostor, esetleg még a templom is. 

A honfoglalás után a monostoralapítás társadalmi 
rangot is kifejezett. A méltóságviselővel szemben 
támasztott társadalmi elvárás volt, hogy az illető 
egyházalapító is legyen. Aki esélyes volt méltóságok 
elnyerésére, vagyis a királyi udvar előkelő nemzet-
ségből való tagjainak, valamelyik birtokközpontju-
kon kívánatos volt monostort építeni, amellyel a 
család tekintélyét növelni tudták. Ez egyben a király 
felé jelzés is volt, hogy az építtető igényt tart az 
arisztokrata életformára, és ezt tisztségek adomá-
nyozásakor vegye figyelembe. A félig még pogány 
nemzetségek vezetői, irányítói, törzsfői igyekeztek 
megfelelni a kor követelményeinek és az uralkodó 
elvárásának is. 

 

K 
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Ilona major 

Az elnevezés nyilván az uradalom tulajdonosá-
nak egyik leszármazottjára utal. 

 
Farkasveremhát 

A mocsaras, nádas vidék kedvező életteret bizto-
sított számos halfajnak, sokféle madárnak, különféle 
vadaknak. A farkasok is szerették a zsombékos, 
bokros búvóhelyekkel sűrűn ellátott területet. A 
pusztaságban élő kisebb emlősök és sérült madarak 
szolgáltak táplálékul ezeknek a kisebb falkáknak. A 
kemény telek beköszöntével azonban közelebb me-
részkedtek a pásztorok karámjaihoz, a tanyák kisebb 
óljaihoz. A farkasok támadásától mindenki félt, hi-
szen a falka még az emberekre is rátámadt. Mikor 
már megelégelték az itt élők a vad horda merészsé-
gét és pusztítását, a határban farkasvermeket ástak, 
melyeket fűvel s ágakkal fedtek be. A verem köze-
pére csalinak feláldoztak egy-egy baromfit. A náda-
sokban kóborló, a prédára leselkedő éhes vadak sor-
ra áldozatul estek az emberi leleménynek. Az elbe-
szélések szerint ezt a területet nevezték el Farkasve-
remhátnak. 

 
Tótsziget 

Az itt élő tótokról lett elnevezve. 
Német és szlovák nemzetiségű családokat telepített 
be Mária Terézia Magyarország több vidékére. Má-
ria Terézia volt az az uralkodó, aki 1777-ben adta ki 
az alsó fokú iskolarendszert gyökeresen átalakító 
Ratio Educationis-t, melynek értelmében minden 6 
és 12 év közötti gyermek tanköteles lett. A jobbá-
gyok adófizető képességének biztosításának érdeké-
ben szabályozta a jobbágyok szolgáltatásait. Ez a 
rendelet enyhítette a korábbi jobbágyterheket és 
csökkentette a jobbágyok kiszolgáltatottságát. Mária 
Terézia állítólag azt mondta: „Etetni kell a juhot, ha 

nyírni, fejni akarjuk.” 

Birodalmának életképességét azzal fokozta, hogy 
folytatta elődeinek példáját, mármint a háborúk, 
vagy betegségek által kietlenné vált területek bené-
pesítését. Az államkincstár költségén több tízezer 
németajkú telepest hoztak a Birodalom nyugati tar-
tományaiból. Az új telepesek Pest, Buda és 
Esztergom környékén, a Pilisben, valamint Szatmár 
vármegyében, – a Rákóczi szabadságharc során ki-
pusztult magyar lakosság kiürült településein – kap-
tak helyet. Baranyában, a Délvidéken és a 
Bánságban (e három utóbbi helyen a török uralom 
alatt kipusztult magyar lakosság helyére) telepítettek 
le. A Bánságot, bár a magyar korona része volt, csá-
szári megbízott igazgatta, itt egészen 1778-ig megtil-
tották a magyar lakosság visszatelepülését. Mária 
Terézia uralkodása alatt Erdélybe 350-400.000 ro-
mán települt be a Kárpátokon túlról, felborítva az 
ottani törékeny etnikai egyensúlyt. 

Békés megyében is több helyen találkozunk – 
például Békéscsabán – szlovákokkal (tótokkal). 
Nyilván ide Bucsa-Pusztára is betelepedett néhány 
család. Talán ezért nevezték el ezt a helyet éppen 
róluk. 

 
Hámszárító 

Bucsa és környéke a XIX. század végén teljesen 
más képet mutatott a mostanihoz képest. Csak föld-
utak, dűlők voltak, melyen száraz időben minden 
gond nélkül lehetett közlekedni. Tavaszi olvadáskor, 
a nyári és őszi esős időszakban viszont szörnyű álla-
potba került. Mivel köves út ekkor még nem volt, a 
talaj átázott s a rettenetes nagy sár bizony próbára 
tette az igavonó állatokat. A munkát, az áruszállítást 
a legnagyobb esőben és sárban is el kellett végezni. 
A Karcagról vagy Füzesgyarmatról érkező lovas-
szekerek egy pihenőre megálltak a bucsai fogadónál. 
Ez a fogadó a Füzesgyarmat felé eső hídnál volt. A 
kocsis betért egy pár falatra s néhány pohár borocs-
kára, míg a lovakat kifogták a szekér elől, megabra-
kolták s a rajtuk lévő hámot is levették, hogy az 
átázott bőrből készült lószerszám ne áztassa tovább 
az állat szőrzetét. 

Akivel először beszéltem a hámszárítóról, az azt 
mondta, hogy az esőben átázott lószerszámot kellett 
megszárítani. Másokkal történt megbeszélések al-
kalmával tudtam meg az igazi hátteret. Ugyanis ab-
ban az időben Füzesgyarmat felől még nem volt híd 
(vagy csak személyforgalomra méretezett) s így az 
itt még sekélynek mondható részen kialakított gáz-
lón jöttek át a szekerek. Tehát az itt átázott hámokat 
kellett végül megszárítani, hogy az út további részén 
ne tegye tönkre a lovak szőrzetét, bőrét. 

Míg az állatok és gazdájuk pihent, a lószerszá-
mokat kiakasztották egy erre a célra kialakított táro-
ló helyre, hogy a levegő és a szél mozgása lassan 
megszárítsa. Ezt a helyet nevezték hámszárítónak. A 
neve fennmaradt egy területen is, mely a község 
kataszteri térképén is olvasható. A térképen ez a 
terület éppen a fogadóval szembeni részen van jelöl-
ve, vagyis a mostani futballpálya felőli részen, a 
Deák Ferenc utcától egészen a Déli sorig. Gondolom 
ekkora terület nem kellett annak a néhány hámnak a 
megszárításához, melyre alkalomadtán sor került, 
hiszen maga a hám szárítására a csárda területén volt 
hely biztosítva. 

 
Töviskeshát 

Az itt elburjánzott vadnövényekről kapta a nevét. 
A tüskés, bozótos hely védelmet nyújtott a nagyobb 
ragadozóktól, – például a farkasoktól. 

 
Borz 

Állítólag a terület tulajdonosáról, az itt élő Borz 
nevű birtokosról nevezték el, de az is lehet, hogy 
magáról a borz nevű kis állatról. 
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Bekefalva 

Állítólag a terület tulajdonosáról kapta a nevét. 
Régebben különálló településrészként szerepelt. 

 
Rakonczás 

Egyelőre nem ismert, hogy honnan kapta nevét. 
A név után kutatva a szekérhez, annak egyik al-

katrészéhez, illetve egy kis-szekérhez, egy négyke-
rekű kicsi kocsihoz jutottam, amelyet rakoncásnak 
hívtak. 

Mint egy leírásból megtudtam, a szekér a követ-
kező részekből tevődik össze: kerekek, tengelyek, 
párnák, ágasok, fergettyű, rakoncák, lőcsök, léha, 
csatlás, rúd, rúdfő, nyújtó. 

A másik eredménye a kutatásomnak egy négyke-
rekű kicsi kocsi, amelyet általában a kivágott fa szál-
lítására használtak. Bucsa-Pusztát több helyen erdő 
borította. Az itt kitermelt fa szállítására használták a 
rakoncást. Lehetséges, hogy a Rakoncás-ként ismert 
részen telepedtek le azok a munkások, akik a favá-
gást, majd annak rakoncás-sal való elszállítását vé-
gezték. Az itteniek figyelmét felkeltette ez a furcsa 
szó, így hát erről nevezték el ezt a majorságot. 

 

Rakoncás 

 
Kis-Bucsa 

Az 1800-as évek végén még csak néhány tanya 
van ezen a területen. Az 1900-as évek elejétől kezd 
betelepülni oly mértékben, hogy Bucsa-puszta egyik 
legjobban fejlődő tanyaközpontja lesz. Talán ezért, 
vagy az ekkor már nagy létszámú falu közelsége 
miatt is nevezik el Kis-Bucsának. 

Az első rész tanyái a falu felől megközelítve, a 
mostani Bocskay út folytatásaként: 

Jobb oldal: 
1.)  Kiss P. János 
2.)  Karsai János (Egy piros cserepes kis ház) 
3.)  Márki Elek 
4.)  Vasas András 
5.)  Deák András 
6.)  Kovács Sándor 
7.)  Gyurik András 
8.)  Majoros János 
9.)  Kovács Bálint 
10.) Kapitány Gergely (később Jáger Alajos) 
11.) Roncsek 
12.) Kázsmér 
13.) Tóth István 
 
Bal oldal: 
1.)  Cina Sándor 
2.)  Márki Sándor 
3.)  Mészáros Sándor (később Pócsiéké lesz) 
4.) Czinege 
 
Mária major 

Régebben Bucsai Nagy major néven ismert. Va-
lószínűleg tulajdonosáról Springer Mária bárónőről 
kapta új nevét. Vélhetően ez volt a régi Bucsa tele-
pülés is, melyről a középkori krónikák említést tesz-
nek. Érthető ez, hiszen a folyópart mindig jó hely 
volt egy falu kialakítására. Lakói a közelben folyó 
Berettyó medrében mély kutakat ástak, mely a nagy 
szárazságok idején is táplálta őket friss vízzel. Erről 
így írnak: 

„A régi falunak nyomait mutatják azon régi, mély 

kutak, melyek szárazság idején a Berettyó medrében 

még most is meglátszanak s melyek még Bucsának 

ős lakosai által ásattak. Rá akadtak e kutakra a 

füzesgyarmatiak, midőn az 1794-95 esztendő nagy 

szárazság idején magok is a Berettyó medrében ku-

takat kezdtek ásni s ezen régi, bedőlt kutakból hor-

dódarabokat, vas fazekakat, abroncsokat húzgáltak 

ki.” 

 
Jenő major 

Diviki zug néven szerepel a régebbi térképeken. 
A tulajdonosnő férjéről, az ekkor már báróvá kine-
vezett Fould-Springer Jenőről kaphatta nevét. 1926-
tól találkozunk ezzel a névvel az anyakönyvekben is. 

Érdekességként nem szabad elfeledkezni arról, 
hogy Máriáról és Jenőről nevezték el a lóré két moz-
donyát is. 

 
Egy alapos kutatás lehetővé tenné, hogy megis-

merhessük pontosabban ezen területek elnevezésé-

nek körülményeit, jelentéseit. Az itt élt emberek ezzel 

nyilván nem foglalkoztak, hiszen számukra természe-

tes volt ezen kifejezések használata, alkalmazása. 
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KERTÉSZEK BUCSÁN 

 
ucsa gazdasága és gazdagsága a lecsapolások 
után teljesen mást irányt vett. Az addig halá-
szatból, csikászatból, esetleg vadászatból és 

legeltetésből megélő birtokosok vagy bérlők új lehe-
tőségekhez jutottak. Míg az adott időpontig tulaj-
donképpen egy olyan terület „hasznát élvezték” 
mely művelést egyáltalán nem igényelt. A mocsaras, 
lápos, ingoványos területet a természet alakította és 
gondozta. A kisebb nagyobb szigeteken a legeltetés-
re alkalmas fű és néhány vadon élő fa egyáltalán 
nem igényelt semmilyen munkaerőt. 

A lecsapolások után már lényegesen több meg-
művelésre való terület jött létre. Ezeket viszont már 
művelés alá kellett vonni, hiszen ez volt a fő oka a 
sok vadvíz eltávolításának. A talaj vízháztartását 
ezzel megbolygatták, a terület lassan művelhetővé 
vált. Bár az altalaj „emlékezik” a múltra, éppen ezért 
a magára hagyott mélyebb területeken újra és újra 
előbukkan a nád, a sás. A magasabban lévő földek 
viszont elég szikesek. Így ismerni kell a talaj minden 
tulajdonságát, hogy olyan növénykultúra kerüljön 
bele, amely valamilyen szempontból gazdaságos, 
vagy legalábbis ésszerű. 

Blankenstein György gróf a Füzesgyarmaton lévő 
birtokához még megvásárolta a nagy bucsai pusztát 
is. Tervei voltak vele, hiszen a víztől megszabadított 
terület megművelésre várt, ugyanakkor több család 
megélhetését is biztosítani tudta ezzel. 

 

A füzesgyarmati Blankenstein kastély (1920.) 

Blankenstein grófnak Füzesgyarmaton szép nagy 
kastélya volt, mely rendezett környezetével az idelá-
togató vendégek és utazók elismerését váltotta ki. 
Szépérzékére mi sem jellemzőbb, mint az, hogy 
saját kertésze vigyázott a kastély körüli park virága-
inak változatosságára, ugyanakkor az ő feladata volt 
az ide betelepített fák metszése és a bokrok nyírása. 
Mint a fenti képen is látható, még az 1920-as évek-
ben is rendezett és gondozott volt a kastély és a hoz-
zá tartozó park. 

A báró Bucsán is felépítette kastélyát. Ennyi idő 
távlatából nem tudni melyik volt ez, hiszen Bucsa-

Pusztán több kastély is volt. Sajnos ezek közül már 
egyik se áll. Mindet elbontották, megsemmisítették. 
Egy adat viszont bizonyítja azt, hogy itt is volt egy 
saját tulajdonú kastélya. 

A szálak Békéscsabára vezetnek. Itt 1850-ben lé-
tesítettek egy kis zöld területet, egy kis ligetet. 
Előbb „városi mulató erdőcskének”, majd Sétakert-
nek, később Népkertnek nevezték Egy ilyen létesít-
mény viszont nem nélkülözhet egy valóban nagy 
szakértelemmel rendelkező kertészt. A hír 1875-ben, 
– mely Bucsához is kötődik – így szólt: 

„A Népkert Bizottság jelentése: A Népkertbe mű-

kertésznek Felbner Imre fogadtatott fel, aki eddig 

gróf Blankenheimnél Bucsán kertészkedett. A kert-

ben lakás és kisebb üvegház lesz részére felállítva.” 

Egy kis helyesírási hibával ugyan de az előző 
munkaadója és működési területe is meg lett hatá-
rozva. Vagyis Blankenstein György alkalmazásában 
állt és éppen Bucsa volt az a hely, ahol előtte dolgo-
zott. Mivel Felbner Imre műkertész országos hírű és 
valóban nagyon jó szakember volt, elképzelhetjük, 
miként is nézhetett ki az a kert, az a park, amelyet ő 
itt Bucsán létrehozott és gondozott egy ideig. 

A kertészek nem hiányozhattak a Bucsa-Pusztán 
épült többi kastély állományából se. Sőt a későbbi 
időkben az új tulajdonosok is arra törekedtek, hogy 
kertjük, parkjuk, környezetük fákkal, cserjékkel és 
főleg illatos, színes virágokkal legyenek díszítve. 

Az ide szerződtetett kertészek azért nehéz feladat 
elé lettek állítva. Ugyanis a földdel foglalkozó szak-
emberek nagyon jól tudják, hogy ez a típusú föld, 
amelyik itt művelés alá került, sajnos nem minden 
növénynek s főleg nem minden virágnak tökéletes. 
Tehát meg kellett találni azokat a fajtákat, amelyek 
ezen a vidéken, ilyen körülmények között is szép 
eredményt mutatnak. 

Ez még a mai napi is érvényes. Mármint a talaj 
minősége határozza meg a rajta termesztett növé-
nyeket, s virágokat. Mégis vannak más vidékről erre 
tévelygő „szakemberek” akik nagy tudálékossággal 
ajánlanak olyan növényvilágot, amely itt rövid időn 
belül elpusztulna. Tudomásul kell venni mindenki-
nek: itt fokozottan érvényes az, hogy csakis az isme-
ri tökéletesen ezt a termőföldet, aki itt született és a 
kezdetektől fogva ezt műveli. Hiába jön ide akármi-
lyen diplomával rendelkező szakember, Ezt a földet 
ismerni kell, sőt személyesen kell ismerni. 

A vadvizek lecsapolása után ezt mindenképpen 
figyelembe kellett venni azoknak, akik meg akarták 
szelídíteni ezt a területet a növénytakaró szempont-
jából. Éppen ezért dicséret illeti az itt elsőként tevé-
kenykedő kertészeket. 

B 
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Nézzük meg, kik is voltak ezek! Az anyaköny-
vekben megtalálhatjuk őket. Foglalkozásuk alapján 
az is meghatározható, hogy ki milyen beosztásban 
dolgozott. Ugyanis a szakmai meghatározások na-
gyon fontosak voltak. A birtokos, vagy a gróf, ké-
sőbb a báró közvetlen környezetében csakis olyan 
dolgozhatott, akinek szakmai ismertsége és tudása 
az elvárásoknak megfelelt. Ez úgy nyilvánult meg az 
adminisztráció során, hogy a foglalkozás beírásakor 
az urasági kertész meghatározást vezették be. Már 
csak azért is, mivel ez egy bizonyos rangot jelentett 
nemcsak a saját szakmai körében, hanem a környe-
zetében foglalkoztatott más munkások és a cselédsé-
gében is. Majdhogynem ők maguk is „úriemberek” 
voltak. Ezt sokszor ki is hangsúlyozták, illetve érzé-
keltették munkájuk során és még a magánéletükben 
is. Tehát egy bizonyos rangot jelentett urasági ker-
tésznek lenni és nemcsak egyszerű kertésznek. 

 

Cserepesi kastély 

Nem tudni Felbner Imre mennyi ideig állt gróf 
Blankenstein György szolgálatában, hiszen az előb-
biekben közölt híradás szövege 1875-ben íródott s 
akkor már nem volt itt Bucsán. Ugyanakkor olvasha-
tunk egy másik hírt, éppen egy évre rá, az 1876. 
februárban megjelent Békés Megyei Hírlapban: 
„Halálozás: f. hó 18-án hosszabb betegség után 

békésmegyei füzes-gyarmati jószágán meghalt. A 

megboldogult tetemei f. hó 28-án d. u. 2 órakor té-

tettek le a füzes-gyarmati közsírkertben az örök 

nyugalomra. Béke poraira!” 

Az eltávozott kertészi helyet természetesen be 
kell tölteni másnak. Ez nyilván itt is így történhetett. 
Hogy név szerint ki volt ez a személy, most már nem 
lehet megmondani. Ugyanakkor – mint az előzőek-
ben már említettem – az anyakönyvek sok mindent 
elárulnak a múltról, így az itt szolgálatot teljesítő 
többi kertészről is. 

Az egyik bejegyzés szerint 1886-ban Fekete Imre 
urasági kertész dolgozott itt Bucsán. Ez mutatja, 
hogy az uraság mindenkor biztosította megfelelő 
szakembert a kastély növényzetének és virágainak 

szaporítására, ápolására. Természetesen az urasági 
kertész, vagyis a főkertész mellé még kellett segítő 
is, aki szintén jól értett a virágokhoz, bokrokhoz, 
fákhoz. Legtöbbször ez az ember is kertész volt, de 
előfordult, hogy jó képességű embereket tanítottak 
be vagy lettek a segítők. Legtöbbször ők is úgy je-
gyeztették be magukat, mint kertészek. Tehát lehet, 
hogy nem is volt mindegyikük kitanult szakember, 
csak betanított segítő, de a munkájukat így is kitű-
nően végezhették. 

Nézzünk meg néhányat az itt munkálkodó kerté-
szek közül: 1886-ban Kovács János, 1889-ben Csil-
lag János, míg 1893-ban Kicsiny Alajos neve kerül 
bejegyzésre. Természetesen ezek az emberek nem 
egy helyen dolgoztak, nem is ugyanazon uraságnak, 
hiszen az egyik Borz területén, a másik Nagy-
Bucsán, míg a következő Görbe-szigeten látta el a rá 
bízott feladatokat. Tehát több helyen végezték mun-
kájukat. 

A görbeszigeti kastélyról és parkjáról nincsen fo-
tó, de a cserepesi Jakabffy kastélyról van egy meg-
kopott felvétel. Bár ezen nagyon kevés látszódik a 
kertből, de az a kevés is sokat mond. Lehet érezni 
rajta, hogy mindig az épülethez viszonyítottak a 
kertészek mindent, vagyis a kastély és a hozzá tarto-
zó park valóban harmonizált egymással. 

Az előbb felsoroltak mellett ne feledkezzünk meg 
azokról a kertészekről se akik nem a kastélyok és 
uradalmi majorságok körüli területet gondozták. Az 
1800-as évek közepétől Békés megyében is egyre na-
gyobb tért hódit a dohány termesztése. Csanádapácán, 
Dobozon, Szeghalmon, Bucsán sok dohánykertész 
kereste és találta meg a lehetőséget a megélhetésre. 
Csanádapácán még szobrot is állítottak a dohányker-
tészek emlékére. Az én dédnagyapám is dohányker-
tészként dolgozott Csanádapácán. 

A dohány termesztése Magyarországon az 1800-
as években élte virágkorát. Egyre-másra képezték ki 
a dohánykertészeket, akik tudományukat az ország 
több településén bőségesen kamatoztatták. Mikor a 
spanyol barátok 1558 táján ezt az Amerikából szár-
mazó növényt Európával megismertették, bizony 
távolról sem hitték volna, hogy ezt a csodahatású 
gyógyszernek tartott és szentkereszt-fűnek vagy 
királynő-fűnek nevezett növény, – a dohányzás na-
gyobb terjedésével, – 100-200 év múlva európai 
nevezetességűvé válik. 

Saary Ferenc ezt írja róla: 
„A dohány állat-növényi alkrészekből álló nö-

vény, legnagyobb súlyát hazánkban éri el, mivel az 

éles és sós alkrészeket talajunkból a legnagyobb 

mérvben szíja föl magába s ez az oka, hogy a ma-

gyar dohány nyomja a mázsát, míg a külföldi fajok, 

ha itt termesztetnek is, nem. 

Hatására nézve a benne rejlő méreg (nicotin) 

miatt bódító s idegizgató, mely hatásokat megszo-
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kott dohányzó is tapasztalja, s ép e megszokott ideg-

izgatás az, mely leszokását oly nehézzé, használatát 

pedig oly kedvessé teszi.” 

A hazánkban termesztett fajták a fenti összegzés 
szerint Európa-szerte kedveltek voltak. Éppen ez 
adott lehetőséget arra, hogy szinte az ország minden 
zugában termesszék. A dohány nagyon kényes nö-
vény, így a gondozása is nagy szakértelmet kíván. 
Nem mindegy milyen talajba kerül a palánta s az se 
mindegy, mikor szedik le a leveleit feldolgozásra. 

 

Finta István dohánykertész (kukás) 

   

Finta István és felesége Molnár Margit 

dohánykertészek nyugdíjasként 

A dohány termesztése nem hosszú életű ezen a 
vidéken, hiszen az előírások, a termesztés igényes-
sége, a növény kezelésével és a beszolgáltatással 
szemben támasztott követelmények lassan vissza-
szorították a termelői kedvet. 

Az elbeszélések alapján még elég sokan ismerik 
a dohánylevél kezelését, a szárításra kiválasztott 
növények jó tulajdonságait. A dohánytermelők rit-
kán füstölögték el a végterméket, viszont aki ennek 
hódolt, az legtöbbször „szűzdohányt” használt. 

Mi is volt a szűzdohány? A megtermelt és össze-
gyűjtött, kiszárított dohányért adót kellett fizetni. Az 
a dohány, amelyik el lett dugva, melyet a finánc se 
látott, tehát nem lett utána jövedéki adó fizetve, az a 
„szűzdohány”. A szűzdohányt viszont jól el kellett 
dugni, nehogy a kíváncsiskodó finánc megtalálja és 
kirója rá a büntetést. Erre nem is volt példa, hiszen a 

furfangos pipázók, dohányzók az elrejtésben is nagy 
„mesterek” voltak. 

Az anyakönyvi kutatások során találkoztam olyan 
bejegyzéssel, amely szerint a foglalkozásnál a meg-
határozás ennyi volt: kukás. Nem tudtam elképzelni 
milyen szakmát, milyen elfoglaltságot is takar ez az 
elnevezés, hiszen a mai értelemben vett kuka akkor 
még nem létezett. Végül egy szomszédom volt az 
aki ezt a titkot számomra felfedte. Ugyanis az ő 
szülei is kukások voltak, vagyis dohánytermesztők, 
dohánykertészek. 

Azért a hitelesség szempontjából nézzük meg, 
kik is voltak itt Bucsán a dohánykertészek, vagyis a 
kukások! 

Dohányosok (kukások): 
1883-ban Csirik György, Oláh Mihály. 
1885-ben Szalai László, Szalai György, Kovács 

Lajos. 
1886-ban Faragó János, Takács István, Fekete 

Gábor, Samu Péter. 
1887-ben Balázs Antal, Papp Bálint, Tóth Péter. 
1888-ban Bányai Imre, Gyurik András, 

Cservenák György. 
A lista természetesen nem teljes, hiszen csak 

azokról szerezhettem tudomást, akik valamelyik 
anyakönyvben szerepeltek. De nem is ez a lényeg, 
hanem az, hogy ezzel is bizonyított, hogy melyik az 
a jellemző időszak, amikor a dohánytermesztés vi-
rágkorát élte itt Bucsán és környékén. 

Végül a dohánytermesztésnek is bealkonyult, így 
más terményekkel foglalkoztak a kertészek, a do-
hánykertészek is. Mivel Bucsa termőtalaja egyedi, 
így mindenkor be volt határolva az, mit is lehet bele 
ültetni, mit is lehet itt termelni. 

 

Bucsa parkjának virágai 2008-ban 

A kastélyok és kúriák parkjaiban, kertjeiben te-
vékenykedő kertészek példáját követve többen ké-
pezték magukat erre a szakmára. Főleg a virágok 
termesztésére. Virágra mindig szükség van, hiszen 
akár a házunk előkertjébe, akár a névnapokra, szüle-
tésnapokra, esetleg a temető sírjaira szánjuk őket, 
mindenhol látványosak és szépek. Nem beszélve 
arról, hogy egyre nagyobb igény van rá. 
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BUDAI ISTVÁN, A BUCSAI KERTÉSZ 
 

ertünk virágai szépen mutatnak és színvilá-
gukkal, illatukkal mindenkit csodálatra kész-
tetnek. Sokan versengenek azért, hogy szebb 

és több virágot ültessenek szomszédjuknál. ez na-
gyon hasznos versengés, hiszen a közmondás is így 
hangzik: „Aki a virágot szereti, rossz ember nem 

lehet.” Ez valóban így van, hiszen a virág mindenki-
től gondoskodást igényel, sokszor nem is keveset. 

A virágkedvelők egymás között szoktak magokat 
vagy palántákat cserélgetni, évelők esetében pedig 
gyökeresen adják tovább a másiknak. A virágokat 
kedvelők egy kicsit „szakemberré” is válnak azáltal, 
hogy több éven keresztül megtapasztalják egy-egy 
növény, vagy virág életfunkcióit, termeszthetőségi 
tulajdonságait. Igazi szakemberekké azonban nem 
válnak, de nem is válhatnak, hiszen ahhoz nagyon 
sok ismeret szükséges. Nemcsak egy-egy virágról, 
hanem szinte mindegyikről, a szaporodásáról, az 
életképességének a feltételeiről. Ismerni kell a tala-
jokat, az éghajlati viszonyokat, a növény környezeti 
igényeit. 

 

A bucsai kertész iskolai bizonyítványa 

Aki kerttel és virágokkal foglakozik szabadidejé-
ben az még nem kertész, csak egy kertészkedő. Ez 
nem is baj, hiszen az se válik kőműves mesterré, aki 

a kertvégébe egy kis ólat épít az állatainak úgy, hogy 
maga keveri a maltert és egyedül rakja egymásra a 
téglákat. Minden szakmának megvannak az alapis-
meretei, az alaposabb tudáshoz pedig nagyon sokat 
kell tanulni s folyamatosan figyelemmel kísérni a 
szakma minden egyes változását. Ez így van a kerté-
szettel is. 

 

A kertészsegédi bizonyítvány 

Mióta az ember felfedezte a növények, – s közte 
a virágok – változatosságát, tenyészthetőségét, sza-
poríthatóságát, azóta léteznek kertészek, kertészetek. 
A szegényebb népréteg nyilván nem ezzel volt el-
foglalva évszázadokon keresztül, de az uralkodó 
osztály tagjai, a gazdagabbak megengedhették ma-
guknak, hogy hódoljanak a virágok szépsége előtt. 
Főleg a királyi udvaroknál volt nagy divatja a külön-
leges virágoknak, az érdekes cserjéknek, az egyedi 
tulajdonsággal rendelkező fáknak. 

Azt hiszem sokan láttak már fényképeken királyi, 
hercegi kastélyokat, azoknak látványos parkjait. Ki 
az, aki nem szeretne ilyen környezetben sétálgatni, 
ilyen környezetben élni? 

Ezek a látványos kertek és parkok, mind-mind a 
nagy szakmai ismeretekkel rendelkező kertészeket 
dicsérik. Azok, akik ezt a szakmát választották ma-
guknak, nyilván rajonganak a virágokért, és emellett 
szeretnék színesebbé tenni világunkat. 

K 
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Bizony idillikus elképzelések ezek. Van némi 
alapja, de a háttérben legtöbbször nagyon mélyreható 
tudásszomj lapul. Ugyanakkor az is tudott dolog, 
hogy az ismeretek megszerzése mérhetetlenül sok időt 
és energiát igényel. Az elmélet mellett a gyakorlati 
feladatok ellátása is nagyon fontos, hiszen a tökéletes 
szakmai ismereteket csakis így lehet elsajátítani. 

Ez várt Budai Istvánra is. Ő is a kertészetbe, a vi-
rágok és zöldségfélék termesztésbe szeretett bele. A 
kezdet persze nem volt könnyű. 

Gyermekkorát a Bucsa melletti Görbeszigeten 
töltötte. Édesapja gőzgépkezelő volt okányi Scwartz 
Andor birtokán. Az itt töltött évek mély nyomot 
hagytak benne, hiszen a kastély és környéke min-
denkit csodálatra késztetett. Az épület 9 szobás, a 
kastélypark nagysága 4 kat. hold volt. A virágok 
színes kavalkádja mély nyomot hagytak benne is. 

A trianoni határrevízió után született, de hatásait 
nem kerülhette el. Néhány osztályt elvégzett az isko-
lában, majd otthon kellett segítenie a gazdaságban. 
A leventeoktatásokon és foglalkozásokon jelen kel-
lett lennie neki is, mint a hasonló korúaknak ebben 
az időben. 

A háborús időszak egyre közelebb került. A so-
rozások és a bevonulások napirenden voltak. Így a 
sorozást ő se kerülhette el. Természetesen alkalmas-
nak találták erre a „nemes feladatra”. 

 

1942-es Sorozási Bizonyítvány 

 

Adatok az Internetről 

Sorsát nem kerülhette el. Több társával együtt ő 
is megkapta a behívóját. Természetes volt az aggó-
dás és a félelem a családban, hiszen nagyon sok 
tragédiáról kaptak híreket. Féltek a kiszámíthatatlan 
jövőtől, a háborútól s attól, hogy idegen földre kell 

mennie. A bevagonírozás megtörtént és 1944. április 
18-án ki is került a frontra. Egyből a legnagyobb 
csatazaj fogadta. Hirtelen jött minden. A sebesülése 
is. Másnap, vagyis április 19-én egy akna repeszda-
rabja a jobb kezébe fúródott. Megsebesült. Majd 
kórházba került s rövidesen le is szerelték. Szeren-
cséje volt az 1 napos frontszolgálatot „csak” egy 
sérüléssel vészelte át, míg sokan sajnos haza se tér-
tek. 

   

22 évesen és 50 évvel később 

1945-ben újra sorozásra hívták, de ekkor már a 
papírján az szerepelt, hogy „nem alkalmas, nem 
sorozható be.” 

A háború után lehetősége volt – mint sebesült 
honvédnek – egy maga választotta képzésben részt 
vennie. Ő a kertészetet választotta – bizonyára 
gyermekkori élményei alapján. Ehhez viszont el 
kellett végeznie a be nem fejezett általános iskolát. 
Sikerült is kitűnőre levizsgáznia. Ezek után várt rá a 
kertészet megismerése iskolapadban és a terepen, a 
kertben. A „gyümölcs-, zöldség- és díszkertész” 
oklevelet 1948. augusztus 10-én kapta kézhez. 

Most már csak rajta múlhatott minden. A tanfo-
lyamon szerzett ismeretek és az elődeitől kapott 
tudás alapján neki is kezdett a kertészkedésnek. Egy 
probléma azonban majdnem meghiúsította elképze-
léseit. Mégpedig a közös gazdálkodás bevezetése az 
ország minden területén. Végül nem lépett be a 
TSZ-be, hanem mint kisiparos koszorúkészítő foly-
tatta tevékenységét. 

 

Budai István koszorúkészítő pecsétje 

A lehetőségeket mindig kihasználta, hiszen nem-
csak a koszorúkészítés, de a zöldségek – és mellette 
a virágok – termesztése töltötte ki mindennapjait. A 
megélhetéshez szükséges alapokat mindig sikerült 
előteremtenie, hiszen mindig megpróbált alkalmaz-
kodni az elvárásoknak úgy, hogy a saját elképzelése-
ivel és elveivel megegyezzenek. 
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A szocializmus eszméjének nem felelt meg a ma-
gánvállalkozó, így – önkéntesen-kötelezően – be 
kellett lépnie a KIOSZ-ba, (Kisiparosok Országos 
Szövetsége) amely a kisiparosokat tömörítette egy 
szövetségbe. Itt az elsődleges az volt, hogy a kötele-
ző tagdíj be legyen fizetve, mert az érdekképviselet 
az nem volt jellemző rájuk. 

 

KIOSZ emlékgyűrű oklevele 

Munkája során a családjára is gondolnia kellett. 
Házassága viszont érdekesen alakult. Már csak azért 
is, mivel felesége két ikerfiúval lepte meg. Hirtelen 
ő maga se tudta hogyan is kell kezelni egyszerre két 
ilyen apró és egyforma csecsemőt. 

 

Feleségével és ikerfiaival 

Dolgozni ezek után már a kibővült családra kel-
lett. Üvegházat épített, ahova a virágok kerültek. A 
szabadtéri földjén pedig a zöldséget kellett gondoz-
ni. A virágmagok korai vetésének, a palánták időben 
való elültetésének meg volt a maga ideje. Ő ezt min-

dig pontosan és szakszerűen végezte és erre tanította 
gyerekeit, menyeit és később az unokáit is. Szavai-
val élve ez egy mókuskerék volt. Vagyis Júlia nap-
ján – február 14 – megkezdődött a virágmagok veté-
se, valamint a korai zöldség hajtatása. A virágszezon 
júniusig tartott, aztán jöhetett a szabadföldi zöldség-
termesztés, októbertől a koszorúkészítés indult be. 

Az esküvők menyasszonyi csokrait is ő készítet-
te. A megtermelt korai zöldség a piacra került, ahol 
a törzsvásárlók mindig megtalálhatták. A karcagi 
piac volt a második munkahelye, és egyben a pénz 
forrása is, hiszen az otthon megtermelt árúját itt 
váltotta át forintra. 

 

A karcagi piacon 

 

A káposztaföldön 

A munka mellett természetesen tovább képezte 
magát, hiszen a termesztési újdonságok és a velük 
elérhető eredmények érdekelték. Mint minden mun-
kát szerető ember, ő is sokáig dolgozott, hiszen vár-
ták őt Karcagon a piacon, igényelték friss zöldségeit 
és szép virágait Bucsán, s a temetőből se hiányoz-
hattak Halottak napján az ő koszorúi. 

Életét kitöltötte a munkája. Hajnal négytől késő es-
tig ápolgatta, szeretgette virágait, öntözgette fejlődő 
zöldségeit. Szerette csinálni, hiszen a 79 évében volt 
már, amikor a Karcagi kórházból hazakéredzkedett 
azért, mert az üvegház tetejét meg kellett javítani. Meg 
is csinálta azokat a hibákat, amelyekért hazajött. Utána 
ígéretéhez híven vissza is tért a kórházba, hogy további 
kezeléseken essen át. A sors másként alakult. Másnap 
már a túlvilág kertjeiben munkálkodott. 
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GAZDÁLKODÓK BUCSÁN 

 
gy gazdaságot alapos ismeretek nélkül nem 
lehet vezetni. Ismerni kell a földet, a növény-
zetet, az állatokat, az időjárás minden titkát, a 

vizeket, a kártevőket, a művelésre használt eszközö-
ket és még nagyon sok mindent, hiszen végtelen az a 
tudás, amely jellemzi a jó gazdát. 

Az uradalmat is gazdatisztek vezették. Ők megfe-
lelő tudással rendelkeztek ahhoz, hogy irányításuk-
kal jól működjön a gazdaság. A gépek kihasználása 
és a munkaerő megfelelő foglalkoztatása is a felada-
taik közé tartozott. 

Az uradalomhoz elszegődött cselédekkel, alkalmi 
és idény-munkásokkal mindenkor írásos szerződést 
kötöttek. Ez biztosíték volt arra, hogy mire számít-
son a munkát felvállaló és mi a vele szembeni elvá-
rás. 

Munkás-szerződés 

 
Mely egyrészről a báró Fould-Springer uradalom mint 

munkaadó, másrészről alulírott munkások, bucsatelepi 
lakosok mint munkavállalók között az alábbi feltételek 
mellett köttetett meg. 
1.) Alulírott munkások vállalkoznak az uradalom Rakon-

cás gazdaságában végzendő 1938 évi hordási munká-
latok elvégzésére. Kötelesek a munkások az uradalom 
felszólítása szerint időben munkába állani és a meg-
kezdett munkát mindaddig folytatni, míg az uradalom 
a kalászosok összehordását szükségesnek tartják. Itt 
megjegyeztetik, hogy joga van az uradalomnak a hor-
dási munkálatok napszámosokkal, esetleg egyébb ak-
kordosokkal vagy fuvarosokkal is végeztetni s ezeknek 
mérvét a munkások nem kifogásolhatják. Kötelesek a 
munkások az uradalomi intézőség által kijelölt keresz-
teket a kijelölt helyre megszabott méretű asztagokba a 
rendelkezésre bocsátott igával összehordani. Iga mellé 
befogót az uradalom ad, táblára rakodtatót a munká-
sok adnak, ki a keresztsorok helyét fölgereblyézni tar-
toznak. Asztagok helyének felnyesése a munkások kö-
telesség, továbbá szigorú kötelessége a munkásoknak 
az asztagok legjobb tudásuk szerinti alapos betetőzé-
se. Úgyszintén tartoznak a munkások az asztagcsur-
gást összetakarítani és azt az uradalmi intézőség által 
megszabott helyen tárolni. A munkáscsapat létszáma 
13 erős munkabíró ember, mely létszám állandó fenn-
tartásáért munkások egyetemlegesen felelnek. 

Élelmezésük az uradalom hetenként és személyenként 7.- 
azaz hét kg kenyeret és 1.- azaz egy kg szalonnát, mi-
kor is a kenyér félhetenként, szalonna hetenként, illet-
ve az előre látható munkaidőre előre adatik ki. 

2.) Munkabérük fizet az uradalom minden behordott és 
asztagba rendesen berakott keresztért 40.- azaz negy-
ven dekagramm I. osz. Buzát olyan minőségben, 
ahogy az a cséplőgépről lefolyt, melyet munkavégezté-
vel mér ki az uradalom a munkások szákjába és tenge-
lyen Bucsatelepre szállít. A végzett munka mennyisé-
gének megállapításánál megjegyeztetik, hogy a fenti-

ekben megállapított egységár egy anyakeresztre vo-
natkozik, míg a kaparékkeresztekből kettő alkot egy 
egységet. 

3.) Munkások a munkaadóknak illetve megbízottjainak 
feltétlenül engedelmeskedni tartoznak, nem engedel-
meskedő munkás kicserélése joga van az uradalomnak 
követelni. 
 

Bucsatelep, 1938. június 19.  
 

Az uradalomban munkát vállalók is hasznosítot-
ták az itt szerzett tapasztalataikat, hiszen a földosz-
tás után mindenki a saját ura lehetett. Ekkor bizo-
nyíthatta be, mennyire ért a földhöz, a termények-
hez, az állatokhoz. 

Bucsa lakosságának egy része saját gazdasággal 
rendelkezett. A föld megművelését, az állatok neve-
lését, a gazdálkodás fortélyait évszázadokon keresz-
tül végezték, így az átadott tapasztalatok segítették 
őket a mindennapi munkában. 

Kisbirtokosok alkották Bucsa gazdasági életének 
egy részét. Az önálló birtok mindenféleképpen na-
gyobb szabadságot, megfontolt termelést s a család-
nak hosszan tartó biztonságot jelentett. 

Bár a gazdálkodásban részt vállalók elődeiktől 
átvették a leghasznosabb tudnivalókat, azért nagy 
segítség volt mindenkor, ha olyan szakemberek se-
gítségére támaszkodtak, akik könyvben is leírták – 
esetleg még ábrákkal illusztrálták is – mindazokat a 
fontos tevékenységeket, védekezési, művelési, beta-
karítási módozatokat, melyek még biztonságosabbá 
tették az év közi munkát. Már csak azért is, mivel a 
szaporodó kártevők hol itt, hol ott bukkantak fel 
kéretlenül s nem mindig volt hatásos az eddig al-
kalmazott védekezési módszer. Egyik ilyen támasz 
volt például a bucsai Rózsa Jánosnak is a „Gazdasá-
gi alapismeretek” című kiadvány. 

 

Egy hasznos illusztráció a könyvből 

E 
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A gazdatanfolyam résztvevői Bucsán 

A talajművelés és a termények feldolgozása is 
egyre jobban a gépesítés körébe került, így az erre 
vonatkozó újítások, újdonságok is felkelthették egy 
kisgazda figyelmét. Ugyanakkor megtapasztalhatták 
az uradalomban használatos technológiát is és al-
kalmazhatták saját kis gazdaságukban. 

A helyi gazdáknak szerveztek tanfolyamokat is, 
ahol bővíthették ismereteiket és tájékozódhattak a 
nagyvilág mezőgazdaságának fejlődéséről. A részt-
vevők a gazdasághoz tartozó tananyagon kívül 
egyéb ismeretekre is szert tehettek, hiszen egészség-
ügyi vonatkozásban dr. Dezsényi Mihály helyi or-
vos, míg a hivatali ügyintézés rejtelmeiről Kátay 
Zoltán jegyző tartott előadást. A fenti képen ők ket-
ten is ott vannak (középen), míg körülöttük a tanfo-
lyam résztvevői. A képen három asszonyt is látha-
tunk. Ez azt jelzi, hogy a gazdasági ismeretek elsajá-
tításából az nők se lettek kizárva. 

A birtok tulajdonosa mindenkor megfelelően 
gondozta a szántóföldön lévő terményét, de a háza 
táján is mindennek megvolt a maga helye és funkci-
ója. Gondoskodott a betakarított termény megfelelő 
tárolásáról, hiszen az ősszel betakarított gabona, 
kukorica, vagy egyéb termény egy egész évre bizto-
sította a család létét, hiszen ezzel etették a ház körül 
tartott jószágokat, baromfikat, illetve volt olyan, 
mint a búza, amely saját felhasználásra is szolgált. A 
környező malmokban megőrölt búzából készült lisz-
tet a háziasszonyok dolgozták fel, s így került az 
asztalra a mindennapi kenyér. De éppúgy megfelelő 

minőségű lisztből gyúrták a tésztának valót s ebből 
készült az ünnepi alkalmakra a finom sütemény is. 

 

Rózsa János bizonyítványa 
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A megfelelő tárolási módok lehetővé tették, hogy 
konzerválás és mélyhűtés nélkül is biztosítva legyen 
az élelmezéshez az alapanyag. A kukoricát górék-
ban, a búzát padláson, a lisztet a kamrában, a burgo-
nyát és a zöldségféléket a pincében helyezték el. 

A gyerekek is korán kezdték el a munkában való 
részvételt. 7-10 éves gyerekek vigyáztak az aprójó-
szágokra, míg a nagyobbak már akár a birkával, 
vagy a tehénnel s a fiúk a lovakkal is jól elboldogul-
tak. 

 

A Mezőgazdasági Biztosító szerződése 

A biztosító társaságok is megkeresték a földmű-
veseket és meggyőzték őket arról, hogy a szerződés 
aláírásával lesz nagyobb biztonságban a gazdaságuk. 
Bár a díjakat rendszeresen beszedték, a káresemé-
nyek alkalmával nem szívesen fizettek – éppen úgy 
mint napjainkban. 

 

Adófizetési bárca 

Mivel már gyerekkorban hozzászokott mindenki 
az állatok közelségéhez, azok ellátásához, megis-
merte a szántóföldi munkákat, – szántást, vetést, 
kapálást, – így szinte észrevétlenül vált ő is a gazda-
ság részévé, a kis birtok aktív művelőjévé. 

Legtöbbször ez érthetően a tanulás rovására tör-
tént, de a föld művelése, az állatok eltartása a szülők 
szemében sokszor fontosabb volt, mint a betűvetés 
megtanulása, a „haszontalan” olvasást is csak úri 
passziónak tartották. Természetesen ez a felfogás 
egyre jobban háttérbe szorult, hiszen a fejlődés nem 

állt meg a falu határában, a modernizáció, a kultúra, 
a nagyvilág „csodáinak” híre ide is eljutott s lassan 
átalakult az addig maradi felfogásúként ismert em-
berek élete is. De ehhez sok idő kellett. 

Sajnos több helyen volt úgy, hogy egy állatot – 
mely a család létét is biztosította – többe néztek, 
jobban értékelték, mint egy gyermeket. 

Ugyanakkor nem volt ritka, hogy egy-egy állatot 
úgy kezeltek, mintha a család egyik tagja lenne. Ez 
lehetett, tehén, vagy ló, esetleg sertés, vagy akárcsak 
egy liba. Ez a furcsa kötődés viszont arra serkentette 
a környezetben élőket, hogy minden élőlényt a meg-
felelő módon tisztelni és óvni kell. 

A második világháború utáni időszak ellentmon-
dásokkal volt telítve. Bár az igénylők földhöz jutottak, 
de az ott termelt gabonát, illetve a ház körül tartott 
vágóállatokból be kellett szolgáltatni az államnak. Az 
egyre nagyobb megszorítások miatt nem tudott fej-
lődni megfelelően a földművelés Bucsán se. 

 

A gazdák azonban úgy tettek, hogy mindenki 
megkapja ami jár neki, így amit muszáj volt, azt 
beszolgáltatták, s ami saját részre kellett, azt is meg-
oldották úgy, hogy ne kerüljenek konfliktusba a 
törvénnyel. 

 

Rózsa János tanácstag igazolványa 

A község irányításában is részt vállaltak, hiszen 
az ő jelenlétük fontos volt több szempontból is. A 
határozatokról és a lakosságra vonatkozó minden 
elvárásról a községi tanács testülete döntött. A helyi 
gazdák jelenléte biztosította azt, hogy ezek a dönté-
sek ne sértsék senkinek a jogait. 
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KENDERTERMESZTÉS ÉS FELDOLGOZÁS 

 
ázilag készített terítők, lepedők, zsákok és 
kötelek voltak használatosak elődeink háztar-
tásában. Nem üzletben és nem boltokban 

vásárolták meg ezeket a kellékeket, hanem otthon, 
saját kezűleg állították elő. Ez jóval olcsóbb volt, 
ugyanakkor tartósabb is, hiszen az emberek a saját 
részükre készítették. Maguk termesztették az alap-
anyagot és ők is dolgozták fel. Az alapanyag nem 
volt más, mint a kender. 

A kender termesztéséhez és az azt követő feldol-
gozási fázisokhoz minden adott volt a környéken. 
Ugyanis ez a haszonnövény különös feldolgozási 
folyamatokon megy keresztül, amíg a végtermék 
elkészül belőle. 

 

A kender törésére használt tilolók a múzeumban 

A kendert vetés után tizennégy hét múlva lehetett 
betakarítani. Ezt hívták nyövésnek. Majd az áztatás 
következett. Ez mindenféleképpen csak olyan terüle-
ten volt lehetséges, ahol természetes víz volt a kör-
nyéken. Mivel itt Bucsán adott volt a víz, így a fel-
dolgozásnak ez a fázisa is megtörténhetett. 

A kender áztatása is nagy szakértelmet, hozzáér-
tést követelt. A kövekkel, nehezékekkel a víz alá 
lenyomott kenderkötegek áztatási ideje változó volt. 
Folyamatosan figyelni kellett, hogy a vízben lévő 
növények milyen állapotban vannak. 

A kender áztatásához a víz medrébe karókat ver-
nek le, és ezek közé rakják a kendernyövéskor ösz-
szekötözött kévéket vagy egyenként, vagy 5–20 
kévéből szalmakötéllel összefogott nagyobb köte-
genként. A víz mélységétől függően több sorban 
rakják, hogy ellepje a víz. Ezért az áztatóba berakott 
kendert lenyomtatják: szalmával befedik, keresztka-
rókkal átfogva a tetejére még tuskókat, követ, eset-
leg sarat raknak. 

Az áztatás után következett a kender törése. Az 
áztatás során a kender rostjaira tapadt növényi ré-
szek elváltak ugyan de csak a tiloló használata után 

vált el attól teljesen. Több féle tilolót használtak a 
feldolgozás során. Volt olyan, amelyiket két ember 
is tudott használni, volt olyan, amelyet fogazattal 
láttak el. A feldolgozás során szerzett tapasztalatok 
segítették az embereket abban, hogy a célnak leg-
jobban megfelelő eszközöket állítsák elő.1 

 

Gereben, vagy szegrózsás rostfésű 

A tilolás során a már megáztatott kendert alapo-
san megtörték úgy, hogy a szálas rostok megszaba-
duljanak a felesleges növényi részektől. Ezt a fo-
lyamatot zárta le a gereben. A gerebenen, vagy más 
néven rostfésűn többször áthúzott kender végleg 
megtisztult a rátapadt rostás részektől s a szösztől. A 
már megtisztult kenderrostokból – mivel erősek és a 
nedvességnek is jól ellenállnak, – ponyvák, hevede-
rek, zsákok, kárpitos kellékek, kötelek, zsinegek 
készülhettek. 

A feldolgozás is itt, helyben történt, így mindig 
olyan terméket készítettek, amire szükségük volt a 
ház körül, a gazdaságban. Ezért leginkább kötelek, 
vásznak, zsákok voltak a végtermékek. 

A finomabb szálakat a rokkán sodorták az ügyes 
kezű asszonyok. Minden fiatal lány megtanulta en-
nek a kezelését. A hosszú téli estéken a rokka volt a 
„társuk”, hiszen ekkor volt lehetőségük a szövéshez 
előkészíteni a fonalakat. Miként is működött ez a 
rokka, azt ma már sajnos kevesen tudnák megmutat-
ni. 

A rokka egy lábmeghajtásos szerkezet, amely 
egyidejűleg sodorja a szálakat fonallá és tekeri fel a 
kész fonalat a csévére. Több fajtája létezik. Magyar-
országon az álló rokkát használták még a kisebb 
manufaktúrákban is. Az ipari forradalom azonban 
kiszorította a termelésből, de a parasztgazdaságok-
ban még nagyon sokáig használják. 

A durvább és vastagabb szálakat viszont már 
zsákok készítésére, vagy éppen zsinegek, vagy kü-
lönböző vastagságú kötelek előállítására használták. 

A kötélverő munkája is érdekes volt. A kötél-
gyártó a parasztoktól vagy kereskedőktől vásárolt 
kendert gerebenezéssel minőségileg különböző cso-

                                                           
1
 A termelők legtöbbször maguk készítették a feldolgo-

záshoz használatos eszközöket: a tilót, a gerebent. A rok-

kát, a szövőszéket, a kötélfonó berendezést viszont már 

erre szakosodott mester állította elő. 

H 



 70 

portokra választotta szét: első szálakender, szála-

kender, kóc. Termékeit ezekből az ún. fonó-, zsinó-
rozó- és szálazógéppel állítja elő több munkafázis-
ban. Készítményeinek nagyobb része mezőgazdasági 
eszköz, az állattartás és a közlekedés nélkülözhetet-
len kelléke. A legnagyobb igénybevételnek kitett 
kötéláru, mint pl. az istráng, kötőfék, rudazókötél az 
első szálakenderből készül. A szálakenderből mar-
hakötelet, ruhaszárító, vízhúzó kötelet gyártottak, 
míg a kócból borjúkötelet, kócmadzagot, valamint 
ez utóbbinak szálakenderrel borított szálaiból má-
sodosztályú árut állítottak elő. 

A kisodort szálakat egy készülék kampóira akasz-
totta, majd kifeszítés után a szálak elforgatásával 
sodródott a kötél. Az összesodort zsinegeket újra és 
újra felfogatták a kampókra, amíg el nem érték a 
megfelelő vastagságot. 

 

Kötélkészítő berendezés a bucsai múzeumban 

A fenti kép a Bucsai Helytörténeti Múzeumban 
készült. Jól látható baloldalt a négy kampó, amelyre 
a kötél van rögzítve, jobb oldalt pedig a sodrást sza-
bályozó fából készült hornyolt kúp. A háttérben két 
gereben és egy rokka kereke látható. A kép alján az 
elkészült, megsodort kötél van. A házilag készült 
köteleket az akkori környezetben mindenhol megta-
lálhatjuk, hiszen ez szinte nélkülözhetetlen kelléke 
volt a gazdaságoknak. 

A kender termesztése és a feldolgozása jelentős 
szerepet töltött be az elmúlt századokban. Az önellá-
tásra törekedő háztartások, a parasztcsaládok foglal-
koztak ezzel leginkább. A kendernek a feldolgozása 
hagyományos − kézi − módon történt. Ez rendkívül 
idő és munkaigényes feladat volt. A legtöbbször 
házilag előállított eszközök és a családi foglalkozta-
tás miatt viszont nagyon olcsó volt a termékek előál-
lítása. Egy méter vászon előállítása egy családnak 
25-30 órába került. Mégis megérte, hiszen a téli 
időszakban nem volt annyi munka a földeken, sőt 
még a ház körül se. A kender termesztése, betakarí-
tása és elsődleges feldolgozása még a tél beállta 
előtt megtörtént. Így a hosszú téli esték egyik fő 

foglalatossága − főleg a lányok és asszonyok köré-
ben − a kender végső feldolgozása volt. 

A házilag előállított termékek jelentős értéket 
képviseltek, hiszen ez kielégítette a család és a gaz-
daság textilszükségletét. A felesleget vásárokon, 
piacokon értékesítették, leginkább a környező vá-
rosokban. Ugyanakkor a gazdasági szerep mellett 
nem elhanyagolható a társadalmi jelentősége. A 
fonókban összegyűlt fiatalok és az idősebbek is, 
sokszor nótaszóval, mesék, mondák felelevenítésé-
vel színesítették az estét. Mindemellett a lányok és 
legények találkozóhelye is volt. A közös játék, a 
közös szórakozás és sokszor akár a tánccal is záródó 
összejövetelek fontosak voltak a népi kultúra meg-
őrzése szempontjából is. 

 

Rokka, most már csak a lakás díszeként 

A gazdaságokban nagy szükség volt zsákokra, 
amiben a terményeket tárolhatták és szállíthatták. 
Ezek is kenderből készültek. Erős volt és nagy 
igénybevételt is kibírt. A bele töltött gabona vagy 
szemes termény, – esetleg a finomabb zsákokban a 
liszt – a nagy súlya ellenére is biztonságban volt. 
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Zsákok kölcsönzése Bucsán 

A cséplés után a gabona a zsákokba került, majd 
ebben szállították a közeli malomba, ahol az őrlés 
után – már lisztként – újra zsákokba került. 

A módosabb gazdáknak természetesen több zsák-
juk is volt, hiszen a terményük tárolása miatt szük-
ségük volt rá. A szegényebbeknek nem mindig tel-
lett arra, hogy megvásárolják ezeket a zsákokat. 
Nekik viszont lehetőségük volt arra, hogy béreljék 
ezeket. Megérte annak is aki kölcsönözte és annak 
is, aki kölcsön adta. 

A háztartásban is megtaláljuk a kenderből készült 
végtermékeket, hiszen a stafírungként is számba 
jöhető, házilag szőtt terítők is ebből készültek. 

Bucsán nagyon sok szövőszék volt a házaknál, és 
természetesen folyamatosan használták is azokat. Az 
asszonyok, lányok egymással versenyeztek, ki sző 
szebben és gyorsabban, ki hímez érdekes és új min-
tákkal terítőt. Ugyanakkor egymás között is „cserél-
tek” hímzésmintákat. A lányok, a készülő stafírung-
jukba belehímezték nevük kezdőbetűit, néha az év-
számot is. Nagyon büszke volt minden eladósorba 
kerülő lány, akinek a szekrényében már ott volt a 
stafírungja. Az igaz, hogy legtöbbször aztán nem is 
került használatba, hiszen a mai napig ugyanúgy van 
összehajtva szekrénye polcán, mint 30-40 évvel ezelőtt. 

Szőnyegszövő berendezések is voltak. Ezeken 
gyártották azokat az egyszerű és olcsó szőnyegeket, 
amelyeket a szegényebb réteg is meg tudott magá-
nak vásárolni. A legegyszerűbb ezek közül a rongy-
szőnyeg, amely használt textíliákból készültek, 
mégpedig úgy, hogy előbb csíkokra vagdosták s 
utána szőtték szőnyeggé. 

 

A stafírung: házilag szőtt hímzett terítők 

A kendernek szinte minden részét felhasználták, 
hiszen a nem fonható kenderkócot tömítőanyagként 
hasznosították, a kender magjából kisajtolással ét-
olajat nyertek, amit a gazdasszony a főzéskor hasz-
nálhatott fel. A sajtolásnál visszamaradt olajpogácsa 
viszont állatok takarmányozására volt alkalmas. 
Tulajdonképpen így lett felhasználva a kender min-
den alkotó eleme, minden része. 

A megszőtt vásznat meg is kellett varrni. Az erő-
sebb vászonruhát leginkább csak munkára használ-
ták. Szeretett minden nő divatosan öltözni. A ruhák 
varrásához viszont már nagyobb szakértelem kellett 
és persze varrógép is. Bár házilag is varrtak az ügye-
sebbek ruhát maguknak, vagy a családtagjaiknak, de 
ez inkább a szabómesterek dolga volt. 
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ESZKÖZÖK ÉS SZERSZÁMOK A HÁZ KÖRÜL 

 
ülönleges eszközöket használtak elődeink a 
háztartásban, a földművelésben. Legalábbis 
ilyen nagy időtávlatban nekünk ilyennek 

tűnnek. Hozzátartoztak a parasztember mindennap-
jaihoz, hiszen ezekkel kereste kenyerét, ezekkel 
végezte a ház körül, a szántóföldön, a mezőn, a 
munkáját. 

A mai gépesített, elektronizált világban már sok-
ról nem is tudnánk megmondani, mire használták, 
mi volt a szerepe s főleg mi volt a neve. Egy szer-
szám kialakítását mindenkor az elvégzendő munka 
határozta meg. Úgy kellett elkészíteni a segédeszkö-
zöket, hogy a célnak tökéletesen megfeleljenek. 

Amihez nem kellett túlságosan nagy szaktudás, azt 
a parasztember önmaga állította elő. Ilyenek voltak a 
például a fából készített gereblyék, a szénarakodáshoz 
használatos favillák, szerszámnyelek, stb. 

Az igényesebb szerszámokat, kiegészítőket, − 
melyekhez már valóban szakmai tudás kellett − 
megfelelő mesterember készítette el. Hiszen például 
a lószerszámokat, a kovácsolt ekevasakat, ásókat, 
kaszákat, a csizmákat, kalapokat − és még lehetne 
sorolni, hogy mi mindent − csak a megfelelő szak-
képzettséggel rendelkező kézművesek, szakemberek 
tudták elkészíteni. 

Az eszközökkel, − melyek ott voltak a bucsai há-
zak konyháiban, óljaiban, udvaraiban ma már jobb 
esetben, – csak múzeumi tárgyként találkozhatunk 
kiállításokon, néha-néha a padlás egyik zugában 
porosodva, vagy az udvar sarkában rozsdásodva. 

A feledés homályából próbálta a bucsai Közös-
ségi Ház felszínre hozni ezeket a tárgyakat és hasz-
nálati eszközöket 2004 kora őszén egy kiállítás kere-
tén belül. A régi használati eszközöket, szerszámo-
kat, bútorokat bemutató kiállítás − utalva a múltra − 
az „Örökségünk” címet kapta. Valóban. Ezeket a 
tárgyi emlékeket „örököltük” elődeinktől. Szép ha-
gyaték ez, hiszen apáink, nagyapáink, dédapáink 
keze munkáját dicsérik, az ő kezük koptatta fényesre 
a szerszámok nyeleit, s az ő sós verejtékük nyoma 
található a fémrészek barna rozsdái alatt. 

Tisztelni, becsülni, szeretni kell a bemutatott és 
itt felsorolásra kerülő tárgyakat, mert − bizonyos 
értelemben − ezek a mi kis közösségünk küzdelmes 
múltjának emlékei. A múlt emlékeit pedig óvni kell 
a feledéstől! 

2004-ben a kiállításon bemutatott szerszámok, 
eszközök, berendezési tárgyak csak egy hétig voltak 
láthatók. Utána visszakerültek tulajdonosaikhoz. 
Már ekkor felvetődött bennem a gondolat, valami-
képpen ezeket egy helytörténettel foglalkozó múze-
umba kellene összegyűjteni, hogy bárki és bármikor 

megtekinthesse azokat, vagy csak megismerkedjen 
velük. A régi tárgyak és használati eszközök állandó 
otthont 2008-ban kaphattak. Sikerült a helyi Önkor-
mányzattal közösen létrehozni a Bucsai Helytörténe-
ti Múzeumot. A régen, a Petőfi utcában iskolaként 
működő épület nagyon jól megfelel ennek. Így most 
már lehetőség van a kiállított tárgyakat rendszerezni, 
a tárlatot újabbakkal frissíteni és az érdeklődőknek 
bármikor megmutatni. 

A megnyitóünnepségen nagyon sok idős ember 
könnyes szemmel köszönte meg, hogy végre megfe-
lelő helyre kerültek azok az eszközök, melyek – bár 
nagyon sok szenvedés közepette – részesei voltak 
életüknek. Ez a legfontosabb! Olyan emlékeket és 
emléktárgyakat bemutatni, amelyekkel közelebb 
kerülhetünk elődeinkhez. 

Az összegyűjtött kiállítási anyag természetesen 
folyamatosan kiegészül olyanokkal, amelyeknek 
még itt a helyük. A látogatók közül főleg a fiatalok 
csodálkoznak némelyik szerszámon, eszközön. Az 
idősebbek csak azt furcsállják, hogy nem semmisült 
meg minden régi emlék. A kiállított tárgyak a múltat 
idézik s ezért a ma emberének még jobban meg kell 
vele ismerkedni. Ezért próbálom meg itt bemutatni 
ezeket s néhány szóval be is mutatni. Ebben nagy 
segítségemre voltak az idős bucsai emberek, hiszen 
már az én nemzedékem se találkozott ezek közül 
mindegyikkel. 

Anyaggyűjtésem során az idős emberek szívesen 
mesélgették, hogy fiatal korukban miként használták 
a kiállításra hozott eszközt, szerszámot. Természete-
sen a férfiak a ház körül illetve a mezőn alkalmazott 
szerszámokról, míg az asszonyok a konyhában, a 
háztartásban használtakról meséltek többet és szíve-
sebben. 

Minden gazdasszony büszke volt a saját konyhá-
jára, saját lakására és természetesen a környezetére, 
mivel mindezt ő saját maga alakította ki. Mindenki-
nek meg volt a saját elképzelése a háztartás vezeté-
sére és egyéni ízlése a hozzá való díszítésre s termé-
szetesen a munkaeszközökre. 

A ház körüli munkákat leginkább az asszonyok 
végezték. A háziállatok, a baromfik ellátása, a kony-
hakert megművelése a háziasszony feladata volt. A 
lakás tisztántartása, díszítése, csinosítása is reá várt. 
Ők pedig szívvel lélekkel végezték mindennapi 
munkájukat, hiszen a férfiak a mezőn, vagy iparos-
ként a műhelyekben dolgoztak, a gyermekek pedig 
az iskolában hallgatták a mindentudó tanítók előadá-
sait, okításait. 

A kenyérsütés volt az egyik olyan feladat, ame-
lyik nehézsége miatt bizony sokszor megizzasztotta 

K 
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a ház asszonyát. A kenyértészta gyúrása, dagasztása 
csak úgy volt az igazi, – a régi öregek szerint – ha az 
izzadságcseppek is bele kerültek a dagasztás során a 
tésztába. A megfelelően előkészített nyersanyag az 
előre felforrósított kemencében sült igazi ropogós 
házikenyérré. 

 

Fateknők 

A kenyértészta gyúrására, dagasztására fateknőt 
használtak. Egy falusi háztartásban ebből több féle 
méretű és kivitelű volt. Ugyanis más kiképzésű volt 
az, amelyik a kenyér készítéséhez vettek igénybe és 
megint más, amelyiket disznóvágáskor. A fenti ké-
pen is látható, hogy a teknők végei másképpen van-
nak kifaragva. Ez nem a díszítést szolgálta, hanem a 
funkciót. Ugyanis a disznóvágáskor meg kellett tisz-
títani a beleket s ennek egy szélesebb hely kellett. 
Ez látható a bal felső teknő esetében. A sertés felda-
rabolása, feldolgozása után a hús egy részét le szok-
ták sózni. Erre is fateknőt használtak. 

A kemencék felfűtése is szakértelmet kívánt, hi-
szen nem volt mindegy, hogy milyen hőfokon sül a 
kenyér. Nem megfelelő hőmérséklet esetén bizony 
nyers maradhatott a nehéz munkával megdagasztott 
kenyér, nem beszélve a szégyenről, mely a falu népe 
előtt érte volna a készítőjét. A tüzelőanyagot a saját 
kis gazdaság termelte ki, hiszen az aratás után meg-
maradó szalmát illetve a kukorica betakarítása után 
a kukoricaszárat használták fel. A lakásban lévő 
kemencék télen a lakást is felfűtötték, de a nyári 
időszakban az udvaron lévőt használták. Sajnos ma 
már kevés helyen láthatunk kemencét. 

 

Mángorló 

Régen nem volt mosógép, így a háziasszonyok 
maguk – kézzel, illetve speciális „segédeszközök-
kel” – mosták tisztára a ruhákat. A vízpartra kivitt 
ruhákat beáztatták, majd házilag készült szappannal 
alaposan átdörzsölték. A használat közben a ruhára 
tapadt szennyeződést egy mángorló segítségével 
sikerült csak teljesen eltüntetni a ruháról. A mángor-
lót a nyelénél fogta meg a mosónő, majd az eszköz 
bordázott részével hatalmas ütéseket mért a tisztí-
tandó ruhára. Minél többször ismételte ezt, annál 
tisztább lett a ruhanemű. Természetesen a régi idők-
ben használt durva szövésű ruhák anyaga ezt a fizi-
kai ráhatást kibírta, míg a maiak már az első alka-
lommal rongyfoszlánnyá változnának. 

A tisztára mosott ruhákat száradás után ki kellett 
vasalni. Ez szenes vasalóval történt. A vasalóba 
helyezett faszén elégése biztosította a megfelelő 
hőfokot. Mindenesetre vigyázni kellett, nehogy a túl 
forró vas elégesse a textíliát. Ha a vasalóban lévő 
faszén nem hevült fel eléggé, akkor a háziasszony 
megfogta a fogantyújánál és elkezdte lóbálni. Az így 
több levegőt kapó szén újra felizzott s még nagyobb 
hőmérsékletre melegítette a vasalót. 

 

Faszenes vasalók 

Nagyon sok olyan eszközt használtak, amelyek 
ma már csak a kamrák mélyén, vagy a padlás pókhá-
lói között várják, hogy egyszer múzeumba kerülje-
nek. Viszont nem is olyan régen még a háztartások 
fontos kellékei voltak. Értékek ezek néprajzi szem-
pontból is, hiszen egy részüket házilag készítették, 
de voltak olyanok, amelyeket nagy tudású mester-
emberek munkái. A kovácsok, a szíjgyártók, az asz-
talosok s a többi mesteremberek munkái ott voltak a 
háztartásokban, a gazdaságokban. 

A háziasszonyok segédeszközeinek sokasága ott 
volt a konyhában, a kamrában. A mindennapi sütés-
hez ott volt a szita, amely a liszt megtisztítására 
használtak. Nem hiányozhatott a gyúródeszka a hoz-
závaló sodrófával, amelyeket a tészták elkészítésé-
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nél használtak. Különféle darálók se hiányozhattak 
egy valamirevaló gazdasszony konyhájából. A mák, 
a dió, a kávé csak darálás után került felhasználásra. 
Nem hiányozhatott a mozsár se a konyhából, hiszen 
nagyon sok mindent lehetett ezzel megtörni, össze-
zúzni. 

 

Kávédaráló 

 

Rézmozsár 

Szinte minden gazdálkodó istállójában volt te-
hén. A szegényebbeknél csak egy-kettő, a módosab-
baknál akár húsz vagy jóval több is lehetett. A ház-
tartás szempontjából is fontos volt, hiszen a min-
dennapi táplálkozáshoz való tejet innen biztosítot-
ták. A felesleget vagy eladták, vagy feldolgozták. A 
házi tejből készült aludttej, túró, vagy vaj sokkal 
finomabb és táplálóbb volt a ma forgalmazottaknál, 
amelyeket mindenféle káros adalékanyaggal dúsíta-
nak. A feldolgozáshoz megvoltak az egyedi segéd-
eszközök is. 

 

Két féle köpülő, tejszűrők és egy kis tejeskanna 

A vaj a tej különválasztott zsiradéka. Készítésé-
hez köpülőt használtak. Olyan fa és cserép köpülők 
voltak használatosak, amelyekben a tejfelt, aludttejet 
függőleges irányban mozgó verővel ütötték. A fenti 
képen mind a két fajta látható. A fa-köpülő mellett 
ott van a köpülő verője, amelyet a köpülőedényben 
föl-le húzogattak. Lehet látni a végén lévő furatokat, 
amelynek segítségével végül létrejött a vaj. 

 

Mákdaráló és habverő 

A vajat ritkán fogyasztották az egyszerű embe-
rek, azt inkább a piacon eladták, mert jó pénzt kap-
tak érte. A gazdagabb családoknál a tejszín, illetve a 
tejszínhab is finom édességnek számított. Bár volt a 
tejszínhabbá alakításához habverő, mégis készült 
olyan „berendezés”, amely bárki számára könnyebbé 
tette annak elkészítését. Ez a habverő, tejszínhabké-
szítő látható a fenti képen, a mákdaráló mellett. Eb-
be az üvegbe töltötték bele a tejszínt, majd a fedél 
rácsavarása után csak az oldalán lévő kart kellett 
folyamatosan tekerni, amely az áttételek során meg-
pörgette az üveg belsejében lévő lapátot. Kis erővel 
és rövid idő alatt így készült el a tejszínhab. 
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Fazekas termékek a Helytörténeti Múzeumban 

 

Vizeskancsók és tejes kancsók 

 

Szépen díszített köcsögök és tál 

 

Csöcsös korsók 

A jobb oldali korsó törött szájánál jól láthatók a víz 

szűrésére is alkalmas lyukak 

 

Vászonfazék 

A fazekasok termékei, a kancsók, a köcsögök, a 
különféle cserépedények és tálak elengedhetetlen 
eszközei voltak egy vidéki háztartásnak. A vizes-
kancsóknak több féle változata létezett. Az egysze-
rűbbek, a felül teljesen nyitottak otthoni használatra 
voltak. Ebben tartották az ivóvizet és sokszor ebből 
is ittak. A földekre is vittek ki vizet az ott dolgozók-
nak. Nekik az úgynevezett csöcsös kancsóba töltöt-
ték a vizet, amelyből a fülön lévő „csöcs”-ön keresz-
tül szívták ki a vizet. A földbe elásva, vagy ruhába 
csavarva nagyon sokáig hűs maradt benne a víz, így 
üdítőleg hatott a nyári forróságban. A kancsók száját 
lezárták, de lukacsosra hagyták, hogy a vizet bele 
lehessen önteni. A lezárás előtt három vagy négy 
darab kisebb kavicsot tettek bele, amelyek ezeken a 
nyílásokon már nem fértek ki. A köveknek a feladata 
a kancsó tisztántartása volt. A víz által belekerült 
szennyeződések, ülepedések úgy lettek hatékonyan 
eltávolítva, hogy a kimosáskor csak jól megrázták a 
kancsót s ezáltal a benne lévő apró kövek, kavicsok 
letisztították az edény belső falát. 

A tejes kancsóba került a háziasszony által fris-
sen fejt tej. A nagyobb edényekben tésztákat, sze-
mes terményeket vagy a sütéshez-főzéshez szüksé-
ges adalék anyagokat tároltak. 

Volt egy különleges fazekas termék is. Ez a vá-
szonfazék. Nevével ellentétben nem vászonból, ha-
nem ez is agyagból lett kiégetve. Ezt is sok minden-
re lehetett használni. Legtöbbször a töltött káposzta 
készítéséhez vették elő. Belehelyezték a káposztát és 
a töltelékeket, majd így került a kemencébe. Állító-
lag az így előállított töltött káposzta sokkal ízlete-
sebb volt, mint amelyek ma készülnek. 

A fazekas termékeket sérülésük esetén is meg le-
hetett javítani. A falvakat járó drótostótok végezték 
el ezt a különleges munkát. Azért különleges, mert 
az anyag törékenysége ellenére kalapáccsal és fém-
mel „gyógyították” meg. Az edényen keletkezett 
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lukat egy kis fémszöggel betömték és a külsejét és 
belsejét bádoglemezzel takarták el. Az itt fényképen 
bemutatott vászonedényen is jól látszódik egy ilyen 
foltozás. Érzéssel kellett ezt kalapálni, hiszen az 
edény fala nagyon vékony volt. Éppen ezért, hogy 
nagyobb baj ne történjen, még meg is drótozta. A 
drótfonat nagyon szorosan van rajta, így tulajdon-
képpen már ezért se tud szétesni a vászonfazék. 

 

Bili, mázolt, égetett agyagból 

Feltétlenül meg kell említeni az agyagból égetett 
edények közül az éjjeliedényt, vagyis a bilit. Legin-
kább a kisgyerekek használták ugyan, de éjjel a fel-
nőttek is igénybe vették. Ugyanis a WC leginkább 
az udvar végében volt s bizony télen oda kimenni 
nem volt nagyon kellemes. Így ez az edény volt erre 
a célra alkalmazva. 

A lakás világítása is másképpen működött a vil-
lamosítás előtt. Nagyon régen gyertyák és olajmé-
csesek, nagyobb városokban esetleg gázlámpák vol-
tak használva. A falvak és tanyák lakói a petróleum-
lámpával világították meg esténként a lakásukat. A 
működése nagyon egyszerű volt. A tartályba petró-
leumot kellett tölteni. Ebbe egy 2-3 centi széles 
lámpabél lógott. Ez felszívta a gyúlékony folyadé-
kot. A fenti részét meggyújtották, majd ráhelyezték 
védőnek a lámpaüveget. 

Nagyon sok gyerek ilyen világításnál írta meg a 
leckéjét és tanulta meg másnapra a feladott tananya-
got. Voltak egyszerűbb és díszesebb kivitelűek, falra 
akaszthatók és asztalra valók is 

        

Két féle petróleumlámpa 

A háziasszonyok feladata volt a konyhakertben, 
vagy a szántóföldön megtermelt zöldségfélék és 
termények tisztítása, feldolgozása, raktározása. 
Egyik ilyen termék a tök volt, amit állatok takarmá-
nyozására, de emberi fogyasztásra is termesztették. 

 

Tökgyalu

 

A tökgyalu oldalára bevésve az elkészítés időpontja és tulajdonosának monogramja 
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Vesszőből és háncsból fonott kosarak 

Az eszközök elkészítése bizonyos szempontból 
művészet is volt. A kivitelezéseken látni, mennyire 
volt igényes a kivitelre s egyben mutatja a szépség 
iránti fogékonyságát is. Ha fából készült valami, 
biztosan bele lett faragva egy-két népies motívum is. 
Volt, hogy az elkészítés időpontját vésték bele, eset-
leg az elkészítőjének vagy a tulajdonosának a nevét. 
Ez látható a tökgyalu oldalán is. A készítője vésővel 
„rajzolta” bele a dátumot és nevének szignóját. Ez 
történt egy alább bemutatandó kis dobozkán is. A 
kovácsoltvas szerszámokra is kerültek jelzések, vagy 
díszítések. Végtelen volt a parasztember és a meste-
rek fantáziája ezen a téren. 

A lányok, asszonyok is ügyes kezűek voltak. A 
háztartási munkák, valamint a szövés, fonás, hímzés 
mellett másban is jeleskedtek. Ilyen volt a szakajtó 
elkészítése, a különböző méretű és formájú kosarak 
fonása. Ezek közül mindegyik nélkülözhetetlen volt 
a ház körül. A gyékényből font kenyereskosár akár 
az ünnepi asztal dísze is lehetett, ha szép kivitelben 
készült. A felszeletelt kenyeret helyezték bele. Még 
ma is sok helyen használják. De gyékényből még 
számtalan tárolót fontak, készítettek. 

A vesszőkosarak is elengedhetetlen kiegészítői 
voltak egy valamirevaló háztartásnak. Sok mindenre 
lehetett használni: gyümölcsök összegyűjtésére  , 
takarmány és tűzifa szállítására, tárolására. A karko-
sarak bevásárlások alkalmával szolgálták a háziasz-
szonyokat. 

Nagyon sok eszköz házilag készült. Némelyiket 
az asszonyok, másokat pedig a férfiak csinálták. 
Mint láthatjuk az előzőekből, ezek a háziipari ter-
mékek nagyon jól szolgálták készítőiket évtizedeken 
keresztül. 

A hosszú téli estéken volt rá alkalma a férfiak-
nak, hogy jeleskedjenek a kézművesség valamelyik 
formájában. Leginkább a fából faragott munkaesz-
közök, vagy szerszámok, esetleg játékok kerültek 
előtérbe. A gyerekeknek, de a felnőtteknek is sokat 
használták a kisszéket – a sámlit – ezért ebből akár 
több is készülhetett. 

Mint az alábbi képen is láthatjuk, elég volt hozzá 
egy kisebb darab deszka, s a lábaknak négy rudacs-
ka. A fényképen még ott van egy karácsonyfatartó-
láb, két fakanál, egy különleges tolltartó, egy ládika 
só, vagy fűszerek tárolására és egy érdekesen műkö-
dő egérfogó. Mindegyik Bucsa lakóinak kreativitá-
sát és kézügyességét mutatja. 

 

Kézzel faragott eszközök 

 

Házilag készített hintaló. 

Természetesen a gyerekek részére is házilag let-
tek „legyártva” a játékok, hiszen nem volt divat 
akkor még a játékvásárlás, csak a készítése. Éppen 
ezért az ügyesebb apukák, nagyapák maguk faragták 
meg a játékokat a kicsiknek. 
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A szúette dobozon a felirat: Készült 1883. 

Remekműnek mondható a Helytörténeti Múzeum 
egyik kiállított tárgya. Ez az 1883-ban készült, szú-
ette kis dobozkát ékszerek tárolására, vagy esetleg 
tolltartónak használták, nem tudni. Mindenesetre a 
leleményesség és a furfang egyik példánya ez a kis 
művészien megfaragott, különleges „zárral” ellátott 
kis tároló eszköz. Mint a nagyobb képen is látni, a 
teteje több darabból áll. Ezt csak a megfelelő sor-
rendben való elmozdulás után nyitható ki s lehet a 
dobozba betenni, vagy kivenni valamit. A készítője 
nemcsak az elkészítés idejét véste bele, hanem a 
saját nevét is. Oroszi László volt ez az ügyes kezű 
alkotó. Vajon ma tudnánk ilyen csodálatos dobozkát 
faragni? 

 

 

A doboz oldalnézetből a névvel és felülről 

Azt hiszem ezt a kérdés számtalan eszköz elké-
szítésével kapcsolatban feltehetnénk s a válaszok 
legtöbb esetben nemlegesek lennének. 

Az előzőekben szó volt a gyermekek részére ké-
szített játékokról. A Helytörténeti Múzeum több 
olyan játékot mutat be, amelyeknek az elkészítése 
komoly feladat volt. Van egy olyan játék, amely már 
a gyermek jövőjét készíti elő, vagyis amelyikkel már 
kicsiben, de éppen olyan „munkát” végezhet, mint 
az édesapja, vagy a nagyapja. Szakmunkát igényelt 
az a kis eke, amely kicsinyített mása az igazinak. 
Olyannyira, hogy még az ekevas beállítását is tudta 
szabályozni egy kis menetes tekerővel. Éppen úgy, 

mint a mintának szolgáló eredeti. Ez olyan technikai 
bravúr, amely szerintem aranyérmet nyerhetett vol-
na, egy ilyen célra kiírt versenyen. 

 

Az élethű játék-eke 

 

Száraz és vizes kézi köszörűk 

A háztartás, valamint a ház körüli és a földeken 
végzett munkákon használt szerszámoknak olyannak 
kellett lenni, hogy azokkal könnyedén menjen a 
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munka. Egy megfelelően megélezett szerszámmal 
öröm volt a munka is. A konyhában és a disznóvá-
gások alkalmából a kések, az udvaron végzett mun-
káknál a fejszék, míg a mezőn, a földön a kaszák, a 
kapák éle igényelte a gondoskodást és a karbantar-
tást. Vagyis, hogy élesek legyenek. Ezért kellett 
ezeket a szerszámokat folyamatosan élezni. Egyik 
segítőeszköz ebben a köszörűkő. Ennek viszont tar-
tót kellett készíteni. A vizes köszörű esetében éppen 
olyant, hogy a víz tárolása is meg legyen oldva. Így 
forgatáskor, köszörüléskor a kő alsó része mindig 
érte a vizet és vizes kővel finomabb éle lehetett egy 
szerszámnak. 

 

Szalmahúzó, répaszedő ásó és aszatoló 

Nagyon sok célszerszámot is használtak a gazdasá-
gokban. Ezeket a készítője mindenkor a célnak megfe-
lelően alakította ki. A szigonyra is hasonlító szalmahú-
zóval nagyon könnyen ki lehetett szedni a sűrű és tö-
mör szalmakazalból a megfelelő mennyiségű szalmát. 
Nem kellett kézzel tépni, csak a nyélre felszerelt horgot 
benyomni a kazalba s kifelé húzva könnyedén hozzá-
juthatott a gazda egy adag szalmához. 

Az állatok táplálására termeltek marharépát, de 
eladásra cukorrépát is. Ennek a kiszedéséhez hasz-
nálták a répaszedő ásót. Mivel a rendes ásó jóval 
szélesebb volt, így azt nem lehetette megfelelően 
használni, hiszen nagyobb erőkifejtéssel jött volna 
ki a földből a répa, és rengeteg felesleges földdel. Ez 
a célnak megfelelően kialakított ásó viszont csak 
magát a répát fordította ki a földből. 

Az aszatoló tulajdonképpen a gabonatáblákat 
szennyező gaz eltávolítására szolgált. Amíg kicsi 
volt a gabona, akkor lehetett ezzel az eszközzel el-
pusztítani úgy, hogy a nyélre erősített és éles végző-
désű szerszámmal a kártékony növényzet szárának a 
tövét, gyökerét vágták el vele. Nem volt túl nehéz 
feladat, inkább csak időigényes. Ezért inkább gyere-
kekkel végeztették el ezt a munkát. 

A takarmányozásra használt széna is ott volt a 
gazdasági udvarban, vagy annak közelében. Az álla-
tok etetéséhez mindig csak a megfelelő mennyiséget 

tették a jószágok elé. A szalmakazalhoz hasonlóan a 
szénakazlak is tömörek voltak. Innen nem húzóval 
tépték ki a megfelelő mennyiséget, hanem levágtak 
belőle egy keveset. Erre szolgált a szénavágó esz-
köz. Ez egy fordított V alakot képező szerszám volt, 
melynek belső része volt élesre köszörülve. Ezt lefe-
lé nyomva vágtak ki kisebb nagyobb adagokat a 
kazalból. Segítségképpen egy lábtámaszt is illesztet-
tek rá, így nagyobb erőt tudtak kifejteni. 

 

Szénavágó és ültetőfa 

Palántázáshoz, kisebb cserjék, fák ültetéséhez 
használták az ültetőfát. Nem kellett kiásni gödröt, 
hanem csak lenyomták a megfelelően fellazított 
földbe a hegyes végű ültetőfát, majd az így kialakul 
lukba helyezték az elültetendő növényt, majd pár 
centivel odébb újra belenyomták az ültetőfát a föld-
be és a növény irányába nyomták. Így a beültetett 
palánta, vagy cserje rögzítve lett, ugyanakkor mel-
lette egy másik luk alakult ki, amelybe öntözéskor a 
víz került. 

Mesekönyvekben sokszor hallottunk arról, hogy 
a szegény embert megjutalmazzák egy véka arany-
nyal. A véka régi űrmérték, ill. tárolóedény. Mint 
űrmértéket főleg búza, rozs, árpa mérésére, mint 
edényt szemtermények tartására használták. Nagy-
sága vidékenként különbözött, általában 25–35 liter 
között váltakozott. 
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Véka 

A véka közvetve földnagyság mérésére is szol-
gált. 1 vékás föld tulajdonképpen az a földterület 
volt, amelybe 1 vékányi mag vethető. Az 1100–1200 
négyszögöles magyar hold négy vékás földterületnek 
számított, mert 4 véka vetőmagot bírt meg. 

A szegényebb családoknak nem tellett arra, hogy 
lovat is tartsanak, ezért a tehenet nemcsak a tej ter-
melésére, de igavonónak is használták. A tehén sze-
kér elé fogásához a járom szolgált. Aszerint, hogy 
hány szarvasmarhát fognak a járomba, beszélnek 
egyes, ill. páros járomról. 

 

Járom, hámfa, ölöző, favilla a múzeumban 

A ló felszerszámozása a kocsi, vagy hintó elé fo-
gáskor tovább tartott, mint a szarvasmarhánál. A 
lószerszámok, a különböző szíjak és kötelek összes-
ségéből állnak. Mindegyiknek megvan a funkciója. 
A jelenlegi lószerszámok része a szügy hám, a váll-
szíj, a kápa, az istráng, stb. A különböző tartozékok, 
a csatok és veretek kezdetben egyszerűbbek voltak, 
csak később váltak díszessé. 

Az egyszerű parasztszekér elé fogott ló is rende-
sen fel volt szerszámozva. A gazda szemében egy ló 
nemcsak egy igavonó volt, hanem társa is a munká-
ban. Szállításban, mezei munkában együtt voltak s 
ez egy különös kapcsolatot létesített közöttük. 

A pajtában, a kamrában, de még a lakásban is 
időnként felbukkantak az egerek. Ezért sok dolga 
volt a ház körül a macskáknak, de elkelt melléjük 
még a házilag gyártott egérfogó is. 

 

Házilag készített egérfogó 

Az itt látható egérfogó működése: a hurkot tartó 
rugóként működő drótot cérnaszállal lehúzzák úgy, 
hogy a hurok pontosan a luk előtt legyen s így rögzí-
tik. Mikor lukba előzetesen behelyezett szalonnada-
rabot vagy egyebet meg akarja szerezni magának az 
egér, elrágja az akadályként előtte lévő cérnát. Ab-
ban a pillanatban a hurok felpattan, így az egér nya-
kát odaszorítja a keresztben kifeszített vastagabb 
dróthoz. Az egérnek innen már nincs menekvése. 

 

Csizmalehúzók és jég-járó vas 

A mezei munkából hazatérő férfiak a csizmájuk 
levételéhez egy segédeszközt használtak. Ennek 
segítségével húzhatták le lábukról, mégpedig úgy, 
hogy az ívelt részbe helyezték az egyik lábukat, a 
másikkal pedig megtámasztották. A kép alsó részé-
ben látható kis vaskarom a csizmára felfogatva meg-
gátolta a jégen való elcsúszást. 
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VÍG SÁNDOR, A BUCSAI TENGERÉSZ 
 

izek, vízfolyások voltak Bucsa környékén 
évszázadokon keresztül. Ezeken ladikkal, 
vagy csónakkal közlekedtek a halászok, a 

pákászok esetleg a vízimadarakra vadászó emberek. 
Nagyobb vízi jármű el se fért volna a szűk, helyen-
ként pedig lapos mederben. Mégis volt egy tengeré-
sze Bucsának. Víg Sándor, az Osztrák-magyar Mo-
narchia hadiflottájánál szolgált. 

Az osztrák-magyar hadiflotta hajóin más népek 
fiaival együtt magyar tengerészek és tisztek is szol-
gáltak. A haditengerészeti költségvetés egyharmadát 
Magyarország fedezte, ennek arányában kaptak a 
flotta egyes hajói magyar nevet (Zrínyi, Budapest, 
Szent István, Csepel stb.) A flotta erejéről már a 
kortársak is azt tartották, hogy az adriai partvéde-
lemhez sok, igazi nagyhatalmi szerephez viszont 
kevés. Mindezek mellett a flotta világszerte megbe-
csülésnek örvendett. Ennek alapjait Tegetthoff ad-
mirális helgolandi (1864) és lissai (1866) győztes 
tengeri csatái teremtették meg. Növelték az osztrák-
magyar hajóhad tekintélyét a flotta vitorlásainak a 
világtengereken megtett földkörüli útjai. A legény-
ség és a tisztikar szakmai-katonai tudása semmiben 
sem maradt el az angolokétól, vagy a németekétől. 
Persze a hajóhad minőségi és mennyiségi fejleszté-
sében a Monarchia nem tudta felvenni a versenyt a 
tengeri nagyhatalmakkal. 

 

A Radetzky vitorlás fregatt 

Víg Sándor 1909-ben a Monarchia flottájához 
vonult be szolgálatra, mégpedig a Radetzky vitorlás 
fregattra1. Ezen a hajón nemcsak a Bucsáról érkezett 
fiatalember szolgált magyarként. Más, híresebb ma-
gyar ember is koptatta a fedélzetét. Több mit két 
évtizeddel előbb Horthy Miklós társaival együtt az 
1872-ben épült Radetzky nevű vitorlás fregatton 
kezdi meg a szolgálatot. 1908-tól már egy másik 
hadihajó, a Taurus parancsnoka. Így elképzelhető, 
hogy esetleg a flotta gyakorlatozása közben esetleg 
még találkoztak is (persze csak a tengeren, messzire 
egymástól és nem a szárazföldön). 

                                                           
1
 A vitorlás fregattokat is ellátták dízelmotorokkal, tehát 

szélcsendben is tudtak manőverezni. 

Szigorú követelmények voltak egy hadihajón, 
amely nemcsak a legénységre, de a növendékekre és 
a hadapródokra is vonatkozott. 29 tiszt és 847 mat-
róz szolgált a fedélzetén. A kiképzés, a vasfegyelem, 
a tengeri utazásokon a tájékozódási képesség kiala-
kítása, a szolgálat magas színvonala csakis olyan 
embereket nevelt, akik a későbbiekben is mindenhol 
sikeresen megállták a helyüket. 

1909-től 1913-ig szolgált Víg Sándor a Radetzky 
vitorlás fregatton, amelynek jellemző adatai: 138,79 
hosszú és 24,58 szélességű volt. 

 

A szolgálati idő emlékére készült zászló 

Mivel Víg Sándor 1913-ban leszerelt a flottától, 
így szerencsére elkerülte azokat a tengeri csatákat, 
amelyekben ezek után részt vett a Radetzky. 

Mint általában a katonák a szolgálati idő befeje-
zésekor, ő is hozott magával haza egy nagyon szép 
és maradandó emléket. A huszároknál, gyalogosok-
nál, tüzéreknél egy emléklap, vagy oklevél volt „di-
vatba” leszereléskor. Szép emlékek ezek és mara-
dandóak is. A Radetzky legénysége viszont ezzel 
nem elégedett meg. Ők egy zászlót hímeztek, amely 
valóban reprezentálja azt az időszakot, amelyet a 
flottánál eltöltöttek. 

V 
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A zászló névre készült. Több mint valószínű, 
mindegyik matróz ilyennel tért haza, azzal a különb-
séggel, hogy mindegyikre a tulajdonosának a neve 
volt ráhímezve. Vizsgáljuk meg közelebbről a zász-
lót. A feliratokat olvasva arra a következtetésre jut-
hatunk, hogy a kivitelezést nem a tulajdonosa végez-
te. Ez természetes is, hiszen ilyen szépen nem tud 
egy matróz varrni, hímezni. A feliratokat nyilván 
odaadták a kivitelezőnek, aki a legjobb tudása sze-
rint olvasta és varrta rá a selyemre. Mivel elképzel-
hető, hogy nem is volt magyar az illető, ezért van 
néhány szó tévesen leírva. A lényegen azonban ez 
nem változtat, hiszen tudjuk így is, mi lett volna az 
eredeti szöveg. 

 

Az Monarchia címere két angyallal 

A zászló legfelső részén a két angyal által tartott 
Osztrák-Magyar Monarchia címere látható, két olda-
lán címeres magyar lobogó. Alatta piros-fehér-zöld 
szalagba belehímezve: 

Cs És Kr. HADITENGERÉSZET 
NÉGY ÉVI 

SZOLGÁLATI IDŐM EMLÉKÉRE 

 
A tulajdonos portréja és a szolgálati fregatt 

Alatta két piros mentőöv, benne a tulajdonos 
fényképe. A hímzés szövege a mentőövön felül: 
S.M.S., alul pedig RADETZKY. Vagyis a szolgálati 
hadihajó neve. 

A portrék alatt egy ovális keretben, babérágak 
között maga a csatahajó képe van s ez alatt is Oda 
van hímezve a neve: 

SMS RADETZKY 

        
A zászlók 

A portrék és a hadihajó képei mellett jobbról is 
meg balról is zászlók vannak hímezve. Alattuk oda 
van hímezve az is, hogy milyen lobogók ezek: 

Bal oldalon:  
OSZ. MAGYAR – HADI 
MONTENEGRO – TÖRÖK, GÖRÖG 
SPANYOL – FRANZIA 
PORTUGÁL – ONASZ 
ANGOL   NEMET 
Jobb oldalon: 
OSZT. MAGYAR KERESKEDELMI 
HOLLANDIA – OROS – BRAZILIA 
URUGAY – ARGENTINA 
CSILLE – FSAMERIKA 
JAPAN – KHINA 

 

A tulajdonos: Vig Sándor 

Végül lent egy szalagra hímezve ott a tulajdonos 
neve: 

VIG SÁNDOR 
Alatta pedig a szolgálati ideje: 

1909    ÉLJEN    1913 
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A képkeretbe helyezett zászló alján az üveg mö-
gött ott van egy névjegy 

T. YAMADA 
EMBROIDERER 

Vagyis a japán T. Yamada hímezte ezt a zászlót. 
El kell ismerni, gyönyörű munka. 

A zászlónak van még egy sikeres-szomorú törté-
nete is. A második világháború utáni helyzetben a 
nagy szocializmus építése közben nem szerették a 
hasonló ereklyéket, relikviákat. A tulajdonosok fél-
tek attól, hogy ha megtalálják illetéktelenek ezeket, 
akkor megsemmisítik, sőt még börtön is várt rá. 
Éppen ezért el kellet rejteni. Nagyon alaposan be 
volt csomagolva, több rétegben is, majd így lett egy 
másik rokon kertjében, – Bogárzóban – elásva. Több 
évtizedig lapult a föld alatt, míg a rendszerváltás 
után végre újra előkerülhetett. 

A leszerelt tengerészeket később is megkeresték, 
hiszen volt közöttük egy különleges összetartó erő. 
Mint az előzőekben már említettem, Horthy Miklós 
is a hadtengerészetnél kezdte pályafutását. Az ő 
kérésére kezdődött el az a folyamat, amely egységbe 
szerette volna tömöríteni a flotta volt tagjait. 

Egyesület létrehozására kérte meg norwalli 
Konek Emil nyugalmazott altengernagyot. Ő meg is 
kezdte a szervezést. 1937. június 7-én körlevelet 
intézett minden olyan leszerelt matróznak, aki vala-
mikor az Osztrák-Magyar Monarchia tengeri flottá-
jánál szolgált. Így kapott Víg Sándor is egy értesí-
tést, miszerint felkérik, hogy csatlakozzon ő is. A 
„Magyar Haditengerészeti Egyesület” virágzó és 
magasztos célkitűzései érdekében eredményesen 
működő, erős társadalmi tömörüléssé szeretett volna 
létrejönni.  

Az Egyesület másik fő célja az volt, hogy még 
ebben az évben – 1935-ben – felállítandó és október 
10-re kitűzött Haditengerészeti Emlékmű ünnepsé-
gét megrendezze. Szerette volna a Szervező Bizott-
ság, ha ez a szép és különleges alkalom lehetőséget 
biztosított volna arra, hogy a régi bajtársak újra ta-
lálkozzanak és felidézzék emlékeiket. 

A jelentkezési lap is itt maradt Bucsán. Ebből ar-
ra lehet következtetni, hogy Víg Sándor nem vállalta 
a tagságot és az azzal járó költségeket – hiszen tag-
díj fizetése is esedékes lett volna ebben az esetben. 
Alapítót tagoknak 300 Pengőt, míg a rendes tagok-
nak évi 12 Pengőt kellett volna fizetni. Hiába írta azt 
a szervező, hogy „anyagi tehetségéhez mérten vala-
melyik tagságot vállalni fogod”, a Bucsán élő embe-
rekre nem volt jellemző, hogy dúskáltak volna a 
pénzben és a fölösleget ilyen, vagy hasonló célokra 
fordítsák. 

Mindenesetre megőrizte ezeket a papírokat, így 
majd idővel egy nagyon érdekes és értékes kordo-
kumentummal több kerülhet majd a Helytörténeti 
Múzeumba, vagy a helyi levéltárba. 

 

 

A leszerelt matrózoknak írt levél 

Érdekes élménye lehetett Víg Sándornak azáltal, 
hogy a Nagy Sárrét szélén lévő kis faluból – 
Bucsáról – a hadiflottához került szolgálatra. Külön-
leges esemény volt, hogy a nádasok között megbúvó 
kis vizek után megláthatta a végtelen tengert, szol-
gálhatott egy olyan vitorlás-fregatt fedélzetén, 
amelynek híre és neve akkoriban bejárta a Monar-
chia minden szegletét. „Világot járt” emberként élte 
le életét, de munkájával mindenkor a családját és a 
közösségét segítette. Emlékeit elmesélgette gyereke-
inek, unokáinak s megőrizte a tárgyi emlékeit is 
részünkre. 



 84 

 



 85 

LEVENTEMOZGALOM BUCSÁN 

 
ét világháború között a magyarság tulajdon-
képpen egy külső hatalmi kényszer miatt 
korlátok közé volt szorítva. Mint tudjuk, a 

trianoni békediktátum előírásait a mindenkori ma-
gyar kormányoknak végre kellett hajtani. Trianon 
igazságtalansága és tragédiája több kényszerintéz-
kedést hozott létre Magyarországon. Egyik ilyen 
volt a levente-mozgalom. 

 

Budai István alkalmassági papírja 

1921-ben hozták létre, amely minden 12 és 21 év 
közötti olyan fiút, aki nem járt rendszeres testneve-
lést nyújtó iskolába, hétvégi test- és menetgyakorlat-
ra kötelezett. A leventemozgalmat a testnevelésről 
szóló 1921. LIII. tc., ill. annak végrehajtási utasítása 
(9000/1921. VKM sz.) hozta létre. A kormány a 
teljes katonai kiszolgáltatottság ellenére kiutat kere-
sett a diktátumi kényszerhelyzetből. Tulajdonképpen 
ezzel pótolták a trianoni békeszerződésben megtil-
tott általános védkötelezettséget. Egy edzett, s bár-
mikor az ország védelmére kiképezhető ifjúság, 
valamint erős, egészséges, munkabíró és fegyelme-
zett ifjúság nevelése volt az eredeti célja. 

A leventék oktatásakor a hazafias nevelés mellett 
a területi revízió gondolatának az ápolása is fontos 
volt. Erős alapot biztosított ehhez az ország-csonkító 

trianoni békeszerződés, amely megtiltotta az általá-
nos hadkötelezettséget. Aki nem vett részt a levente-
foglalkozásokon, azt fegyelmivel büntették, a szülők 
pedig pénzbírságot kaptak. A leventefoglalkozáso-
kon népművelési programokat is tartottak. Ugyan-
akkor előadásokat és műsoros esteket szerveztek s 
erre készültek. Alakultak énekkarok, zenekarok is. 

 

A Bucsatelepi Levente Egyesület pecsétje 

A levente mozgalom kötelező volta, valamint a 
vakfegyelmet megkövetelő hivatásos tisztjei miatt 
nem kedvelték a fiatalok. Sajnos a harmincas évek 
vége felé már valóságos, tényleges katonai kikép-
zésben részesültek. A sajnos szó itt a háborús kikép-
zésre értem, nem a felkészültségre. Hiszen bizonyára 
sokat segített a frontra kikerült katonának egy előze-
tes levente kiképzés, mert így nem volt számára 
minden ismeretlen, se a fegyverek, se a fegyelem. 

A leventemozgalom tragédiája a II. világháború 
befejező szakasza volt, amikor a nyilasok leventék 
tízezreit küldték, kényszerítették a harcmezőkre. 
Azokat is, akik még alig kaptak valamilyen kikép-
zést. Ezért került nagy részük szovjet hadifogságba, 
majd hazatérésük után börtönbe. Mintha szegény 
fiatal tehetett volna az egész világháborúról. 

Bucsán is volt Levente Egyesület. Az itteni fiata-
lok is megkapták azokat a kiképzéseket, amelyek elő 
voltak írva a részükre. A focipálya mellett alakítot-
ták ki a lődombot, ahol kispuskával gyakorolhatták a 
célbalövést a leventék. 

Rendezvényeken is részt vettek. Az egyik régi fo-
tón jól láthatók a bucsai leventék. Az 1930-as évek-
ben tartott zászlóavatási rendezvény csoportképén 
elöl, a földön ülnek. Szépen vasalt egyenruhájuk, 
egyensapkájuk és jelvényük is volt. A Hősök ligeté-
ben készült felvételen ott vannak a község elöljárói, 
vezető tisztségviselői, az első világháború vitézi 
érdemrenddel kitüntetett katonái. Néhány embert 
sikerült azonosíttatnom, – ezek nevét le is írtam a 
kép alá – viszont a legtöbbet nem, mert múlik az idő 
és kopik az emlékezet az időseknél is. Így csakis a 
rokonokra hárul az a feladat, hogy felismerjék, meg-
ismerjék nagyapjukat, dédapjukat. 

Jó kutatást kívánok mindenkinek! 

K 
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HÁBORÚK ÉS RELIKVIÁK 

 
ékés megye éppen úgy, mint az ország többi 
megyéje „Hirdetés”-ben tette közzé amit az 
Ország Rendjei Pozsonyban, az Ország Gyű-

lésén határozatban fogadtak el a katonai szolgálatról 
1802-ben Őfelsége és az Ország védelmére. 

A Hirdetés minden településen ki lett függesztve, 
illetve az írástudó községi elöljárók megbízottjai 
által hangosan is felolvasták a templomok előtt. Így 
értesülhetett róla mindenki. Ez által jutott a fiatal 
férfiak tudomására, miként kell majd katonának 
menni. Maga a felhívás így kezdődött: 

 

Hirdetés 
Melly ki adattatott Tettes Nmes Békés Vármegye 
által az 1803k Esztendőben Martius 1ső Napján Gyu-
lán tartatott közönséges Gyűlésből. 

Az új katonaállítási rendre azért volt szükség a 
Tekintetes és Nemes Vármegye szerint, mert az 
eddigi bizonytalan volt az uralkodó számára. Fontos 
közlemény ebben az, hogy ezen túl örökös katona 
senki ne legyen. Vagyis nem lehet kényszeríteni 
senkit arra, hogy egész életét – az obsit kiadásáig – 
katonaként szolgáljon. Ezt úgy módosította az 1802-
ben összeült Országgyűlés, hogy meghatározott 
ideig, vagyis a gyalogosok 10, a lovasok pedig 12 
esztendeig szolgálnak majd. 

Az új szabályozás első pontja így hangzik: 
„1ször Minden Esztendőben ki adódván Minden 

Hellységnek a’ Vármegye által, hány Ifjúra lészen 
szükség a’ Magyar Seregnek azon egy tized része 
felváltására, melly haza bocsáttatik; a’ Fegyver 
viselésre alkalmatos Ifjúság öszve hívattatik, és 

eleibe terjesztetik, hogy ezen Esztendőben ennyi 
Ifjúságnak kelletik menni a’ haza jövők felváltására, 
kik közül, ha önként vállalkoznak, jó a’ jó; ha pedig 
nem? akkor a Bírák az Uraság, és a’ Vármegye 
azokat nevezik ki, közzüllök, kikre ide haza leg keve-
sebb szükség vagyon; vagy pedig sorsot vetnek ma-
gok közt, és a’ mégyen a’ kire a’ Sors esett.” 

Már ebből is kitűnik, mennyire másabb – talán 
még emberségesebb is – mint az eddig alkalmazott 
módszer. Vagyis megállapítanak egy ideális létszá-
mot, amelynek tíz százaléka évente leszerelhet s 
helyébe ugyanennyi szolgálatra kész fiatal lép. 

A kijelölés is jónak mondható, hiszen nem mind-
egy az uraság, de a község számára se, hogy olyan 
megy el tíz évre katonának, akire nagy szükség van, 
vagy ők maguk jelölik ki azt, akire kevésbé van 
szükség. A törvényalkotók persze gondoltak arra is, 
hogy ha nem tudják a megfelelő létszámot kijelölni, 
akkor a sorshúzás dönt majd. Ezt a Bucsatelep alapí-
tásáról szóló jegyzőkönyv így rögzíti: 
„Készíti a sorshúzási és állítási lajstromokat. Soro-
záskor a hadkötelesek előállításáról gondoskodik.” 

Vagyis még száz év múlva is működött ez a tör-
vény. Sőt még tovább is, hiszen mint itt is bemuta-
tom, még 1912-ben is szerel le olyan katona, aki 12 
évet szolgált a magyar hadseregben. 

A „Hirdetés” megjelent később a településeken 
plakát formájában is, mint „Tudósíttás”. Itt már több 
lehetőséget is felvázolnak azoknak, akik esetleg 
tovább szeretnének szolgálni, vagy újra beállnának 
katonának. 

Az első pontban így „csábítja” a férfiakat: 
„1ször A ki Másodszor is bé áll önként Katonának, 

ha mindjárt csak 6 esztendeig, minden Esztendőre 6 
Rhforintokat kap jutalmul.” 

A Rhénus forint bizonyára sokat érhetett, ha egy 
évre egyet ígértek.

 
A Hirdetés első pontja 

B 
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A „Tudósittás” eleje és vége 

A katonaság elől elbujdokolókról, elszökőkről se 
„feledkezik” meg a törvényhozó. Befejezésül súlyos 
szankciókat helyez kilátásba részükre: 

„Ellenben azok, a’ kik a’ Katona Választás Ideje 
elől el szöknek, ha vissza kerülnek csakugyan Kato-
nának adattatnak, még pedig úgy, hogy a’ ki szabott 
10. Esztendőn felyül még 6. Esztendeig tartoznak 
Katonáskodni, büntetésül.” 

A plakát alján olvasható a kifüggesztés időpontja 
is. Ami érdekes ebben, hogy nem az eddig használt 
sorrendben írják le, vagyis nap, hónap és év, hanem 
a ma is használatos sorrendben: 

„Költt 1803dik Esztendő Martius 26dik napján Te-
kintetes Nemes Békés Vármegyének Gyulán tartatott 
különös Gyűléséből. 

Feő Jegyző Domokos Lőrincz” 
A katonaállítás új szabályozása életbe lépett, s 

ezen túl ez vonatkozott minden település fiatal férfi 
tagjára. Természetesen Bucsa is ezek közé tartozott. 
Az anyakönyvekben is találunk erre utalást. 1880. 
november 8-án köt házasságot Hegyesi L. János 68. 
gyalogezredbeli tartalék katona Gidai Susannával. 

A haza védelme akkor is fontos volt, amikor az 
Osztrák-Magyar Monarchia részeke voltunk. Éppen 
ezért volt fontos a katonaság. Mindenkor hasznára 

vált a fegyverek ismerete, hiszen mindig adódott 
valamilyen harci esemény – Dózsa féle paraszthábo-
rú, Rákóczi féle szabadságharc, stb. Később pedig 
jött az 1848-as forradalom és az azt követő hadjárat-
ok és csaták, ahol szintén sok kardforgatóra volt 
szüksége a hazának. 

A katonasorsot kevesen kerülhették el. Azt hi-
hetnénk, hogy a nemesi családok ifjai voltak ezek. 
Nem jellemző, hiszen közülük kerültek ki a tisztek, a 
parancsnokok. A kadétiskola után már csak szinte 
reprezentációs célra használták rangjukat, egyenru-
hájukat s így tetszelegtek az ifjú hölgyek előtt. 

A közlegények s leginkább a gyalogosok sorsa és 
kiképzése volt a legnehezebb. A sok menetgyakorlat 
és alaki kiképzés nagy fizikai erőnlétet kívánt. A 
fegyverzet viselése, kezelése se volt egyszerű. A 
tábori élet főleg a hidegebb évszakokban sok megbe-
tegedést idézett elő. Bár azt mondják, hogy minden 
fiatal férfinak edzettnek kell lennie, ez a tíz éves 
szolgálat nem volt egy életbiztosítás és főleg nem 
biztos, hogy aki kiszolgálta az idejét, az egészsége-
sen tért vissza családjához. 

Mint látjuk, elszökni se volt érdemes, hiszen ak-
kor még több időt kellett letöltenie az illetőnek. 
Éppen ezért kevesen is próbálkoztak ezzel. 
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Kukli Antal Végelbocsátó Levele 1912-ből 

A véglegesen leszerelt katona obsitot kapott, ami 
azt jelentette, hogy neki már soha többé nem kellett 
katonának állnia. Egy időben aztán „divatba jött” 
hogy a szolgálat befejezésekor egy emléklap, vagy 
egy VÉGELBOCSÁTÓ LEVÉL szolgált elismerés-
ként a letöltött évekért. 

Itt bemutatok néhányat, amely reprezentálja ma-
gát azt a kort is, amelyben ez ki lett bocsátva. 

A Kukli Antal részére kiállított Végelbocsátó 
Levél tulajdonosa „a cs. és kir. 39-ik gyalogezred-
ben 10 és 3 hónap a m. kir 3-ik honvéd gyalogez-
redben 2 évig, összesen 12 év és 3 hónapig mint 
gyalogos népfölkelő becsülettel szolgált.” 

1912. december 31-én szerelt le és tért vissza 
családjához. 

A későbbiekben is készültek hasonló nyomtatvá-
nyok. Ezek már színesebbek voltak. Szerepelt rajta 
természetesen a császár, Ferenc József is. Az emlék-
lapon ott vannak a Monarchia országainak, tartomá-
nyainak címerei is, illetve a hadsereg különböző 
egységeinek katonái. Személyhez kötötté tették azál-
tal, hogy a leszolgált katona fényképét is ráragasz-
tották. Nem tudni milyen egyenruhában szolgálta le 
a rá kiszabott időt, de itt szép színes egyenruhában 

volt látható. Ez előnyomott papír volt, mert csak az 
illető portréját kellett a megfelelő helyre ragasztani. 

 
I. Világháborús emléklap 
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Egy másik fajta I. Világháborús emléklap 

A csatákban, ütközetekben részt vevő és leszerelt 
katonákra időnként elismerés várt. A kitüntetések és 
érmek a megbecsülés jelei voltak, s ezt az emberek 
mindenkor így is értékelték. Kellett is ez, hiszen a 
nélkülözés, a férfierő hiánya a munkából, a szeretett 
vőlegény, vagy férj távolléte megviselte az itthon 
maradottakat. Ugyanez volt a helyzet kinn a lövész-
árkokban is. Az otthoni ismerősöket nem kárpótol-
ták a golyózáporban kötött barátságok. 

 
A HAZÁÉRT érdemrend 

Ha a csatában elesett, csak bajtársai voltak mel-
lette, csak tőlük tudott esetleg elbúcsúzni. Ha várat-
lanul érte egy eltévedt golyó, vagy a front továbbvo-
nulásával holtteste a harcmezőn maradt, nem volt 
más azonosító, mint a nyakában lógó „dögcédula”. 
Kissé morbid a megnevezés, de sajnos mindenki 
csak így ismeri. Ez is mutatja, hogy ilyenkor már 
nem is veszik emberszámba azt, akire a halála pilla-
natáig veszélyes és fontos feladatokat bíztak, akit a 
haza védelmére vittek ismeretlen vidékekre. A halá-
la pillanatától már csak egy statisztikai adatként 
szerepelt a tábornokok jelentésein. Sok család kö-
szönheti ennek a kis szelencének, hogy fia, férje, 
testvére sírjának a helyt ismerheti. 

 
A”dögcédula” tokja 

 

 
A „dögcédula” két oldala 

Szerencsére sokan túlélték, sokan visszajöttek s 
beszámolóik alapján az itthon maradottak is megis-
merhették az elmúlt szörnyűségeket, a halált, a vért, 
a szenvedést, a kínt, a fájdalmat. Persze voltak olyan 
történetek is, melyek nem a rossz oldalát mutatták 
be a háborúnak. Emberként, bajtársként, ismerős-
ként sok-sok vidámsággal kellett feloldani a fegy-
verropogás által átélt feszültséget. 
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Nyírfakéregre írt levél címzése és rajta a tábori posta pecsétjével

Természetesen jutalom is volt, hiszen a túlélők 
viszik el hírét a csatáknak s másképpen hangzik 
majd a mások előtt elmondott történet, ha a végén a 
csatát megjárt katonák elismerésként kitüntetést, 
érmet, vagy egyéb elismerést kaptak. 

A kitüntetéseket büszkén viselték, az okleveleket 
is szívesen mutogatták ismerősöknek, rokonoknak. 
Egy idő múlva viszont mindez bűn lett. Sőt aki 
ilyent kapott, vagy viselt, azt hazaárulóként bélye-
gezték meg. Pedig ő csak parancsra tette mindazt, 
amit később a szemére vetettek. 

 

A nyírfakéregre írt levél másik oldala 

A fogolytáborok, a „gulágok” világa viszont 
szörnyű volt. Aki ezt túlélte, az szinte újra született. 
Kevesen jöttek vissza ebből a pokolból. Az ottani 
élet is különleges volt. Ennyi idő távlatából élmény-
nek nevezhető, de aki ott volt az rengeteget szenve-

dett. Különleges emlékek is származtak innen. Raj-
zok egymásról, a táborról, emléktárgyak töltényhü-
velyekből, és aknarepeszekből. A legérdekesebb 
viszont az a „levél” amelyik papír híján egy nyírfa-
kéregre lett írva. 1844. május 8-án lett ellenőrizve, 
majd utána lett postázva. Kürti András honvéd küld-
te feleségének Bucsa községbe. 

„Szeretet kedves feleségem!” Így kezdi a levelét. 
Nem sokat ír, hiszen csak az a célja, tudassa az itt-
honiakkal azt, hogy él. 

   

Bányai Kálmán lovas hírvivő Zsoldkönyve 

A fronton harcoló katonák kaptak egy kis pénzt 
is, melynek nagy részét hazaküldték a családnak, 
hiszen nekik nagyobb szükségük volt rá. Az élelem 
beszerzése a háborús időszakokban mindig gond 
volt, hiszen a spekulánsok, vagy az áthaladó frontok 
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határozták meg a beszerzési lehetőségeket. Éppen 
ezért volt szükség arra, hogy a harcoló katona is 
rendelkezzen pénzzel, hogy esetleg képeslap, emlék-
tárgy, vagy élelem vásárlására legyen egy kis anyagi 
háttere. 

 

Értesítés „Hadikötvény” visszafizetésről 

Nemcsak a harcoló katonáknak, de az államnak is 
szüksége volt pénzre, hogy a hadikiadásokra megfe-
lelő összeg legyen készenlétben. Sokba került a ru-
házat, az élelmezés, az utaztatás s nem beszélve 
magáról a fegyverzetről és a lőszerutánpótlásról. A 
nép ilyenkor újra előtérbe került és a hazafias ér-
zelmekre utalva pénzt gyűjtöttek. A hadikötvények 
kibocsátása után volt újra anyagi háttér, de a vissza-
fizetése sajnos nem történt meg. Így ez megint csak 
a szegény nép kasszáját terhelte meg –értelmetlenül 
és eredménytelenül. 

Trianon nagyon nagy sebet vágott a magyarsá-
gon. Mind a mai napig nem lehet ezt elfelejteni. Az 
ember akkor válik igazán naggyá, ha emelt fővel 
viseli a rá kimért sorsot. Ezt az érzést próbálta meg-
fogalmazni Dzsida Jenő költő a Psalmus Hungaricus 
című versében: 

„Mert annak fia vagyok én, 
ki a küszöbre téve, 
a külső sötétségre vettetett, 
kit vernek ezer éve, 
kit nem fogad magába soha a béke réve!” 

Fájdalmas vers ez, hiszen a magyarság ezeréves 
szenvedését veti papírra s próbálja megfejteni a bűnt 
amelyért sokkal többre érdemes nemzetünknek min-
dig és folyamatosan bűnhődnie kell. 

 „Fáj a földnek és fáj a napnak 
s a mindenségnek fáj dalom, 
de aki nem volt még magyar, 
nem tudja, mi a fájdalom!” 

Igen, ezt valóban helyesen fogalmazta meg, hi-
szen az a fájdalom, mely bennünket áthat és kínoz, 
azt csakis mi magyarok érezzük. 

Ítélete és összegzése a háborúról is egyértelmű. 
A tízparancsolat azon pontját, mely azt mondja: Ne 
ölj! – senki nem tartja be, sőt dicsőséggé magasztal-
ja a kényszerű gyilkosokat is: 

„Vallom, hogy minden fegyver jogtalan, 
a szelíd Isten könnyezett s úgy tanította ezt, 
ám annak a kezében, kit fegyver szorongat, 
a fegyver megdicsőül és ragyogni kezd.” 

Hány nemzet fiai ölték egymást, majd évek múl-
va barátként ölelgették a másikat. A nagypolitika 
szabja meg mindenkor, hogy kit kell szeretni és kit kell 
gyűlölni. Ember az embert nem bántja, csak akkor, ha 
uszítják, hogyha aljas módon hazudnak neki. 

 
 
 

 
Soczó János honvéd édesanyjával 

A háború borzalmai között voltak akik leírták az 
eseményeket. Ez hitelesen tükrözi a háború borzal-
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mait és megpróbáltatásait. A bevetések hangzavara, 
az éhezés a menetelés, az átcsoportosítás megviseli a 
katonákat, elfáradnak, elfásulnak. Bányai Kálmán 
naplószerűen írja le az eseményeket a bevonulástól 
kezdve – 1944. június 13-tól – egészen a hazatérésig 
– 1944. szeptember 21-ig – bezárólag. Az itt közölt 
szövegben ne a helyesírás, vagy a megfogalmazás 
hiányosságát nézzük, hanem a frontra kiküldött 
bucsai ember beszámolóját. Mivel ő folyamatosan 
írta le a szöveget és nem tagolta mondatokká, mégis 
meg tudjuk érteni, mi is történt vele és az osztagá-
val. Az kézírását nem mindig tudtam „megfejteni”, 
éppen ezért néhány település, vagy város neve is úgy 
szerepel, ahogyan nekem sikerült elolvasnom. Né-
hányat megtaláltam a térképeken, másokat viszont 
nem. Ennek ellenére érdekes és tanulságos a majd-
hogynem naplóként leírt szöveg. 

Folyó irat 
Az első lovashadosztály seregtestében hadra kel-

ve Nyíregyházáról 1944.04.13.-án Nyíregyházáról 
lementünk gépkocsival, Nagymacspusztára itt meg-
pakolva a kocsikat a nagy macsi állomáson bepakol-
tuk a vagonba inét vissza gépkocsin Nyíregyházára 
és mert az állomásra utazván beiratszámoztik az 
egyéni felszerelésünket délután 3 óra volt 
tikasztómeleg volt. Mindenki bucsúzkodott kiki az ő 
feleségétől a legnagyobb sírás és bucsúzkodás akkor 
volt amikor a vonat kiindult a pája udvaráról Deb-
recen felé és rajta keresztül, Karcagra, Kisújszál-
lásra. Törökszentmiklósra. Szolnok. Budapesten 
keresztűl. Lengyelországban 5 napig tartó utazás 
után megérkeztünk volna Lucineczbe1 de a partizá-
nok az ötödik éjel felrobbantották a vasutat előtünk 
ember veszteségünk nem történt és még azon az 
éjszakán kijavították a vasutat, és tovább haladtunk 
az éjjel felé, Lunineczben. Megérkeztünk és kivago-
níroztunk nagyon szép napsütötte vasárnap délután 
volt. 

Amikor megérkeztünk, innét aztán Jazovkára 
mentünk egy kis falu elhagyatva a világtól, itten ki is 
pakoltunk 2 napi tartózkodás után, 21 főt kivezé-
nyeltek Luninban, ez egy kis falu teli partizánokkal 
itten 3.nap nyugodtan telt el, de a negyedik nap éjjel 
légitámadás ért bennünket, de hálla Istennek semmi 
baj nem történt, fedezékünk, volt bőven minden em-
ber részér, hanem a nyolcadik napon aztán izgalmas 
napok következtek mi  aztán bevonultunk Jazovkára 
2 napos tartozkodás után kivezényeltek 21 önkéntes 
rakománnyal együtt. VII. 2.-án indultunk Jozefovkára 
erdőn és mocsáron keresztűl de ez az út igen izgal-
mas volt sűrűn légitámadással. Párosulva de a vé-
letlen folytán kijutottunk 3.-án Szuniofkára értünk 
itten aztán szíves fogadtatásban volt részünk, az 
orosz raták igazítottak el bennünket, visszább men-

                                                           
1
 Lucenec: Losonc szlovák neve 

tünk egy erdőbe, itt lepakoltunk éhen szomjan az 
éhségtől meggyötörve itten az első  éjszaka nyugod-
tan telt el. 

Egy két hullám ellenséges gép kereset bennünket. 
Másnap aztán megkezdődött a visszavonulás, de 
mink csak vártunk a már vesztükre nem létező gép-
kocsira mindenki elmenekült, de mi kitartottunk s 
végtelenségig egyszer aztán mindenkiben fellángol-
tak az élni akarság, de már akkor az orosz tüzérség 
verette az utat úgy hogy azt megkőzelíteni nem lehe-
tett már az orosz lovasság is aki 34 gyerek is közel-
ben voltak mindenki arcza elváltozott a szemek vakí-
tóan szikráztak és feszült percek következtek de az 
utolsó másodpercek ben változás állot be egy motor 
kerékpáros század menekülés közben bejöt az erdő-
ben ennek az ősmeretlen főhadnagynak köszönhetjük 
a soha meg nem szolgálható jóságát és a motorke-
rékpárosokkal menekültünk meg, amikor elhagytuk 
az erdőt az erdőre nagyszabású légitámadás kezdő-
dött, az orosz légi és földi erőnek az orosz úgy jött 
mintha a fölből nőt volna kifellé feltartóztatni nem 
lehetett. Menekültünk tovább fáradtan az éhségtől 
meggyötörve be értünk 5.-én Podorolonban egy 
éjszakát voltunk itt az útfélen dekoltunk a barázdá-
ban de itt is sűrűn égtek a Sztálin gyertyák. Innét 
reggel elindultunk tovább Szabellin.Podoroska inét 
Rozonára inét mennünk kellett julius 6.-án 
Pruzanára itt aztán gondoltuk hogy egy kis pihenő 
és koszt lesz, de már délelőtt indultunk tovább ra-
kománnyal vissza az első vonalban meg is érkeztünk 
Szloninban2, inét egy tanyában szállásoltunk be egy 
éjszakát töltöttünk másnap reggel 9 órakkor indul-
tunk Szloninon keresztül Baranovicse3 felé a máso-
dik bevetésre, az ég igen tiszta és meleg volt egy kis 
gyönge szél lengedezet de olykor igen keserű füstöt 
hozott a szél felénk. Utunk folytatása közben, amíg 
elértünk volna czélt még ijet nem látott és mindent 
elsöprő légi támadás ért bennünket itt aztán úgy 
hullott a légi akna meg a bomba és még esztet túl-
szárnyalta a mindent elsöprő légi géppuskatűz ame-
lyet a raták állandó, és egymást követő hulláma 
zúdított ránk ez megismétlődött tizen négyszer, így 
értünk el Baranovicsét, inét aztán nem tudtunk to-
vább menni, itt már éget még a föld is a németek 
vissza irányítottak és a német páncélosok is a harc-
kocsik is menekültek, menekülésünk közben, megsé-
rült a Kulcsár. Újabb légitámadás visszük a Kul-
csárt is az erdőben a raták elhúznak a fejünk felett 
hordágyra tesszük a sérülteket, de útközben egy 
másik sebesültet viszünk a kocsinkra de eztet leadjuk 
a sebesült szállítóknak és tovább megyünk. 
Szlovinon át egy Tanyában iten rögtön hozzálátunk 
az első segélynyújtáshoz, innét tovább mentünk 

                                                           
2
 Slonin 
3
 Baranovice 
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Rozonára ez egy kis község tele partizánokkal éjjel 
aztán itt is kerestek a raták és a Sztalin gyertyák 
sűrűn égtek reggel aztán tovább indultunk. 
Roznáról. Pruzanára, de a hidat felrobbantották a 
partizánok, visszamentünk Rozonára inét megkerül-
ve homok uton Bialisztokban értünk inét Bresztben 
itt aztán jelentkeztünk a német katonai parancsnok-
ságán innét irányítottak vissza Pruzanára 3 napi 
nélkülözés után vételeztünk élelmet Hajnovkán inét 
vonattal mentünk Varsóban a magyar eligazító pa-
rancsnoksághoz, itten két napig tartózkodtunk itten 
pihentünk egy kicsit ismét indultunk 1944. júl.15. 
Bresztbe, de már ide sem lehetett bemenni, innét 
Fukovra de mi éheztünk nagyon is. Minszk 
manszban(?) leszáltunk vételezni és a vonatról ki-
maradtunk és a nagy véletlenség fojtán így találtunk 
rá a mi alakulatunkra, a Sziedkezei állomáson az 
idő borult volt de ez a nap öröm teljes volt a mi 
számunkra, hogy megtaláltuk a mi bajtársainkat a 
következő órák már csak másod perceknek tűntek 
érdeklődtek, hogy vagyunk és mi is érdeklődtünk a 
bajtársak iránt hogy vannak és hogy élnek e még és 
itten értesültünk hogy a bajtársak közül hiányzanak 
tizen ezekről nem tudunk semmit, hogy meghalt vagy 
fogságba estek ezen bajtársak iránt a legnagyobb 
részvéttel vagyunk dehát inét is tovább megyünk 
vonattal vagy százötven kilométert, de a Sztálin 
gyertyák itt is megtaláltak és körül bombáztak de 
hálla Istennek veszteségünk nem lett, a mi éjelli 
vadászaink visszatérve leszálásra készültek akkor 
írtozatos géppuska tűzet zúdítottak rájuk most veszik 
észre hogy vendég van másnap tovább megyünk 
Varsó felé megérkeztünk. Varsó. Prágában4 itt egy 
éjszakát töltöttünk másnap indultunk ez egen5 szép 
város. Tele sok gyárral és igenforgalmas, inét aztán 
tovább megyünk Brotoncz, Szuvanov, Bahavári, 
Soczen, Szluczava, Jazkoricza,Tornya, Grezmonov 
ismét Rohensalzára6, itten meg álltunk itt aztán a 
német parancsnokság megfertőtlenített. Az éjszaka 
nyugodtan telt el, innét irányítottak bennünket to-
vább. Luzmaustandban innét tovább Naszulszki ál-
lomásra érkeztünk, innét aztán tovább vissza 
Plőnani állomásra és itten kipakoltuk és bevonul-
tunk az oszlophoz7. Éppen pihenőn voltak az alaku-
latok itten aztán megpihentünk augusztus 23-án 
aztán újra bevetettek bennünket inét aztán jártunk 
sokszor éjjel nappal szállítani és ment a munkánk 
gépiesen. Szeptember 1-én váltásra mentünk a Visz-

                                                           
4
 Nyilvánvaló, hogy írta ide Prágát, hiszen az pár száz 

kilométerrel odébb van 
5
 igen 
6
 Ismeretlen lengyel települések. Próbáltam ezeket megke-

resni az Interneten, de nem sikerült. Lehetséges, hogy 

pontatlanul írta le és ezért nem találom sehol 
7
 A menetoszlophoz. 

tulán túlra Varsó mellé itten két napig tartó légi és 
tűzérségi tűzben kitartottunk itt aztán a hadnagy úr 
és egy másik bajtárs is megsebesült de nem volt egy 
sem sürgős innét aztán vissza jöttünk a Visztulán és 
a Visztula innenső részéről támogatuk a küzdő csa-
patot 1944. IX. 21.-ig most pihenő van és készülünk 
haza felé a haza érdekeit közelebbről képviselni 
most mindenki a legnagyobb odaadással dolgozik.” 

 
Bányai Kálmán háborús naplójának egyik oldala 

Bányai Kálmán háborús relikviája ez a dokumen-
tum. Ő nem sebeket, de fájdalmas emlékeket hozott 
vissza falujába. Reméljük, hogy a felnövekvő nem-
zedéknek nem lesz hasonlóban része 

Aki megérti a háborút, megérti az emberiséget is. 
Az emberiség története ui. a háborúk története. 
Amióta írott történelem van, se szeri, se száma a 
háborúknak. Ez sajnos tény! A fő kérdés az, hogy 
miért keletkeznek a háborúk? Ezerféle elmélet van 
erre is, de ezek közül egyik sem teljesen helytálló. 
Én azt gondolom, hogy a legtöbb háború oka az 
emberi gondolkodásmódban gyökeredzik. Épeszű, 
erkölcsösen gondolkodó ember, nem akarhat hábo-
rút. Az épeszű ember fel tudja mérni az erőszakos 
tettek következményeit, ezért békére törekszik. Bé-
két akar a családban, abban a kisebb-nagyobb kö-
zösségben, amelyben él. 

Végső fokon, mindennek az oka a butaság. Amíg 
az emberekkel el lehet hitetni, hogy a hazáért ölni 
dicsőség, addig lesz háború. Legelőször is a butasá-
got kellene megszüntetni. De vajon van a butaság 
ellen orvosság? Sajnos egyelőre nincs. Félő, hogy 
soha nem is lesz. 
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ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK BUCSÁN 

 
űzek és tűzvészek gyakran egy egész falut el 
tudtak tüntetni. Bucsa település is a török 
időkben többször a tűz martalékává lett. Ép-

pen ezért óvni és félteni kell a házakat, a terménye-
ket és a természetet. Az 1794-ben az Úriszék által 
leírt levélben is ezt olvashatjuk: 

„…mely helytelen tselekedetek által, hír adás 

nélkül tett dolgaikkal az Udvarok meg szoríttatnak 

és tűz fészekké az úttzák rendeletlenekké
1
 és barlan-

gokká válnak,…” 
Majd később: 
„…hogy meg sűrűríttetvén a házak az helységet 

tüzi veszedelemre ki tették ez után pedig az illyen 

építtetések meg nem engedtetnek… 

… mind nappal, mind pedig éjjel a helységekbe 

jó vigyázattal légyenek és a’ hol a’ kéményeket rom-

ladozva félben lenni tapasztallyák, azokat az 

Elöljárókk fel adatván vagy a’ meg tsinálására ösz-

tönöztessenek a vagy átalyában húzattassanak le és 

újjra téglákból építtessenek, hogy a’ szomorú tűz 

által való következések el távoztassanak.” 

Mint láthatjuk, a tűz veszedelmétől mindenkor 
féltek s ezért különböző rendeletekkel, előírásokkal 
próbálták megakadályozni. Amíg a házak teteje 
náddal volt borítva, sokkal nagyobb volt erre az 
esély. Mint a leírtakból megtudhatjuk, előírták azt 
is, hogy a kéményeknek téglából kell lennie. Sőt, ha 
rogyadozó és gyenge, akkor le kell bontani és újat 
kell helyette építeni. 

 

Önkéntes tűzoltók lovas-szekéren 

A „tűzi veszedelmek” elkerülésére a nyári idő-
szakban – főleg aratás idején – figyelőszolgálatot 
szerveztek. A templom tornyából jól be lehetett látni 
a szántóföldeket és a községet. Így az esetleges tüzet 
idejében észre lehetett venni. 

Magyarországon az 1800-as évek második felé-
ben indult meg az önkéntes tűzoltó egyesületek 
szerveződése. Bucsán az 1950-es évek végén alakult 

                                                           
1
 Rendetlenekké 

meg az önkéntes tűzoltóság. Amint a részemre át-
adott dokumentumok igazolják, még az 1980-as 
években is működött. 

 

 

 

Nagy Péter önkéntes tűzoltó elismerései 

 

Bucsai önkéntes tűzoltók egy május elsején 

T 
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PECSÉTEK 

 
inden hivatalos iratra pecsét kerül. Ez is 
jelzi azt, hogy a rajta szereplő adatok vala-
milyen szempontból fontosak. Vagy a kibo-

csátónak, vagy a címzettnek. A pecsétek tulajdon-
képpen a hivatalok ujjlenyomatai. Változatos kivi-
telükkel, formájukkal mutatják egy kor szemléletét 
és stílusát. Ugyanakkor vannak olyanok, amelyek 
csak tájékoztató jelleggel kerülnek a papírokra. 

Egy-egy pecsét bemutatja a kibocsátó, az alkal-
mazó működését is. Vannak olyanok, amelyek ma 
már nem létező hivatal, vagy közösség használt. 
Ezáltal válik ez a lenyomat kordokumentummá. 
Ugyanakkor ez által lehet újra felfedezni egy-egy 
időszak gondjait, akár helyi, akár országos viszony-
latban. Sokszor az adott időszak politikai felfogását 
is tükrözik a pecsétek. 

Eddig is több pecsétlenyomatra bukkantam, ame-
lyek be is lettek mutatva. A régi iratokat és papíro-
kat lapozgatva újabbakat is találtam. A felfedezők 
izgalmával szoktam ezeket kézbe venni s örömmel 
sorakoztatom a többiek közé. Az a legszebb pillanat, 
amikor valóban olyan pecsétet látok, amelyről még 
csak nem is hallottam, sőt szerintem mások se. Le-
het, hogy most bemutatva az idősebbekben felde-
reng valami emlék erről, de a fiatalabb nemzedéknek 
már ez bizonyára ismeretlen. 

Egyik ilyen pecsét a Munkaerő Nyilvántartó le-
nyomata. Ez a hivatal a háború után működött. A 
lenyomatot egy 1948-as iraton találtam. 

 

Munkaerő Nyilvántartó pecsétje 

Az 1920-as 1940-es években itt Bucsán is sok 
kisbirtokos élt. Gazdálkodásuk minősége és életvi-
telük jobbá tétele érdekében ők is csatlakoztak A 
Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsé-
géhez. 

1906-ban, a Bádogosok Szakszervezetének buda-
pesti, Dob u. 82. szám alatti helyiségében a magyar-
országi szegényparasztság küldöttei azért gyűltek 
össze, hogy megalakítsák érdekvédelmi szervezetü-
ket, a Magyarországi Földmunkások Országos Szö-

vetségét. Céljuk a mezőgazdaságban dolgozó embe-
rek gazdasági helyzetének javítása volt. Megalaku-
lása után alig egy évvel az ország egyik legnagyobb 
szervezete lett. 

 

Földmunkások és Kisbirtokosok 
Országos Szövetsége Bucsai helyi csoportja 

1918 végén módosította alapszabályát, és meg-
változtatta a nevét is. Ettől kezdve lett Földmunkás-
ok és Kisbirtokosok Országos Szövetsége.. Ettől 
kezdve, a kibővített szövetségben a mezőgazdasági 
munkások mellett már a kisbirtokosok is részt vehet-
tek. Ez fontos volt, hiszen a kisbirtokosok helyzete 
alig különbözött az egyszerű mezőgazdasági munká-
sokétól. 

 

Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos 
Szövetsége Bucsai helyi csoportja 

A mezőgazdaság szocialista átszervezésének ide-
jén a Kommunista Párt a FÉKOSZ és az UFOSZ 
tagjait tömörítő, egységes paraszti tömegszervezet 
alakítását határozta el. 1948. december 18-án életre 
hívta a Dolgozó Parasztok és Földmunkások Orszá-
gos Szövetségét (DÉFOSZ), amely gyors fejlődés-
nek indult: 3300 falusi és 1100 üzemi alapszervezete 
több mint 800 ezer tagot számlált. Az új szervezet 
már a szocializmus alapjait építő állam mechaniz-
musában helyezkedett el, egyaránt szolgálta a pa-
raszti érdekvédelmet és a mezőgazdaság szocialista, 
nagyüzemi átszervezését. Bucsán is megalakult a 
Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szö-
vetségének helyi csoportja, amely képviselte a helyi 
gazdálkodókat 

M 
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Legeltető Társaság Bucsatelep 

A helyi közlegelő használatára létrejött Bucsa-
telepen a Legeltető Társaság. A helyi gazdák állatál-
lományuk arányában hozzájárultak a közös legelő 
fenntartásához.  

A második világháború utáni időszak egyik leg-
szomorúbb és legkegyetlenebb eljárása a beszolgál-
tatás és begyűjtés volt. A vidék minden terményéből 
s az állatállományból központilag meghatározott 
mennyiséget be kellett szolgáltatni. Az állatok levá-
gásához is engedély kellett. Ha nem volt ez meg, 
akkor fekete vágásnak minősült és akár börtönnel is 
büntették az elkövetőt. Nem vették figyelembe pél-
dául azt se, hogy egy sertés levágásából mennyi zsírt 
lehetett kinyerni. Ha a megfelelő mennyiséget nem 
tudta előállítani a gazda, akkor kénytelen volt még 
vásárolni hozzá, nehogy retorzió érje. 

 

Szeghalmi Járási Begyűjtési Hivatal 
Bucsai megbízottja 

A mezőgazdaságban termelők mellett természe-
tesen voltak kereskedők is, akik a lakosságot ellátták 
élelmiszerrel, a háztartásban szükséges kellékekkel s 
különböző árucikkekkel. 

A magán kereskedők, a kiskereskedők is használ-
tak pecsétet, hiszen az árurendeléshez ez elengedhe-
tetlen volt, ugyanakkor, – mint az előbbiekben is szó 
volt róla – ez hivatalosabbá tette az ügyintézést 
minden vonalon. 

A kiskereskedők árucikkekkel és élelmiszerrel 
látták el a bucsaiakat. Voltak a faluban szolgáltatást 
végző iparosok is. Természetesen ők is használtak 
pecsétet, melyen feltüntették nevüket, foglalkozásu-
kat s természetesen lakcímüket. Ez sokszor reklám-
nak is jó volt, hiszen a pecséten szereplő adatok 
alapján bárki megkereshette azt a szolgáltató kisipa-
rost, akire szükségük volt. 

 

FEKETE JÁNOSNÉ 
fűszer-, rőfös-, rövidárú- 

és terménykereskedő 
BUCSATELEP 

Fodrász, csizmadia, kovács, koszorúkészítő és 
egyéb szakmák képviselői folytatták tevékenységü-
ket kisiparosként. Bár a háború után nem szívesen 
engedélyezték az önálló ipar gyakorlását, néha 
azonban engedni kellett, hiszen voltak olyan terüle-
tek, amit állami vállalat, vagy cég nem tudott volna 
megoldani 

 

 

Villanyszerelő és koszorúkészítő pecsétje 

A kisiparosok, – másképp „maszekok” – pecsét-
lenyomatai megmutatják azt, hogy milyen típusú 
iparágak nyújthattak megélhetést azon a területen, 
ahol nagyobb gyár, vagy üzem nem működtek. A 
mezőgazdasági foglalkoztatottság mellett szükség 
volt ezekre, hiszen mindig szükség volt a kisiparos 
szolgáltatására. 

Egy dolgot azért még meg kell említeni. A kis-
iparos, a „maszek” nem illett bele a szocialista vi-
lágnézetbe, így eszerint is kezelték őket. Ellenőrzés 
alatt kellett tartani mindenkit, így kötelező volt be-
lépniük a Kisiparosok Országos Szövetségébe. Csak 
így űzhették az ipart. Mivel pecsétet is kellett hasz-
nálniuk, így azt el kellett készíttetni. Ez se volt egy-
szerű feladat, hiszen csakis regisztrált, csakis nyil-
vántartott kisiparos rendelhette meg. Az elkészítés 
helyén is nyilvántartásba vették, s csak így adták át 
részére az elkészített bélyegzőt. Mostanában bárki, 
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bármilyen jellegű vagy feliratú bélyegzőt készíttet-
het magának, nem kell hozzá különleges engedély, 
így a mai nemzedék nem ismerheti azokat a nehéz-
ségeket, amelyek ilyenkor felszínre kerültek. 

 

 

BÉKE MGTSZ két féle pecsétje 

Alakult mezőgazdasági termelőszövetkezet is 
Bucsán. Nem is egy. Ugyanakkor ismert az, hogy a 
TSZ-ek se tudtak mindenkinek munkát adni, s aki 
nem akart távolabbi vidékre utazgatni, az kénytelen 
volt helyben érvényesülni valamilyen módon. 

 

Állami Állatorvos Bucsa 

A gazdaságokban, a magánházaknál tartott álla-
tok egészségére mindenkor a helyi állatorvos ügyelt. 
Ez már a falu önállósulása előtt is így volt. A körzeti 
állatorvos végezte el ezeket a feladatokat. A bucsai 
állatállomány egészségére az 1950-es évektől már 
helyi állatorvos vigyáz. 

A kisiparosok mellett ott voltak még a szövetke-
zetek, amelyek éppúgy a lakosság ellátására szako-
sodtak. A szövetkezetek nemcsak termeléssel, de 
kereskedelemmel is foglalkoztak. Legtöbbször a 
saját maguk által elkészítette termékeket árulták, de 
természetesen mindenféle árucikk ott volt a polcai-
kon. Nagyobb állami – kereskedelmi árut értékesítő 
– vállalat nem működhetett volna megfelelő haszon-
nal egy kis faluban. Ezért hárult ez a feladat a kiske-
reskedőkre és mellettük a szövetkezetekre. Az itt 
működő boltjaik pecsétlenyomata megtalálhatók az 
áru vásárlásakor kiadott számlákon. 

 

 

 

Három szövetkezet pecsétje 
Füzesgyarmattól való elszakadás után elsőként az 

anyakönyvezést helyezték Bucsára, hogy ne kelljen 
kilométereket utazni a bejegyzések miatt. Ezek pe-
csétlenyomatai is megtalálhatók anyakönyvi másola-
tokon, s egyéb nyomtatványokon. A különböző poli-
tikai rendszer is visszatükröződik a lenyomatok kö-
zepén található címerek által. 

    
 

       

Négy anyakönyvi pecsétlenyomat 

Bucsatelep létrejötte után az első feladatok egyi-
ke a hivatali ügyintézéshez elengedhetetlen pecsét-
nyomó elkészítése. Az 1901-es lenyomatok jelzik, 
hogy innen kell számítani az önállósodás első szaka-
szát. Mivel a helyi hivatal is rengeteg adminisztráci-
óval volt megterhelve s a helyi ügyek száma is jelen-
tős lehetett, ezért több pecsétet is kellett készíttetni, 
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hogy a megfelelő érvényesítésnek eleget tudjanak 
tenni. A hivatal működéséhez szükséges lenyomat-
okon is végigkísérhetjük a politika változásait, s az 
ügyintézés mindennapjait. 

 
 

     
Bucsatelep három pecsétlenyomata 

 

    

Bucsa község Tanácsának pecsétjei 

Az ügyintézéshez használt nyomtatványok fejlé-
cénél és néha a keltezésnél is használták a település 
nevét tartalmazó hosszbélyegzőt. Ez csupán arra volt 
kitalálva, hogy az adminisztrációt végző személy ne 
kézzel írja le Bucsa nevét. Többféle variációját 
használták. 

 

Bucsa hosszbélyegző 

Nem szabad elfeledkeznünk az egyházak pecsét-
jeinek lenyomatairól se. Néhányat ezek közül sike-
rült a Bucsa című, 2006-ban megjelent könyvemben 
már bemutatni. Néhány azonban hiányzott ebből a 
„gyűjteményből”. Így most ezeket is sikerül itt be-
mutatnom. 

 
Bucsatelepi Református Egyházközség 1907 

 
A Bucsai Református Lelkészi Hivatal pecsétje 

 
A Református Egyház hosszbélyegzője 

Sikerült megszereznem olyan postai pecsétet, 
amelyen Bucsatelep neve szerepel. Ez azért érdekes, 
mert így bizonyítva van az, hogy már ekkor műkö-
dött itt posta. A későbbi pecsét lenyomata 1960-ból 
és 1961-ből van. Mivel a postán lebélyegezett leve-
lek innen elkerültek, így ez is különlegesnek számít. 

 

Bucsatelep postai pecsétje 

 

Bucsa postai bélyegzése 
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A REFORMÁTUS EGYHÁZ DOKUMENTUMAI 
 

énz nélkül még az egyházak se tudnak mű-
ködni. Míg régebben az egyházak rendelkez-
tek nagyobb vagyonnal – földekkel, épületek-

kel – volt rendszeres jövedelmük. A földekről beta-
karított terményt értékesítették, s a bevételt felhasz-
nálhatták az egyház céljaira. 

Ez most már teljesen másképpen működik, s ez 
által szinte kétségessé válhat bármelyik egyháza 
fennmaradása. Az államilag támogatott vallási kö-
zösségek meg lettek fosztva önállóságuktól, így 
mindig az éppen aktuálisan regnáló hatalomtól füg-
genek. 

Ennek ellenére kisebb nagyobb bevételek előfor-
dulnak minden felekezetnél, de ez egyre csökken. 
Hiszen ezek semmi módon nem fedezik a kiadásokat 
s az egyéb költségeket. 

 

Egyik bevételi forrás az egyházadó 

A hívők egyházadó befizetésével járulnak hozzá 
minimálisan a helyi egyház működéséhez. Mivel ez 
önkéntes adomány, így a befizető határozza meg azt 
az összeget, amelyet havonta nélkülözni tud. Ugyan-
akkor istentiszteletek, szentmisék alkalmával a je-
lenlévők még a perselybe is dobhatnak némi kis 
pénzt. Kis pénzt adnak, hiszen legtöbbször a vásárlás-
kor megmaradt felesleges aprók kerülnek ide. 

 

Nyugta kiadásról 

A református egyház irattárában sok olyan kis 
elismervény van, mely igazolja, hogy a rendelkezés-
re álló pénzeket mire költötték el. Nem kell valami-
lyen nagyberuházásra, vagy nagy mennyiségű pén-
zek elköltésére gondolni. Kicsi összegekről van szó, 
amelyeknek kifizetése sokszor még így is nehézkes 
volt. Már csak a pénzhiány miatt is. 

 

Jegyzék egyházi rendezvényre vásárolt kellékekről 

Mint minden gazdálkodó szervezet, így az egy-
ház is készít minden év végén egy pénzügyi elszá-
molást. Ebben tételesen leírnak mindent, a bevételi 
oldalra kerül az, hogy honnan és mennyi pénz érke-
zett be, a kiadási részbe pedig ott szerepelnek a 
számlák, amelyekre a kifizetések történtek.  

 

Virágpalántára kifizetett összeg 

A kisebb kiadásokat nem a ma megkövetelt hite-
les számlával igazolták, hanem legtöbbször csak egy 
kézzel írott elismervényt adtak, melyre felírták, hogy 
milyen célra, mekkora összeget és ki költött el. Ez 
bőségesen elegendő volt az ellenőrzés szempontjá-

P 
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ból is. Természetesen nem éltek vissza soha ezzel a 
helyzettel. Mindenkor s mindenki ügyelt arra, hogy 
az a kevés pénz, amely rendelkezésükre állt, valóban 
olyan dolgokra legyen elköltve, amire nagy szükség 
volt. 

A kiesebb kiadások mellet voltak természetesen 
nagyobbak is. Ezek a templomépület és a parókia 
működéséhez elengedhetetlen költségek voltak. Az 
elektromos áram, a biztosítás, a tisztítószerek stb. 
mind olyan tételek, amelyekre havonta kellett bizto-
sítani a pénzt. 

Minden református hitű fiatalnál eljön az idő-
szak, amikor fel kell készülnie a konfirmálásra. A 
lelkész segítségével megtanulják mindazt amit tud-
niuk kell hitükről, vallásukról. Segítségre van ebben 
„A református konfirmációi káté” című kiadvány. 
Ebben több mint száz kérdésre kapja meg a választ a 
konfirmációra készülő fiatal. 

 

Részlet a Konfirmációi kátéból 

 

1926. 

 

1935. 

 

1931. 

 

1965. 

A konfirmáció a református fiataloknak egyik 
fontos eseménye. A konfirmálás egyházi avató szer-
tartás, tulajdonképpen megerősítés. Néhol kérdések-
re kell válaszolnia a jelöltnek, ebben az esetben ezt 
vizsgának is tekinthetjük. Maga a szertartás arról 
szól, hogy érett gondolkodású a jelölt s megerősíti 
hitét Istenben. A konfirmáció megtörténte után em-
léklapot kapnak a fiatalok. Ezek közül láthatunk itt 
néhányat 
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Konfirmációs emléklap 1909-ből 
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Keresztelésre várva 

Az eltérő vallású házasulandókkal jegyzőkönyvet 
írattak alá, amelyben rögzítették, hogy a születendő 
gyermekük milyen vallást követ majd. Általában úgy 
egyeztek meg a családok, hogy a fiú az apa, míg a 
lány az anya vallását követi majd. Természetesen 
ettől eltérő megegyezés is lehetett, például olyan, 
hogy minden gyermek az egyik szülő vallása alapján 
lesz megkeresztelve. 

 

A főszolgabíró előtt aláírt Jegyzőkönyv 

Az esküvő bejelentése után következett a temp-
lomi kihirdetés, amit később a polgári anyakönyve-
zés is átvett. A lényege az, hogy aki tud valami aka-
dályt, ami miatt ennek a házasságnak nem szabadna 
megvalósulnia, az jelezze a kihirdető felé. Ilyen 
lehetett például az, ha valaki már házasságot kötött 
és még élt a párja s emellett még el sem vált. Ezt be 
kellett jelenteni és akkor nem történt meg az esküvő. 

 

Kihirdetési okmány 

 

Esketési emléklap 

A házasságkötés után az egyházak egy emlékla-
pot adtak az ifjú párnak, míg a polgári esküvőknél a 
házassági anyakönyvi kivonatot. Az utóbbi időben 
itt is szokássá vált egy szép emléklap átnyújtása, 
hiszen mégis csak egy jelentős fordulat következett 
be két fiatal életében s erre ez a hivatalos papír is 
mindig emlékeztet majd. Szinte nincsen olyan csa-
lád, amely ne rendelkezne ezekkel a dokumentu-
mokkal. Ez is segíti az esetleges családkutatást. 
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BUCSA VALLÁSI TÉRKÉPE 

 
allási hovatartozásukat az emberek mindig 
büszkén felvállalták. Nem is titkolhatták 
volna, hiszen aki vallását gyakorolta, az va-

sárnaponként mindig eljárt a templomba. Ha máskor 
nem, hát ilyenkor kiderülhetett az, melyik felekezet-
hez is tartozik valaki. 

Katolikusok és reformátusok között mindig nagy 
volt a versengés. Olyannyira, hogy sokszor még akár 
tettlegességre is sor kerülhetett. Nem is beszélve 
arról, amikor a szerelem is belépett a fiatalok életé-
be. Ilyenkor nem számított a vallás. Ebben az eset-
ben csakis a másik fél volt az elsődleges. A problé-
mák csak akkor kerültek a felszínre, amikor az eskü-
vő került szóba. Legtöbbször úgy intézték el ezt a 
kérdést, hogy az esküvő a fiú vallásának megfelelő-
en zajlott le. A gyermekek születésekor a szülők azt 
vállalták, hogy a fiú mindig az apa, a leány pedig 
mindig az anya vallását követte. 

Természetesen áttérések a másik vallásra ilyen-
kor is előfordult. De megesett máskor is, akár sze-
mélyes ellentétből, akár meggyőződésből. A 
reverzálás, a másik hitre való áttérés egyik vallási 
vezetőnek se tetszett, de el kellett fogadnia. 

Az egyház kötelékébe tartozó személyeket, csa-
ládokat mindig nagy figyelemmel kísérte a pap. 
Érthető is, hiszen ő volt a „pásztor”, aki védi és őrzi 
a nyájat. Több alkalommal járták ezért a falut és 
tértek be családokhoz, hogy megbizonyosodjanak 
arról, hogy még mindig erősek-e hitükben, hogy 
nem lettek-e a másik vallás követői. Ezt általában 
jegyzőkönyvben, vagy családlátogatási naplóban 
rögzítették. 

 

Egy különleges és látványos módszert itt láttam 
először Bucsán. ugyanis nem hallottam még senkitől 
se, hogy létezik valahol vallási térkép. Igen, vallási 
térképről még nem hallottam, S azt hiszem mások 
se. Pedig van. Legalábbis itt Bucsán létezik ilyen. A 
község térképét rajzolta meg Tömöry Lajos reformá-
tus lelkész 1956-ban. 

A térkép színesben lett megrajzolva. A vallási 
hovatartozást más más színnel jelölte készítője. Így 
teljesen egyértelmű a térkép alapján, hogy melyik 
házban milyen vallású emberek laktak. Mai viszony-
latban ez már csak egy érdekesség. Éppen ezért nem 
is azon van a lényeg, hogy valóban kik melyik vallás 
gyakorlói. Egyáltalán az a fontos, hogy egy ilyen 
térkép elkészítésére vállalkozott valaki. 

A jelmagyarázatból lehet kiindulni. A vallásokat 
eltérő színekkel jelölte Tömöry Lajos. A piros a 
református és az evangélikus, a zöld a római katoli-
kus, a sárga a baptista, a lila pedig az adventista 
hívőket jelöli. 

 

A térkép jelmagyarázata 

A térképen az egyházi vonatkozáson kívül még 
számtalan olyan jelzés van, ami tájékoztat bennün-
ket az akkori helyzetről. Vagyis azt mutatja be, mi-
ként is nézett ki Bucsa 1956-ban. 

Például fel vannak rajzolva a térképre azok a ku-
tak, amelyek a Kossuth Lajos utcán voltak. Leg-
alábbis a térképen négy kút szerepel. Az ötödik kutat 
Bogárzónál a Szabadság út és a Bartók Béla utca 
sarkára rajzolták. 

A térképen szerepelnek az iskolák is, hiszen több 
iskolában is folyt oktatás, vagyis több iskolaépület 
volt a faluban. Ezek mindegyike megtalálható. 

Jól látható a Déli sor mellett a Sportpálya. Meg-
tudhatjuk, hogy régen a vágóhíd a sportpálya mellett 
volt, hiszen ez is fel van rajzolva. Természetesen a 
malom épülete is jelezve van. 

Érdekes, és jó tudni, hogy itt Bucsán 1956-ban 
még disznópiac is volt. Legalábbis ezt mutatja ez a 
térkép. A disznópiac a Bocskai utca közepe táján 
volt. Ott, ahol most egy széles árok viszi a csapa-
dékvizet a Berettyó-csatorna felé. Tudomásom sze-
rint már akkor is egy mély árok volt itt, melyen egy 
hídon keresztül lehetett átjutni. Most ezen a részen 
már lebetonozott út vezet Kisbucsa felé. 

V 
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A Kossuth tér környéke kinagyítva 

 
Érdemes áttanulmányozni a Kossuth tér környé-

két kinagyítva. Baloldalon láthatjuk, hogy akkor már 
volt ott egy óvodaépület, mellette a sarkon pedig egy 
felirat: HÚS. Vagyis egy húsüzlet. 

T. HÁZ jelzi a tanácsházát, mellette van a Posta. 
A tér jobb oldalán volt a Piac és előtte a kút. Ez, az 
előzőekben leírtak szerint a hatodik kút, melyet a 
lakosság használt annakidején. 

A tér jobboldalán ott az Áll. Isk., vagyis a Bocs-
kai úti iskola, előtte pedig a MOZI. A tér sarkán 
pedig FM jelzéssel a Földműves Szövetkezet van 
jelölve. Három FM jelzés az út túloldalán is van. 
Egyik közülük a péküzlet, a pékség. 

Az Arany János utca sarkán pedig szintén egy 
érdekes tájékoztatás van beírva: TÜZELŐ. Vagyis 
itt árulták a hideg téli napokra való fát és szenet. 

A Széchenyi utca sarkán is van egy beírás DR. 
Vagyis Doktor. A mai orvosi rendelő már akkor is 
orvosi lakásként és rendelőként szolgált. Ezért is 
volt ennek az utcának a neve: Doktor utca. 

Az Alkotmány utca sarkán volt a rendőrség a tér-
kép szerint. Vele szemben a sarkon EG. Egészség-
ház. Karcag felé a következő, a Hunyadi utcai sar-

kon megint egy FM, ami azt jelzi, hogy itt is volt 
egy Földműves Szövetkezeti bolt. Vele szemben az 
út túloldalán ÁLL. ORV. Vagyis állatorvos. 

A térkép bal felső sarkában összegezte Tömöry 
Lajos lelkész a térkép alapján meghatározott ered-
ményt. Vagyis: 

1956. évi egyházi „népszámlálás” eredménye: 
(lelkész összeírása szerint). 

Lélekszám: Bucsa belterületen: 1650 ref. lélek. 
Bucsa külterületén: 250 ref. lélek. 
Összesen: 1.900 ref. lélek. 
Ez azt mutatja, hogy Bucsán 1956-ban 1.900 re-

formátusvallású ember élt. A térképen szereplő, 
különböző színes pontok összeszámlálása után meg 
tudnánk határozni a többi vallást gyakorlók létszá-
mát is. 

Ennyi idő távlatából köszönet jár Tömöry Lajos 
lelkésznek, hogy ezt a hatalmas munkát elvégezte, 
hiszen nem csak maga a rajzolás, de az összeírás, a 
„népszámlálás” is rengeteg időbe és sok energiába 
került. Köszönet érte, hiszen ezzel a munkával na-
gyon nagy segítséget nyújtott nekünk. Ezzel sikerült 
közelebb hozni azt a kort, azt az időszakot. 
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ucsa területén több alkalommal is találtak 
olyan régészeti leleteket, amelyek bizonyítot-
ták a terület lakhatóságát. Ezek a leletek 

egészen a római korig is visszavisznek bennünket. A 
régészeti kutatások mindenkor nagy költséggel jár-
nak, ugyanakkor a siker se mindig biztosított. Nem 
beszélve a türelemről, amely nélkül nem lehet bele-
fogni a múlt emlékeinek a feltárásába. 

A helyi feltárások eredményeire mindig oda kell 
figyelni, hiszen számtalan olyan információra lelhe-
tünk benne, amely nélkülözhetetlen Bucsa történeté-
nek pontos megismeréséhez. Az itt végzett ásatások-
ról, kutatásokról is készültek tanulmányok, de a 
helyi lakosok erről mit se tudnak. Nagy hiányosság 
ez, hiszen a fáradságos munka eredményére min-
denki kíváncsi lenne, mindenkit érdekelne valami-
lyen szinten. 

Ennek a kötetnek az egyik feladata, hogy minden 
olyan ismeretanyag, amely valamilyen módon 
Bucsát is érinti, legyen felkutatva és bemutatva. Az 
1960-as években Békés megyében nagyszabású ré-
gészeti feltárások kezdődtek. Ennek része lett Bucsa 
is, hiszen a krónikák is többször megemlítik. A kuta-
tások egyik ösztönzőjeként az itt használt helynevek 
is szolgálhattak. Ilyen például Kismonostor is hiszen 
ez egyértelműen a honfoglalás utáni időszakra utal-
hat. Az Árpádkori feljegyzésekben megemlítik Sze-
rep mellett elterülő mocsárt. S mint tudjuk, éppen ez 
a rész volt mocsaras, lápos vidék egészen az 1800-as 
évek közepéig. 

Békés Megye Régészeti Topográfiája (1982) az 
egész megyében történt ásatásokról számol be. En-
nek egy kis szeletét alkotja a szeghalmi járásból a 
bucsai részen végzett feltárásokról írt tanulmány. 
Érdekes dolgozat ez, amely az ásatások során feltárt 
leletek és a pusztában lévő részek történelmi hátterét 
próbálják bemutatni nekünk. Az ebben résztvevő 
kutatók a beszámolójukban többször is felhasználják 
azokat a régebbi feljegyzéseket, amelyek éppen erről 
a területről mesélnek. Ilyen többek között a Haan 
Lajos: Békés vármegye hajdana (1870), vagy éppen 
Gacsári István: Füzesgyarmati krónika (1838) című 
kiadványok, amelyekre a kutatók támaszkodhattak s 
tanulmányukban hivatkoznak is rájuk. 

Több hullámban is végeztek ásatásokat. Az 1950-
es, 1960-as, 1970-es években, majd legutoljára 
1988-ban jártak Bucsán régészek. Ez utóbbi népes 
iskolás-segítőkkel kiegészítve. (De erről majd egy 
másik fejezetben írok.) 

Hogy képünk legyen valamennyire ilyen nagy idő 
távlatából is a helyszínekről, készült egy térkép is. 
Ennek alapján megtudhatjuk, melyik helyszínen mit 

találtak a régészek. Ugyanakkor megismerhetjük a 
nagy Bucsa Pusztának néhány olyan részét, amely 
lassan már elfelejtődik. A település történelme 
szempontjából azonban nagyon fontos, ezért meg 
kell őrizni, ha másképpen nem, hát ennek a könyv-
nek a lapjain. 

Az 1982-ben készült tanulmány adatai rengeteg 
információval szolgálnak a későbbi kutatóknak és a 
helyi érdeklődőknek. Bár nem hiszem, hogy napja-
inkban is találnánk értékes lelőhelyeket. Éppen ezért 
kell ezeket megőrizni és alkalom adtán használni is. 

A térképpel is ellátott kutatási beszámolóból 
megismerhetjük közvetlen környezetünkben találha-
tó területek elnevezéseit és az itt talált leletek alap-
ján feltérképezhetjük, hol és melyik részen éltek 
emberek. Ugyanakkor megtudhatjuk hogy ezen terü-
leteket mely időszakokban lakták közösségek. 

Mint ismeretes, mocsaras, lápos, sással és náddal 
benőtt vidék volt Bucsa és Bucsa Puszta. A leletek 
alapján azonban azt lehet feltételezni, hogy ez nem 
volt mindig így. Elképzelhető, hogy a sűrű és vad 
növényzet jó rejtekhely volt a garázdálkodó hordák 
ellen. Azonban azt se szabad figyelmen kívül hagy-
ni, hogy nem kellett mindig erőszakos csoportoktól 
tartani. 

Éppen ezért lehetséges, hogy az új-kőkorban, a 
rézkorban még nem vette hatalmába a víz ezt a vidé-
ket. Az itt csordogáló patakok és folyók normális 
körülmények között folytak a medrükben s csak egy 
nagyobb esőzés alkalmával árasztották el a vidéket. 
Az erdőségek vadjai, a mezők füvei és a vizek halai 
bőséges táplálékul szolgáltak az itt élőknek abban az 
időben is. 

Az éghajlati változások és a megjelenő civilizá-
ció – még ha kezdetlegesen is – elkezdte pusztítani a 
természetet. Az erdők fáit építkezésre és tüzelésre 
használták, tehát fogyatkoztak azok a „védelmi vo-
nalak” amelyek a tél tavaszi olvadásokat lelassíthat-
ták. Így a bőségesen lezúduló vizektől a meglévő kis 
patakok és folyócskák felduzzadtak, kiöntöttek s úgy 
elárasztották a laposabb részeket, hogy nem volt 
ideje visszatérni a saját medrébe s máris jött az 
újabb víz az esőzésekből. Így szép lassan elmocsara-
sodott a vidék. 

Krónikákban olvashatjuk, hogy hatalmas száraz-
ságok is voltak. Ezek mértékét az is mutatja, hogy 
még a Berettyó medrében se volt víz, az is száraz 
volt. 

A régészeti feltárások során előkerült minden kis 
cserépdarab egy régi korból üzen nekünk. Elmondja 
mindazt, amit nekünk róla tudnunk kell. Csak meg-
felelően kell odafigyelni ezekre az üzenetekre. 

B 
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ajon ki az, aki nem szeretett volna elrejtett 
kincseket találni, a múlt emlékeit a kert vé-
gében, vagy a szántóföldön kiásni, esetleg 

régi korok emlékeit megtalálni? Nem hiszem, hogy 
lenne olyan kisdiák, olyan gyerek, aki ne ábrándo-
zott volna erről néha-néha. 

Mikor az utcán megyünk, a kertünkben vagy a 
mezőn sétálunk, nem tudhatjuk, hogy mit rejt alat-
tunk a föld. Főleg akkor, ha az a terület évszázadok-
kal, évezredekkel azelőtt lakott terület volt, vagy 
esetleg egy nagy csata zajlott ott. Sok apróbb és 
nagyobb kincseket rejt a környezetünk. Valamit 
megtalálunk, de a legtöbb rejtve marad örökké és 
soha nem tudhatjuk meg azokat a titkokat, amit azok 
mesélnének. Amelyekre viszont rábukkanunk, azok 
azon nyomban, esetleg később, de mesélni fognak. 
Elmondják azt, miként és kitől kerültek erre a vidék-
re, elárulják korukat s alkotóikat. Mindezt természe-
tesen nem azonnal nekünk, hanem a tudósok, a régé-
szek, a kutatók közvetítésével. Ez az ő szakmájuk s 
ehhez, mint tudott, nagy szakértelem kell. 

A feltárások azonban nagyon sok munkával jár-
nak. Sokszor éppen azért nem lehet feltárni bizonyos 
lelőhelyeket, mert nincs rá anyagi fedezet és nincs 
megfelelő munkás-háttér. Időigényes és aprólékos 
munkával jár maga az ásatás. A nagy szakértelem-
mel rendelkező kutatók alapos helyszíni vizsgálat 
után kijelölik azt a területet, ahol neki lehet kezdeni 
a tényleges feltárásnak. Általában a kutatógödrökkel 
kezdik a vizsgálódásokat s csak ezután fognak bele a 
tényleges, nagy odafigyelést igénylő ásatásba. 

1988-ban Bucsán talajegyengető munkálatok so-
rán kerültek a felszínre olyan érdekes dolgok, amik 
alapos vizsgálódásra késztették a környezetet. Amint 
mesélik, egy csontváz is előkerült, ami egy kis bi-
zonytalanságot okozott. Ugyanis az események előtt 
nem sokkal egy férfi (egy katona) tűnt el a környé-
ken. Azt gondolták többen, hogy talán éppen annak 
a személynek a csontjai kerültek elő a föld alól. 
Akár egy bűnügyi történet is kerekedhetett volna 
ebből. Ez azonban teljesen más volt. A csontok régi-
ek voltak. Nagyon, de nagyon régiek. 

Egy volt helyi diák, Balogh László kezdeménye-
zésével és majdhogynem irányításával is elkezdőd-
hetett az érdemi munka. Balogh László gimnazista 
éveiben részt vett már régészeti táborban, így volt 
hozzá megfelelő előképzettsége, hogy tudja, miként 
is kell egy ilyen nagyjelentőségű munkához hozzá-
kezdeni. Először is egy hivatásos régész, egy múze-
umi munkatárs kellett a feltárások szakmai irányítá-
sához. Miután a Békés Megyei Múzeum munkatársa 
vállalta ezt, elkezdődhetett az érdemi munka. 

 

Sír feltárása 

Nem véletlenül választottam ezt a fejezetcímet: 
Kis „régészek” Bucsán. Átvettem egy újságcikkből, 
amely éppen erről a feltárásról íródott. (A cikkről 
készült fotó a következő oldalon látható s elolvasha-
tó.) A szerző az a tanárnő, – Holecskáné Varga Éva 
– akinek vezetésével az általános iskola helytörténeti 
szakköre segített a Mária majorban végzett ásatá-
sokban. 

 

A tanárnő és diákjai az ásatás helyszínén 

Az ő írásában olvashatunk a kezdetekről és a ké-
sőbbi folyamatokról. A Baglyosban történt terepren-
dezéssel kezdődött az egész. Az itt dolgozó földgya-
lus vette észre az első lelet-töredékeket. Szerencsére 
odafigyelt, így nem veszett kárba az a többi értéke, 
amelyek ekkor még a föld alatt várták, hogy a fel-
színre kerüljenek. A hír természetesen futótűzként 
terjedt el a faluban. Érthető is, hiszen a régi korok-
ból előkerült leletekre a helyi lakosok is mindig 
büszkék szoktak lenni. Valamilyen módon ez termé-
szetes is, hiszen közvetve az itt élt elődök hagyták 
ezeket ránk. 

A feltárás folyamata több munkafázisból áll. A 
vezető régészek a terep felmérése után – sokszor 
csak megérzésből – kijelölik a kutatási területet. A 
talajmunkák során más támpont is segítette őket. 

V 
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A Néplapban megjelent újságcikk 

A munkagépek a tereprendezés során a talaj elto-
lásával megjelentették a régi korok emlékeinek pon-
tos helyét. Ugyanis az évszázadok során az elburján-
zó növényzet és az időnként kiáradó víz üledékkel 
borította be az itt élt közösség nyomait. A felszíni 
talajréteg eltávolítása után feltűnő volt a föld egyes 
részeinek színeltérése. Egy sír kiásásakor, egy ház-
alap elkészítésekor a mélyebb rétegekben lévő sár-
gásabb részek a felszínre kerültek. Ugyanakkor a 
kiásott mélyedések melletti részek megtartották 
eredeti sötét, vagyis fekete színűket. A gép által 
kiegyenesített terepen szinte kirajzolódtak ezek a 
helyek. Ez egyébként nagyon jól látszódik az egyik 
fényképen. A sötétebb környezetből jól elkülönül az a 
világosabb rész, amely sok érdekes „kincset” rejtett 
évszázadokon keresztül. A világos rész alakja is mutat-
ja, milyen leletre számíthatunk a későbbiekben. 

 

A felszíni világos talaj mutatja a feltárandó helyet 

A Honismereti Szakkör tagjai nagy lelkesedéssel 
vállalták, hogy szabad idejükben részt vesznek a 
nem is olyan könnyű munkában. Egy gyerek számá-
ra nagy élmény, óriási kaland egy ilyen műveletben 
való részvétel. Több szempontból is. Először maga 



 110 

az ismeretlen időbeli távolság, amely az előkerült 
cserepek és a jelen között kialakult. A másik, a fel-
fedezés öröme, hiszen milyen nagy élmény lehetett, 
amikor cserépmaradványok, esetleg csontok kerül-
tek a kis „régészek” kezébe. Végül, de nem utolsó 
sorban az, hogy felnőttként kezelték őket, felnőtt-
ként végezték ezt a felelősségteljes munkát. S azt 
hiszem ez utóbbi lehetett igencsak nagy hatással az 
egész kis csoportra. 

 

A kis „régészek” és tanárnőjük 

Mint ahogyan azt a megjelent újságcikkből is 
megtudhatjuk, a lapáttal, spaklikkal, kisseprűkkel 
felszerelkezett diákok se időt, se energiát nem saj-
náltak arra, hogy segítségükkel minden érték a fel-
színre kerüljön. Minden négyzetmétert, minden ma-
roknyi földet átvizsgáltak, s bármilyen apró, jelen-
téktelennek tűnő tárgy vagy cserépdarab került a 
kezükbe, azonnal jelezték a tanárnőnek, esetleg az 
ott lévő feltárás vezetőjének. 

 

Feltárt és összegyűjtött cserépmaradványok 

Azt hiszem nemcsak a gyerekeknek, de még a 
felnőtt, hivatásos régészeknek is óriási élmény olyan 
régi eszközt megtalálni, amely egy bizonyos korban 
– s ez által napjainkban is – nagy értéket képvisel-
tek. Itt nem a kincskeresés és megtalálására gondo-
lok, hanem valóban apróságokra. Ilyen például a 
fülbevaló, a nyaklánc, esetleg régi pénzdarab. 
Ugyanis ezektől válik valóban értékessé s érdekessé 
maga a feltárás folyamata is. 

Egy-egy cserépdarab, vagy munkaeszközként 
használt pattintott kődarab is újabbak keresésére és 
megtalálására ösztönözte a segítőket. Eleinte bi-
zonytalankodtak a megtalált törmelékek miatt, ké-
sőbb viszont, a feltárások előrehaladtával egyre na-

gyobb biztonsággal végezték el a rájuk bízott felada-
tokat. Sőt maguk is egy kissé valódi régészekké 
váltak. Erre nagyon büszkék is voltak s remélem 
mind a mai napig jó érzéssel gondolnak erre az idő-
szakra. 

      

Két szépen formált fülbevaló 

 

Fonott gyűrű 

 

Római kori cserépedény töredéke 

 

A felfedezés öröme 
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Nagyobb gödrökben is kellett kutatni 

 

Feltárási gödrök 

 

A feltárás helyszínén készült rajz 

A terepen végzett feltárások ásatások és a törme-
lékek, cserepek, csontok és ékszerek összegyűjtése 
után következett a tisztítás és rendszerezés, katalogi-
zálás, majd legvégül a rekonstruálás. A megtalált 
régészeti leletek a megtalálás alapján lettek rendsze-
rezve. Erre azért van szükség, hogy az esetleg egy 

cserépedény eltört maradványainak többi része ne 
kerüljön egy másik lelőhely anyagai közé, mert ak-
kor nehezebb lenne az azonosítás, illetve a rekonst-
ruálás. Ugyanis minél több darab előkerül egy adott 
cserépedényhez, annál nagyobb a valószínűsége, 
hogy össze lehet állítani, össze lehet ragasztani ere-
deti formájára. 

A feltárás egyik fontos mozzanata, amikor egy 
nagyobb jelentőséggel bíró helyszínt lefényképezik, 
vagy lerajzolják. A gyerekek a régészkedésük során 
ezeket az elvárásokat is megtanulták s ugyanakkor 
gyakorolták is. Ennek köszönhető, hogy jó néhány 
rajz megmaradt ezek közül. Egyik éppen egy sír 
feltárása helyszínén készült. Az itt megtalált csont-
váz mellett – a fejénél – ékszerekre is bukkantak. Az 
erről készített rajzon ezt fel is tüntette a kisdiák. 

A régész külön felhívta ifjú segítőinek figyelmét 
arra, ha egy csontvázat találnak, akkor feltétlenül 
fokozottabban figyeljenek oda a koponya körüli 
részre. Jelezte, itt előfordulhatnak ékszerek – főleg 
női maradványoknál – de nagy az esély arra, hogy 
régi pénz is előkerül. Mint mesélte, a régi időkben a 
halottaknak a szájába egy pénzdarabot helyeztek. A 
történetét is elmesélte a gyerekeknek. Mint mondta, 
erre azért volt szükség, hogy amikor az elhunyt átkel 
az élet és a halál közötti folyón ki tudja fizetni 
Kharont,1 az alvilág révészét. Ezt a görög mitológiá-
ból átvett szokást más népek is alkalmazták. 

    

A feltárásokon talált Szt. László korabeli pénz 

Bucsán, a Mária-majorban végzett ásatások során 
több ezüst pénzérmére is bukkantak kis „régésze-
ink”. A vezető szakember szerint ezek Szent László 
idejéből valók. A mérete az itt bemutatottnak kb. 1 
cm, tehát nagyon kicsik. Viszont csak ekkorára fel-
nagyítva láthatjuk, milyen ábrázolás látható a két 
oldalán. Sajnos még így is elég nehezen ismerhető 
                                                           

1 Kharón Erebosz és Nüx gyermeke, az Alvilág révé-

sze a görög mitológiában. A holt lelkeket ő szállította át 

ladikjában a Sztüx folyón. Azonban Kharón mindig is 

mogorva, sovány démon volt, aki nem szállított át olyan holt 

lelket, akit nem temettek el tisztességesen. A révészkedésnek 

árat is szabott, és aki nem tudott neki fizetni, azt örök 

bolyongásra ítélte a Sztüx túlsó partján száz esztendőre. A 

fizetségnek obolosz volt a neve, ami egy érme volt. Ezt a 

görögök halottjaik nyelve alá helyezték (más források 

szerint szemeikre). 
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fel mit is ábrázolhatnak, mit is jelenthetnek. Egy 
szakértőnek bizonyára nem esne nehezére ezen pén-
zek meghatározása. Mi viszont csak csodáljuk. 

Az összegyűjtött és az iskolába beszállított feltárt 
régészeti anyagok feldolgozása szintén nagy élmény 
volt a kis „régész” csoportnak. A helyszínen is apró-
lékosan és nagy odafigyeléssel kellett dolgozniuk. 
Most is hasonló aprólékossággal vették egyenként 
kézbe a kis cserépdarabokat és tisztították meg telje-
sen a rárakódott évszázados szennyeződéstől. Tisztí-
tás közben már elkezdték különválogatni az egybe-
tartozó maradványokat. Egy-egy cserépdarab össze-
illesztése már közelebb vitte őket a végleges össze-
állítás sikeréhez. 

 

Egy végleges összeállított edény rajza 

 

A fenti rajzon is látható edény egyik lába 

 

Szépen csiszolt színes kövek nyaklánchoz 

A több hónapos aprólékos munka sikerélménye 
ott volt a gyerekekben. Látták, amint összeilleszked-
nek a cserépdarabok s végül összeállnak a cserép-
edények. A kis „régészek” igyekezetét és lelkesedé-
sét csak fokozta az a tudat, hogy az általuk össze-
gyűjtött, megtisztított, majd véglegesen összeállított 
feltárási anyag egy nagyszabású helyi kiállításon 
lesz bemutatva az iskolásoknak és természetesen a 
helyi lakosoknak. 

 

A kiállítás megnyitója 

Bucsa településen talált leletek bemutatását, – 
amelyek több korszakot mutattak be – nagy érdeklő-
dés kísérte. A „kis régészek” büszkék voltak munká-
jukra, vezető tanáraik pedig a tanítványaik tudás-
szomjára. Érthető ez, hiszen nem mindenkinek ada-
tik meg, hogy iskolásként részt vegyen egy igazi 
feltáráson, egy valódi régészeti kutatáson. A kiállítás 
az ő sikerük is volt. 

 

Bronzkori leletek a tárlóban 



 113 

 

Edények és kövek a tárlóban 

 

Bronzkori leletek 

 

 

A kíváncsi közönség 

 

A Mária majorban talált tárgyak 

 

Különös formájú agyagedények 

 

A fenti tárlóról készült rajz 
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BUCSA A MAGYAR IRODALOMBAN 

 
indig van igény a kultúrára egy olyan kö-
zegben is, ahol hajnaltól késő estig tart a 
mezei munka. Ha máskor nem, hát a téli 

hosszú estéken többen összejöttek és érdekes törté-
neteket meséltek el egymásnak. A fiatalabbak éne-
keltek, táncoltak s időnként kisebb színdarabokat 
tanultak be és játszották el a falubelieknek. 

Könyvek kölcsönzésére is volt lehetőség, így a 
magyar és a külföldi irodalom is csak olvasókra várt. 
Nagyon sokan éltek ezzel a lehetőséggel, hiszen 
pénzük nem nagyon volt arra, hogy könyvre költsék 
el. Újságokból is értesülhettek az ország és a világ 
eseményeiről. Időnként ezekben is megjelentek 
szépirodalmi alkotások, nevesebb költőktől, íróktól. 

Ha valaki olvasta annakidején a korabeli írók 
műveit, akkor találkozhatott Móricz Zsigmond egyik 
művében Bucsateleppel. Móricz végigkísérte az 
1935-ös választásokat itt a szeghalmi körzetben. 

Szabó Dániel bucsai tanár így ír erről, ennek a 
könyvnek végén lévő tanulmányában az 1935-ös 
választás helyi „kivitelezéséről”: 

„Az ellenzéki tábornak volt nagy szavazó tábora 
Bucsán. Az ellenzék mindent elkövetett, hogy 
Temesváry Imre kormánypárti képviselőt megvá-
lasszák. Kátay főjegyző a választások előtt egész 
„kis konvenciót” ígért a Tildy párt vezető emberei-
nek, ha Temesváry mellett szavaznak. A szavazás 
napján az uradalmi cselédséget a dűlő utakon a 
csendőrség „igazította” el. A faluban lakó Tildy 
partiakat egyszerűen bezárták az iskolába, csak 
időnként engedtek kisebb csoportokat szavazni. A 
kb. 800 méterre levő szavazóhelységhez futva kellett 
megtenni az utat, mivel egy-egy csoportnak 5 percet 
engedélyeztek a szavazásra. Így természetesen meg 
tudták akadályozni több száz Tildy pártinak, hogy 
időben leszavazhasson.” 

Ezt igazolja Móricz Zsigmond írása, melyből az 
erre vonatkozó rész idézem: 

EGY VÁLASZTÁS MAGYARORSZÁGON 
— A szeghalmi választásról napló. — 

1935 március 30, este 8 óra. 
Behozzák a választási listákat, összeállítják a 

végleges szavazatmennyi-séget 
A szavazóknak csak hatvan százaléka gyakorol-

hatta szavazati jogát. 5549-en nem szavazhattak. A 
Tildy megszámlált emberei közül nem szavazott 
Szeghalmon 900 szavazó polgár, Vésztőn 77, 
Füzesgyamaton 200, Kőrösladányban 1000, 
Kőröstarcsán 366, Bucsatelepen 250, összesen 
2793. 

Az izgalom óriási. Szörnyű ítéleteket mondanak 
az emberek. 

8 óra 15 perc. 
A rádió szól. Mély és halotti csend. 
A rádió bejelenti, hogy Szeghalmon Temesváry 

Imrére szavazott 5301, Tildyre 4553. A kerület meg-
választott képviselője Temesváry Imre. Halálos 
csönd. 

MÓRICZ ZSIGMOND 
Sajnos Bucsa, vagyis Bucsatelep így került be a 

magyar irodalom klasszikusaiba. 
Egy későbbi irodalmi alkotásban is feltűnik 

Bucsa, vagyis Bucsatelep. Így, mind a két elneve-
zéssel. Viszont ez már igazán pozitív eredménnyel. 
Íme a ránk vonatkozó részlet a könyvből: 

ABLONCZY LÁSZLÓ 

A bolygó magyar 
Bihari Józsefről (1960-as évek végén) 

„Bizalmának köszönhetően aztán többször is talál-
koztunk. Együtt utaztunk Bölcskére, az Árvácska 
bemutatójára, s velünk jött a kedves kicsi leányka, 
Czinkóczi Zsuzsi is. Dali életének emlékeit idézte fel 
a Tolna megyei község mozijának színpadán. Hogy 
a Nemzeti Színház tagja lett volna, itt is kerülte, 
miközben a bucsatelepi (hol van Bucsa? 
„Füzesgyarmat és Karcag között. Addig sose láttak 
színészetet”) fellépését fontosnak vélte: a kocsmá-
ban deszka nélkül, a földön játszottak.” 

 

Bihari József Tiborc szerepében 

Mennyire jó érzés azt tudni, hogy egy ilyen jelen-
tős színész fontosnak véli a bucsai fellépését, még 
akkor is, ha erre csak a kocsmában van lehetősége. 
Elhozta ide a színházat, a drámát, a szépet, a megbe-
csülendőt. Érdemes volt itt játszania, hiszen ezzel 
nagyon sok helyi kultúrára szomjazó ember vágyát 
teljesítette. Köszönet érte neki, hiszen nem a reflek-
torok fényére vágyott, hanem az egyszerű emberek 
csillogó szemére. S ez mindent megmagyaráz. 

M 
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KUTAK ÉS TÉRKÉPEK 

 
enyei Gyula tanító és Tömöry Lajos lelkész is 
készített egyedi térképet Bucsáról. Mindkettő-
jük által lerajzoltak más és más szempontból 

tájékoztat bennünket. A tanító úr Bucsa község ipa-
rosait rajzolja be a vázlatán, míg a lelkész elsősor-
ban a hívőkre kíváncsi, ugyanakkor – mint az előző 
fejezetben is láthattuk – számos más jelzés is ráke-
rült a papírra.  

Ha visszalapozunk Tömöry Lajos térképéhez, 
megfigyelhetjük, hogy több kutat is bejelöl a Kos-
suth Lajos utcában és egyet a főtéren. Az elbeszélé-
sek szerint ezek vize nagyon tiszta és jó ízű volt. Ma 
a vízcsapokból arzénnel dúsított, barna víz folyik, 
amely sokszor ivásra és főzésre, de sokszor még 
fürdésre se alkalmas. Nem tudom miként lett elzár-
va, de el lehetne azon gondolkodni, mennyire érné 
meg újból megnyitni ezeket. 

 
Kút Bogárzóban 

A kút által biztosított ivóvíz mindig fontos egy 
közösség számára. Éppen ezért lett több is fúrva, 
hiszen a mindennapi élethez elengedhetetlen volt. A 
Főtéren – ma Kossuth tér – is állt egy nagy kút. Ez 
volt a legtöbbet használva s ez volt a legfontosabb 
is. Ugyanis itt volt a közelben a piac és minden fon-
tosabb középület, mint például a mozi, a Hangya-
szövetkezet, az új Községháza, a posta stb. 

A Bogárzóban lévő nagy kút, ellentétben a fő té-
ren lévővel, nem magasodott a föld fölé. Ide le kel-
lett menni annak, aki vízhez szeretett volna jutni. A 
központi vízrendszer kiépítése után ezeket lezárták, 
megszűntették. Bár vizük tiszta volt – csak meleg, 
mivel artézi kút volt – mégis „halálra” lettek ítélve. 
Sokan szeretnék, ha újból használhatnánk ezeket. 

A Tenyei Gyula tanító által készített vázlaton 
szerepelnek a kereskedők üzlethelységei, az iparo-
sok műhelyei. Ennek alapján megtudhatjuk, hogy 
hol is voltak ezek a háború előtt. Ugyanakkor beleír-
ta az utcák akkori elnevezéseit. A ma használatos 
utcaneveket az 1950-es évek elején alkalmazták. 
Előtte az utcákat általában egy jelentősebb épületről, 

vagy olyan kereskedőről, iparosról nevezték el, aki 
az utca elején lakott. 

Akkor soroljuk Tenyei Gyula – és a helyiek – se-
gítségével a régi utcaneveket Füzesgyarmat felől: 

Szélső utca 
Zug 
Katolikus templom utcája 
Református templom utcája 
Elekes kovács utcája (Kút utca is) 
Hangyaszövetkezet utcája 
Kovács vendéglős utcája 
Sárkány utcája 
Farkas asztalos utcája 
Temető utca 

A másik oldalon: 
Szélső utca 
Malom utca 
Kardos utcája 
Doktor utca 
Mozi utcája 
Óvoda utca 
Polyák kovács utcája 
Törőcsik utca 
Marosközi utca 
Tejcsarnok utcája 
Állatorvos utcája 

 

Kút a főtéren 

A következő oldalakon bemutatott térképeket 
nem hivatásos kartográfusok készítették, számunkra 
mégis nagy értéket képviselnek. 

T 
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Tenyei Gyula tanító által készített térképrészlet (1) 
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Tenyei Gyula tanító által készített térképrészlet (2) 
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Tenyei Gyula tanító által készített térképrészlet (3) 
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Szabó Dániel térképe 
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Tömöry Lajos és és Gyányi Károly által készített vallási térkép 
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A térkép fejrésze 

Tömöry Lajos református lelkész nemcsak Bucsa 
vallási térképét készítette el, hanem a Tiszántúli 
Református Egyházkerületéről is rajzolt – és színe-
zett – Gyányi Károly segítségével. Az elsárgult, 
vagy inkább megbarnult, többszörösen összehajtoga-
tott papírlap megőrizte ennek a két lelkes embernek 
a reformátusok számára összegyűjtött fontos adato-
kat. Nem kis feladat lehetett ennek a térképnek az 
elkészítése, hiszen nemcsak az egyházi adatok ösz-
szegyűjtését és rendszerezését mutatja, hanem egy 
alapfokú térképészeti ismeretek alkalmazását is. 
Ugyanis a rajz 1:350.000 méretarányban lett elké-
szítve. Ehhez viszont nem elegendő simán csak a 
rajztudás. 

Érdekes elképzelést rögzítettek papírra, hiszen az 
összegyűjtött adatokat az érdeklődő egyből el tudja 
helyezni a térben is. Ha valaki kíváncsi egy reformá-
tus gimnáziumra, vagy egy nagy befogadóképességű 
templomra, akkor azt a térképen egyből meg is ke-
resheti, így megtudhatja, merre is található a keresett 
intézmény. 

Mindemellett feltünteti az egyházkerülethez tar-
tozó összes települést. Ez is segíti az ember a tájé-
kozódásban, hiszen nemcsak egyházi vonatkozásban 
lehet ezáltal felhasználni. 

A térkép szélén felsorolja az egyházmegyéket. 
Egy táblázatban olvashatunk a legnépesebb egyház-
községekről. Nem feledkezik meg az egyházi gim-
náziumokról se, hisz azokat szintén felsorolja. Meg-
ismerhetjük azokat a templomokat, amelyek befoga-
dóképessége a legnagyobb a környéken. 

A térkép az 1938-as állapotokat mutatja, tehát az 
itt felsoroltak arra az időszakra vonatkoznak. 

Nyilván egy napjainkban elkészített felmérés tel-
jesen más adatokat mutatna. A statisztikai adatok 
szerint is jóval kevesebb a hívő ember. A vallási 
iskolákból is kevés kezdett újra működni a rendszer-
váltás után. 

Egyértelmű az, hogy a Tömöry Lajos által készí-
tett két térkép nélkül szegényebbek lennénk. Az itt 
bemutatott térképek a Bucsai Digitális Levéltár tu-
lajdonában vannak. 

 

A legnépesebb egyházközségek 

 

 

Legnagyobb templomok, a gimnáziumok, valamint 

az egyházmegyéket felsoroló táblázatok 
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A térképrészleten Bucsatelep is szerepel 
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„Őrizzük emlékeinket, gyűjtsük össze töredékeinket, nehogy 
végleg elvesszenek, s ezáltal is üresebb legyen a múlt, szegé-
nyebb a jelen, kétesebb a jövő.” 

Ipolyi-Stummer Arnold 

nagyváradi püspök, néprajzkutató 
 
A jelen egyszer majd múlttá válik és ha mi nem rögzítjük meg-

felelően a most történő eseményeket sokkal nehezebb lesz majd 
kikutatni. Észrevétlenül telnek napjaink és közben nem is vesszük 
észre, hogy éppen most írjuk a történelmünket, melyet majd utó-
daink, leszármazottaink csodálkozva tanulmányoznak s talán 
még el is hangzik az a mondat a szájukból: De jó lett volna ab-
ban a korban élni. 

 

 

 

 

3 
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ÜNNEPEK ÉS HAGYOMÁNYOK BUCSÁN 

 
agyományokban nem bővelkedik Bucsa, de 
szükség van arra, hogy azok a régi szokások, 
melyek elődeink múltját jellemzik, továbbra 

is megmaradjanak. Felidézésére a Bucsai Kézműves 
és Hagyományőrző Egyesület tagjai vállalkoztak, 
természetesen a falu lakosaival karöltve. Így van ez 
a többi ünnepeinkkel is. 

A hagyományok őrzése és a hagyományok terem-
tése minden korban lehetséges. Csak arra kell töre-
kedni, hogy közel kerüljön valamennyire a nép, a 
lakosság mindennapjaihoz. Időnként ez a valláshoz 
is kötődik, de ez természetes, hiszen államunk alap-
jait is ennek köszönhetjük. 

HÚSVÉT 
A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de 

a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is. 

 

Húsvéti tojások kosárkákban 

 

Tojás festése íróval 

A HÚSVÉTI TOJÁS FESTÉSE 
A tojás a keresztény vallásban új eszmék szimbó-

lumaként jelent meg, Jézus Krisztus feltámadásának 
lett a szimbóluma. A tojás elsősorban a római kato-
likus, a görög katolikus és a görögkeleti egyház gya-
korlatában jelentős, míg a protestáns világban cse-
kély. Ennek megfelelően a tojásdíszítés szokása 

Kelet-közép Európában a legelterjedtebb. A piros 
szín részben vallási indíttatású, részben a pogány 
időkből ránk maradt hagyomány. A piros szín a kez-
detektől az élet színe az emberiség számára. 

HÚSVÉTI LOCSOLKODÁS 
Húsvét hétfő a magyar népéletben a locsolkodás 

napja. A szokásról már XVII. századi írásos emlé-
kek is fennmaradtak. A víz megtisztító, megújító 
erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak, mely 
aztán polgárosodott formában (kölnivízzel locsolás) 
megmaradt a városokban napjainkig. Bibliai eredetet 
is tulajdonítanak a locsolkodás hagyományának, 
eszerint a Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás 
hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsen-
desíteni úgy, hogy lelocsolták őket. Vidéken egykor 
kútvízzel, vödörből locsolták le a lányokat 

 

Egy vödör víz bucsai módra 

MÁRCIUS 15. 
Minden évben a II. Rákóczi Ferenc Általános Is-

kola tanuló mutatják be kis műsorukat az 1848-as 
szabadságharcra emlékezve. Felidézik a márciusi 
ifjak tetteit, a szabadságharc csatáit, de nem feled-
keznek meg azokról a gyerekekről, nőkről se, akik a 
katonák mellett szintén hősiesen harcoltak. 

 

Emlékműsor március 15-én 

ANYÁK NAPJA 
Az anyák megünneplésének története az ókori 

Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi 
ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, 

H 
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és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történe-
lem során később is voltak olyan ünnepek, amikor 
az anyákat is megköszöntötték. 

1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis próbálta 
az anyák napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Ez 
sikerült is, de később megbánta, mivel rádöbbent, 
hogy nem az eredeti célra használják, hanem – leg-
inkább a kereskedők – a haszon növelésére. 

Ennek ellenére mindenki szívből köszönti május 
első vasárnapján az édesanyját, függetlenül attól, 
hogy milyen értékű ajándékot ad át. A lényed soha 
ne az értéken legyen, hanem az érzelmeken, a szere-
teten. 

 

Anyák napi köszöntő a kisiskolásoktól 

PÜNKÖSD 
Pünkösd a régmúltban gyökerező, mágikus célza-

tú, nászt, termékenységet, tavaszt köszöntő ünnep. 
A középkor óta ismert szokás, ekkor ügyességi 

versenyen kiválasztották a megfelelő legényt, aki 
később a többieket vezethette, továbbá a pünkösdi 
király minden lakodalomba, mulatságra, ünnepségre 
hivatalos volt, a kocsmákban ingyen ihatott, a fo-
gyasztását a közösség fizette ki később. Ez a tisztség 
egy hétig, de akár egy évig is tartott. Gyakran ez 
alkalomból avatták fel a legényeket, akik ezentúl 
udvarolhattak, kocsmázhattak. 

 

Táncos lányok pünkösdkor 

 

Egy kis lovaglásra is volt lehetőség 

 

Csikósok ostoros bemutatója 

Érdekes népi szokás ez, de Bucsán csak tánccal 
és játékkal lett felelevenítve. A lányok pünkösdi 
királynét választottak és táncoltak. A fiúk ügyességi 
versenyeken mérték össze tudásukat. Közülük lett 
kiválasztva a pünkösdi király. A gyerekek táncára és 
ügyességi versenyére sokan voltak kíváncsiak. 

A délután folyamán még a helyi csikósok is meg-
jelentek. Bemutatójukkal elkápráztatták a közönsé-
get. A karikás ostorukat pattogtatva érkeztek a hely-
színre. Először a lovaikkal való összhangot láthat-
tuk. Felálltak a hátukra s a ló mozdulatlanul állt, 
vigyázva gazdájára. Majd lefektették őket a földre s 
az ostorukkal csattogtattak s a lovak eközben telje-
sen nyugodtak voltak. 

 

A kocsikázás is népszerű volt 

Lovaglásra és egy kis kocsikázásra is volt lehető-
ség a gyerekeknek és a felnőtteknek is, amit termé-
szetesen ki is használtak. 
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Lovas nap a bucsai Matyi tanyán 

LOVAS NAP 
2002-ben szerveztek először lovas napot Bucsán, 

a Matyi tanyán. Bár az első alkalommal a rendez-
vénynek az esős időjárás nem kedvezett, azóta min-
den évbe megrendezésre kerül. 

 

Huszárok Bucsa főutcáján 

 

A VII. lovas nap üdvöskéje 

 

Ló és lovasa 

A ló és az ember kapcsolatáról szól ez a nap. 
Ugyanakkor lehetőség van egy kis kulturális műsor 
megtekintésére. A szabad levegőn tartózkodó kö-
zönség számára valóban egy jelentős kikapcsolódás, 
hiszen itt akár életre szóló barátságok szövődhetnek. 
Az egész napos rendezvény a gyerekek számára 
malacfogó versennyel zárul, s hogy a felnőttek se 
térjenek haza üres kézzel, ezért tombolasorsolást is 
tartanak. 

CSALÁDI HÉTVÉGE 
A környezetünket – s ezek között a gyermekein-

ket – alakító társas hatások közül kiemelkedik a 
család fontossága hiszen, ez a legelső és érzelmileg 
mindvégig a legjelentősebb közösség életünkben, 
mely a társas viselkedés szokásrendjébe vezet ben-
nünket. A család mindig hatással van a benne nevel-
kedő gyermekre. Ezért fontos a harmonikus életvitel. 
Az egyén és a társadalom kötött is közvetítő a csa-
lád. A kultúra szokásait, szabályait, a külső elvárá-
sokat is jórészt itt tanuljuk meg. 

 

Családi hétvége résztvevőinek egy csoportja 

Ez az elsődleges kapcsolat nagyon fontos életünk 
során Éppen ezért fontos egy olyan rendezvény, ahol 
a program semmi másról nem szól, csak arról, hogy 
a család minden egyes tagja jól érezze magát. Az 
ilyen fajta kikapcsolódás egyik ismérve az alkotás 
szabadsága. 

A Bucsán rendezett Családi Hétvége is ennek a 
jegyében szerveződött és így is zajlott le. A gyere-
kek és az ügyesebb kézművesek által agyagból for-
mált alkotások lettek a Tájház udvarán lévő kemen-
cében lett kiégetve. 
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A nap folyamán a gyermekek is megmutathatták 
alkotói készségüket, hiszen mindenféle kézügyessé-
get igénylő alkotásokat készíthettek gipszből, papír-
ból, szalmából. 

 

A birkapörkölthöz a házikenyér az igazi 

A bogrács egy igazi ősmagyar főzőeszköz, hiszen 
már a honfoglalás előtt is használták őseink. A bog-
rácsos ételek a régi Magyar juhászok és pásztorok 
legfőbb főzési eszköze volt, és ez sok helyen még 
ma is megfigyelhető. Akkoriban sok időt töltöttek a 
szabadban és az éjszakát is kint töltötték, ilyenkor 
elég volt tüzet rakni és máris főzhették a finom ételt 
a bográcsban. Az igazi magyar pörkölt szinte telje-
sen víz nélkül készült, a hús a saját levében pároló-
dott meg. 

Az előbbiek alapján felnőttek őseiktől tanult fő-
zési tudományukat is megmutathatták másoknak, 
hiszen mindenki egyedileg fogott hozzá és főzte meg 
bográcsban a család kedvencét. Mi volt ez? Valaki 
birkapörköltet, más marhalábszár pörköltet, volt aki 
a csülköt készítette el egyedi recept szerin 

 

A táncosok így szórakoztatták a családokat 

KENYÉRSZENTELÉS 
Augusztus 20-a az egyetlen igazán pozitív üzene-

tű nemzeti ünnepünk. Nem kapcsolódik hozzá elbu-
kott forradalom, levert szabadságharc vagy mindaz a 
balsors, amely a történelmünket átszövi. Az állam-
alapításra úgy lehetünk büszkék, hogy közben nem 
kell keserűséget éreznünk, nem kell vértanúkat gyá-
szolnunk. Nagyszerű, hogy ekkor ér véget az aratás, 
és az új kenyeret is ekkor ünnepelhetjük. 

 

Az új kenyér 

A kenyér a magyar ember számára mindig is az 
életet, a megélhetést, az otthont jelentette. Azzal, 
ahogyan nemzetiszínű szalaggal átkötött kenyérrel 
ünnepelünk, kifejezzük, hogy a haza és az élet ösz-
szekapcsolódik. Örülünk, hogy vége az aratásnak és 
jövőre is lesz kenyerünk. A régi aratóünnep már 
csak az emlékekben található meg. Az évenkénti 
kenyérszenteléssel ezt próbáljuk felidézni. 

 
ADVENTI KOSZORÚ KÉSZÍTÉSE 
Az advent az ünnepekre való ráhangolódás 

időszaka, egyben a várakozás időszaka is, a lelki 
felkészülés ideje karácsonyra, Jézus születésére. 

Az adventi koszorú hagyománya az ősi időkben 
gyökerezik. A múlt században még készítettek 24 
gyertyával díszített koszorúkat, mára a négygyertyá-
sat szoktuk elkészíteni. 

 

Idősek és fiatalok próbálkozása 

A 2007-es esztendő végén a helyi Közösségi 
Házba gyűlt össze néhány szülő gyermekével, hogy 
a divatossá váló adventi koszorút saját kezűleg ké-
szítsék el. Természetesen a hozzáértő segítők se 
hiányozhattak erről a délutánról. 

A valódi adventi koszorú alapja örökzöld fa, haj-
lékony vessző, természetes anyag, melyet mohával, 
fenyővel egészítenek ki. A kor divatja mindig meg-
határozza a színeket, a formákat és a díszítésre hasz-
nált kellékeket. Ettől válik mindig egyedivé. 
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ALKONY NYUGDÍJAS KLUB 

 
ugdíjasként lassabban telnek a hét-
köznapok s hiányoznak a mindennapi 
nyüzsgések, a munkahely és az embe-

rek társasága. Éppen ezért a megérdemelt pihenés 
csak akkor válik valóban széppé, ha ezt értelmes és 
tartalmas programokkal van kitöltve. 

A nyugdíjba menés első időszakában még élvezi 
az ember a csendet és a nyugalmat. Azonban ez a 
csend egy idő után zavaró és akár fájdalmas is lehet. 
Azért, hogy ne érezze magát egy nyugdíjban élő 
ember azt, hogy felesleges a környezete számára, 
mindenképpen hasznossá kell tennie magát. Bár a 
családban betöltött szerepe nem változik, idővel 
azonban ott is csak megváltozik a feladata, hiszen az 
unokák se maradnak örökké aprók, s a felnövekvő 
nemzedék már nem igényli a nagyszülő gondosko-
dását, aggódását. 

A nyugalomban eltöltendő éveket azonban tar-
talmasan kell kitölteni, vagyis egy másik világot kell 
felépítenie a nyugdíjasnak maga körül. Talán éppen 
ez dolgozott Bányai Sándorné, Piroska néniben, 
amikor egy televízióban látott műsor után elkezdett 
szervezkedni. A műsorban egy nyugdíjas klub mű-
ködését és mindennapjait mutatták be. Szimpatikus 
volt az, ahogyan az idős emberek összefogtak és 
közös programjaikkal, az egyes ünnepekre való mű-
sorok szervezésével és készítésével foglalkoztak. 
Látta mennyire jól érzik magukat, látta amint mulat-
tak, énekeltek, beszélgettek. Egy idősekből álló, 
összekovácsolódott csoport tartalmasan és vidáman 
töltötte nyugdíjas éveit. 

Piroska néni belegondolt, hogy itt Bucsán is 
mennyi, de mennyi idős ember él, akik céltalanul 
sétálgatnak szebb időben az utcán, vagy mennek át 
beszélgetni a szomszédokhoz. Ennél azonban többet 
nem csinálnak. Pedig bizonyára képesek lennének 
ők is arra, amit a televízióban látott. Ezért elhatáro-
zásával elindult. Először is egy olyan helyiségre volt 
szükség, ahol a későbbi tagság megtarthatná az ösz-
szejöveteleket. 

Megkereste a Bucsai Közösségi Ház vezetőjét, 
Orvosné Szilárd Évát. Felvázolta elképzelését s 
megkérdezte, vajon kaphatnának-e egy kis sarkot az 
épületben, ahol időnként összegyűlnének az idősek. 
Szilárd Éva természetesen örült a kezdeményezés-
nek és azonnal közölte Piroska nénivel, hogy bizto-
sít részükre egy helyiséget, amelyet minden hónap 
első hétfőjén használhatnak. 

Ez volt az első lépés. Ezután jött a következő, 
ami már egy kissé nehezebbnek tűnt. Mégpedig a 
tagság toborzása. Nem kis időbe tellett, amíg felke-
reste és meggyőzte nyugdíjas társait elképzeléséről 

és kivitelezéséről. Elmesélte, mit is látott a televízió 
nyugdíjasokról szóló műsorában, hogy miként mu-
lattak, miként szórakoztak és valóban milyen vidá-
man töltik napjaikat. Erre vágyott ő is és erre próbál-
ta a többieket is ösztönözni. 

Bányai Sándorné, Piroska néni szervezkedése 
eredményes volt. A tervezettnél hamarabb sikerült 
egy 40 fős kis csoportot létrehozni. Egy klubként 
tevékenykedő társaság vezetőt is igényel, hiszen az 
irányítást, a szervezést nem végezheti egyszerre 
negyven ember. A vezető kiválasztása is megtörtént. 
Egyhangúlag Baláti Istvánné, Banadics Sári volt a 
jelölt és a megválasztott. Helyettese Bányai 
Sándorné, Piroska lett, a gazdasági vezető – egyben 
a rendezvények, kirándulások szervezője – pedig 
Karikó Istvánné, Ica, nyugdíjas óvónő. A Klub veze-
tését 1995-ben Holecskáné Varga Éva nyugdíjas 
tanárnő vette át, amikor Balátiné, Sárika lemondott a 
vezetésről. A Klub neve: Bucsai Alkony Nyugdíjas 
Klub lett.  

 

Földesi György polgármester a nyugdíjasokkal 

A lelkes nyugdíjasok csoportja egy kis összejö-
vetellel kezdte meg működését. 1990. augusztus 25-
én volt a megalakulás napja. Egy kis összejövetellel, 
egy kis műsorral kedveskedtek a megjelenteknek. 
Az eseményen mintegy százan jelentek meg. Földesi 
György polgármester köszöntötte a megjelenteket. 
Elmondta, hogy mérhetetlenül örül annak, hogy egy 
ilyen klub létrejött a községben. Kihangsúlyozta, 
hogy nagyon sokat vár ettől a csoporttól, hiszen 
lelkesen kezdtek hozzá s ennek a lelkesedésnek so-
káig kell tartania. Végül megígérte, hogy mindenben 
segíteni fogja a most megalakult nyugdíjas klubot. 

A rendezvényre készültek az alapítók is, hiszen 
sütöttek pogácsákat, süteményeket, hoztak üdítőket 
és söröket a vendégeknek. A hangulat az elbeszélé-
sek szerint kiváló volt, nagyon jól érezték magukat 
már az első összejövetelen. A visszaemlékező asz-
szonyok még ma is emlékeznek arra, hogy Földesi 
György polgármester úr kérte, hogy énekeljék el 
közösen az ő nótáját. 

NY 
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Kiránduláson 

– Mi a nótája polgármester úr? 
– A legszebb a világon! A címe pedig az, hogy: 

Csináltattam egy hegedűt fehér rózsafából. Gyönyö-
rű nóta. Ismerik? 

– Hát hogyne ismernénk! 
És máris elkezdték énekelni: 
„Csináltattam egy hegedűt fehér rózsafából 
Elhúzatom a cigánnyal te leszel a párom…” 
A visszhang se maradt el a megalakult klubról. 

Sokan mondogatták, hogy csak kétszer vagy három-
szor fognak összejönni, aztán majd megszűnnek. 
Ennek immár 19 esztendeje. Azt hiszem ehhez több 
magyarázat nem is kell. 

Ha már visszaemlékezünk erre a napra, ismerjük 
meg azt a néhány gondolatot, amelyet Földesi György 
polgármester intézett a megnyitó közönségéhez: 

Hölgyeim és Uraim! 
Kedves vendégeink ! 
Engedjék meg, hogy a Bucsa községi Önkor-

mányzat Képviselő-testülete nevében szeretettel és 
nagy tisztelettel köszöntsem a megjelenteket abból 
az alkalomból, hogy a Magyar Köztársaság kikiál-
tásának második évfordulóján, az 1956-os forrada-
lom évfordulóján átadjuk nyugdíjas lakosainknak 
azt az épületet használatra, ahol szorgos munkával 
töltött éveink után megfelelő nyugalmat, pihenést 
találnak. 

A legjobb alkalom az Idősek Klubjának átadásá-
ra úgy gondolom, ez az ünnep, hisz’ Önök mindany-
nyian átélői, részesei voltak az elmúlt időszak ese-
ményeinek és reálisan tudják értékelni azt. Kissé 
zavarban vagyunk még, mikor ünnepeinkről esik 
szó, ezt tapasztalhatjuk a tömegkommunikációban és 

politikusaink megnyilvánulásaiban is. Ennek ellené-
re azt mondom: ne féljünk ünnepelni! 

1956. október 23-án igazi forradalom tört ki Bu-
dapesten, spontán népfelkelés. A forradalmárok nem 
a néphatalomra emeltek kezet, nem a kapitalizmust, 
nem a feudalizmust akarták restaurálni, nem fasiz-
must akartak kommunizmus helyett, hanem szimp-
lán, egyszerűen csak demokráciát. Zűrzavaros na-
pok voltak, vulkánként törtek felszínre az évek alatt 
felgyülemlett indulatok. A forradalom logikája sze-
rint történt minden, bár az áldozatok hátra maradt 
hozzátartozóinak ez nem vigasz. Miként nem vigasz 
a diktatúra logikája sem azoknak, akik a megtorlás 
áldozatait gyászolják. Mi, az utódok, hajtsunk most 
fejet! És zárjuk le a múltat. A félelem birodalmából 
át kell lépnünk a demokráciába, és ezt sem félve, 
sem félelmet keltve nem lehet. 

Községünk fejlődését is akkor tudjuk biztosítani, 
és akkor leszünk bölcsek mindannyian, ha minden 
erőnkkel arra koncentrálunk, hogy a jövőt építsük és 
nem a múlt sérelmein rágódunk. 

Régi vágya a község vezetésének, hogy nyugdíjas 
lakosainak részére megteremtsük azt a lehetőséget, 
hogy kulturált körülmények között tudják eltölteni 
nyugdíjas napjaikat. Az élet fintora, hogy most ép-
pen olyan épületben tudtuk ezt megoldani, ahol ko-
rábban a felnövekvő nemzedék legifjabb tagjai, a 
bölcsőde megszüntetve, mert sajnáltuk a fenntartá-
sára a pénzt, hanem érdektelenség híjában. 

Elképzelésünk az volt, hogy augusztus 20-ára ad-
juk át az Idősek Klubját. Sajnos a határidő csúszott, 
mivel az átalakítási munkák saját kivitelezésben 
végeztük és a júliusban bekövetkezett katasztrofális 
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belvízhelyzet miatt a házi brigádnak más munkát 
kellett végeznie. 

Ennek ellenére – mint látják – átadásra és hasz-
nálatra kész az épület. Sikerült megoldani a beren-
dezést is és engedjék meg, hogy itt mondjak köszö-
netet a Máltai Szeretetszolgálatnak azért a segítsé-
gért, amit a berendezési tárgyak átadásával nyújtott 
részünkre. (Tőlük kaptuk az ágyakat, foteleket, szé-
keket, szekrényeket, sötétítő függönyt.) Még egyszer 
nagy tisztelettel köszönjük a segítséget! 

Megköszönöm a beruházás megvalósításában 
részt vett dolgozók lelkiismeretes munkáját, hisz’ az 
Ő jó hozzá állásuk nélkül ez az átalakítás milliós 
nagyságrendű költséget jelentett volna, amit a mai 
helyzetben a község nem tudott volna biztosítani. 

Elképzeléseink szerint az Idősek Klubjának ilyen 
formájú működtetése az első lépcső, anyagi lehető-
ségeinktől, valamint az igényektől függően szeret-
nénk a jövőben tovább lépni olyan formában, hogy a 
rászorultak részére bennlakást is tudjunk biztosítani. 

Jelen pillanatban szolgáltatásunk a következő: - 
– Lehetőséget nyújtunk, hogy a Klub tagjai nap-

közben kulturált körülmények között, hasznosan 
töltsék el idejüket. 

– Kedvezményesen egyszeri étkezést biztosítunk. 
– Lehetőség nyílik a Nyugdíjasok Klubjával kö-

zös kirándulások szervezésére. 
– Szomszéd települések hasonló klubjával kap-

csolattartásra, esetleg közös rendezvényekre. 
– A klubtagok számára a körzeti orvos hetente 

kihelyezett rendelést tart. 
– Lehetőség van helyben a konyha használatára, 

ha sütésre-főzésre támad kedvük. 
Bízunk benne, hogy a felsorolt lehetőségekkel a 

klub tagjai jól fognak élni és jól érzik magukat eb-
ben a környezetben. 

A községi Önkormányzat, a Polgármesteri Hiva-
tal és a magam nevében kívánok mindenkinek nyu-
godt, békés hosszú életet és nagyon jó egészséget! 

Mindezek jegyében az Idősek Klubját használat-
ra átadom a klub tagjainak. 

Bucsa, 1991. október 22. 
Miről is szólt ez a 19 év? Erről beszélgettünk 

2009. február 5-én néhány alapító taggal és persze a 
most 89 éves Bányai Sándorné, Piroska nénivel. 
Meséltek a lehetőségekről, amelyek megteremtődtek 
az Alkony Nyugdíjas Klub létrehozásával. 

Ebben az időben történt, hogy a bölcsödében 
gondozott gyermekek létszáma kettőre csökkent, így 
a megszűntetése mellett döntött a község vezetősé-
ge. Az épületet kissé átalakították és így otthont 
adott a nyugdíjasoknak. Ők itt tölthették el ezen túl a 
délelőttöt, a délutánt, beszélgetéssel, társas játékok-
kal, kézimunkázással. Ebédet az iskola napközis 
konyhája biztosított a tagok számára. Előbb Öregek 
Napközis Otthona volt a neve. (ÖNO rövidítéssel 

vált közismertté, s még ma is így emlegetik.) Napja-
inkban Idősek Klubja néven szerepel. Az ÖNO lét-
rehozásában nagy szerepe volt a nyugdíjas klubnak, 
elsősorban Bányainé Piroskának. Többen mind a két 
szervezetnek tagjai voltak abban az időben. Ma már 
ez nem jellemző. 

 
Békés Megyei Hírlap 1991. november 11. 

Aztán jöttek az ötletek, hogy mi is legyen a klub 
mozgatórugója s emellett az összetartó ereje is. A 
havi összejöveteleken mindezt folyamatosan megbe-
szélték és meg is valósították. Eldöntötték, hogy 
mindenki névnapját és születésnapját megünneplik s 
ilyenkor egy kis műsort is bemutatnak egymásnak.  

Mivel havonta csak egyszer gyűltek össze, így 
nem a jeles napokon, hanem ezeken a találkozókon 
köszöntötték fel társaikat. Ilyenkor is sütemények, 
pogácsák, szendvicsek képezték a választékot az 
„étlapon” s mellé néhány üveg üdítő is került. 

Bár a klub önellátóként működik, vagyis a tagsági 
befizetésekből, azért anyagi támogatókra mindig szük-
ség van. Ilyen volt természetesen a helyi önkormányzat 
Képviselő Testülete, mellette nem szabad elfeledkezni 
a Szeghalom és Vidéke ÁFÉSZ-ről se. Itteni patrónu-
suk Földesi Györgyné, Esztike volt. Mint mondták az 
alapítók, nagyon sokat köszönhetnek neki. 
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Csoportkép 

A támogatásban részt vettek a helyi vállalkozók 
is. Sokat segítettek a helyi boltok, hiszen az üdítők 
nagy részét ők szokták biztosítani ajándékképen, de 
a tombolatárgyak nagy részét is ők adták. Az össze-
jöveteleken mindig volt egy kis műsor is. A névnap-
okon, születésnapokon még az ünnepelt részére írt 
verseket is felolvasták. Baláti Gyuláné, közismert 
nevén Julkó volt ilyen költői vénával megáldva. Az 
ő verseit mindenki szerette. Úgy köszönt el mindig: 
Sok szeretettel Bogárzóból Julkó! 

Öregek napjára 
 

Ha már elfáradtál, mert elmúltak az évek, 
Ne csüggedj, keress a korodnak megfelelő szépet. 
Ami mellett fiatalon elmentél rohanva, 
Most rá érsz megnézni, botra támaszkodva. 
 

Nevess, szeress, a bajt soha ne keresd. 
Örülj a mának, mert holnap már rosszabb is lehet, 
Keress barátot, bánatodat oszd meg, 
Ha bármit is osztasz, egyre kevesebb lesz. 
 

Soha ne hidd, hogy sorsod a legrosszabb, 
Mindenki magát érzi a legnyomorultabbnak. 
Légy vidám, mert teljesen mindegy, 
Az élet úgy sem áll meg és így sokkal könnyebb. 
 

Ne sajnáld magad, légy arra büszke, 
Sok mindent átéltél, mégsem törtél össze. 
S mivel visszahozni semmit sem lehet, 
Élj korodhoz méltó emberi életet. 
 

Bucsa, 2006. május 28. 
 
Írta: özv. Bányai Sándorné, Simon Piroska 86 éves 

Verseket Piroska néni is írt. Ő nem a tagsághoz, 
hanem csak úgy belülről, ami éppen eszébe jutott. A 
világról, az emberekről és az idősekről. 

 

Teruska néni 80 éves 

A programok nemcsak eddig terjedtek. A beszedett 
tagdíjakból s néha egy kis kiegészítésből és támogatás-
ból finanszírozták azokat a buszkirándulásokat, melye-
ken megismerhették szűkebb és tágabb környezetüket. 
Nagyon hosszú útra nem vállalkoztak, két okból se. 
Egyik a magasabb költségek a másik pedig a szállás 
biztosítása és a nagyon hosszú utazás. 

Hová is jutott el a nyugdíjasok csoportja? Na-
gyon sok érdekes vidéket, felejthetetlen tájakat, 
érdekes múzeumokat és szép kastélyokat kerestek 
fel. A közelebb lévő Hortobágy, Békéscsaba és 
Battonya mellett természetesen messzebbre is ellá-
togattak. Eljutottak többek között Egerbe, Parádra, 
Szentendrére, Visegrádra, megcsodálták az Ország-
ház épületét kívülről belülről, gyönyörködtek Szil-
vásváradon a Pallavicini kastély elegáns épületén, 
csodálkoztak Aggteleken, a cseppkőbarlang külön-
leges képződményein. Időnként fárasztóak is voltak 
ezek a kisebb nagyobb kirándulások, de az itt szer-
zett élmények mindent elfeledtettek. 
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Séta a Duna-kanyarban 

Mert bizony élmény az volt bőven. Az összejöve-
teleken időnként újra és újra elmesélik ezeket. A 
visszaemlékezés során felelevenítették azt az esetet, 
amikor a Szépasszony Völgyében belekeveredtek 
egy német pár lakodalmába. Egyikük beült véletle-
nül közéjük és velük mulatott, majd elment a társai-
ért. A vőlegény pedig intett a cigányzenekarnak, 
akik eléjük mentek. S így cigányzenével vonultak be 
a lakodalom kellős közepébe a vendégek tapsa kö-
zepette. Éneklésükkel, táncukkal és vidámságukkal 
elismerést váltottak ki a vendégseregből. Megmutat-
ták nekik, mi is az a magyaros virtus. 

 

A Szépasszony Völgyében 

Fellépésekre volt lehetőségük többször is. A he-
lyi rendezvényekről a kezdetektől fogva nem hiá-
nyozhatnak. Az évente megrendezett Falunap, a 
farsang, a Nőnap, az Anyák napja, a névnapok, szü-
letésnapok, a házassági évfordulók mind olyan ese-
mények, amelyeken az Alkony Nyugdíjas Klub tag-
sága állandóan részt vesz. 

Minden fellépés előtt elénekelnek egy nótát, 
Berényiné Teruska szövegével. A „Kiskutya, nagy-
kutya nem ugat hiába” dallamára írta a verset: 

Bucsa a mi falunk, néha-néha sáros, 
Karcaggal, Gyarmattal régóta határos, 

Bucsa a mi falunk, itt élünk itt halunk, 
Akármerre járunk, mindig haza vágyunk. 
A nyugdíjas klubbal kirándulni járunk, 
Erre is arra is sok-sok szépet látunk, 
Akármerre járunk, bármi szépet látunk, 
A mi kis falunknál szebbet nem találunk” 
Vannak olyan összejövetelek, amelyek már nagy 

hírre tettek szert. Ezek közül az egyik a farsangolás 
és az ezt megelőző farsangi fánk sütése. Tehát ezzel 
is egy népi hagyományt őriznek meg, amely talán 
elfelejtődne nélkülük. 

 

 
Farsangi rendezvények 
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Fellépés után (2005.) 

A Falunapi rendezvényeken mindig nagy sikert 
aratnak. A változatos műsoraik vonzzák a helyieket 
a színpad közelébe. Még „egyenruhájuk” is van, 
amelyet szintén a támogatók segítségével készíthet-
tek el maguknak. A piros mellény, a fehér blúz és a 
zöld szoknya a magyar zászló színeit képviselik. 

Az elismerésekre is van számos emlékük. Az 
egyik éppen Szeghalomról való. Amikor itt szerepel-
tek egy anyák napi ünnepségen, az étterem vezetőjé-
nek annyira megtetszett a nótázásuk, hogy rögtön 
odavitt nekik 1-1 deci bort. Még ma is emlegetik s 
mondják, még mindig érzik a szájukban annak a 
nemes és finom italnak a zamatát. 

 

Énekszó egy pohár borral 

Egy jellemző adat a működésükre éppen a 2008-
as év, amikor 24 rendezvényük volt. Ez azt jelenti 
egy éves átlagban, hogy minden hónapra kettő is 
jutott. Erre azért van lehetőségük, mert nagy ismert-
séggel és még nagyobb baráti körrel rendelkeznek. 
Ebben nagy segítségre van a Nyugdíjas Szövetség, 
melynek 1996 óta tagjai, valamint az Életet az évek-
nek társulás, amelyhez 1997-ben csatlakoztak. Ezál-
tal akár rendezvények, akár kirándulások szervezése 
kerül szóba, innen is kaphatnak támogatást. Ugyan-
akkor a kapcsolatuk is bővült ezáltal. 

2004-ben 18 észak-békési nyugdíjas klub kistérségi 
társulást hozott létre, mely szoros együttműködést épí-
tett ki a társult klubok között. Kis és nagy nyugdíjas 
találkozók is szerveződnek, amelyeken ők is részt vesz-
nek. Néha csak vendégként, máskor meg akár fellépő-
ként is. A környékbeli települések nyugdíjas csoportja-
ival is tartják a kapcsolatot. Minden tavasszal ők hív-
nak ide két vagy három klubot, akik az év folyamán a 
bucsaiakat látják vendégül. Szerep, Ecsegfalva, Füzes-
gyarmat, Szeghalom, Körösladány, Túrkeve és a többi 
település nyugdíjasai is szívesen látott vendégek itt 
Bucsán. 

      
Két oklevél a sok közül 

Büszkén mutatták a beszélgetésünk alkalmával 
azokat az okleveleket és elismeréseket, amelyeket 
országos rendezvényeken kaptak. Az Alkony Nyug-
díjas Klub tagjainak elismerése ez. 

Az Idősek Napja is minden évben megrendezésre 
kerül. A Békés megyében található nyugdíjas csopor-
tokat minden évben a Békéscsabán megrendezésre 
kerülő kolbászfesztiválon látják vendégül. Ez által 
egy még nagyobb rendezvény forgatagába is beleke-
rülnek. Ez szintén olyan élmény, amelyekhez csak így 
klubon keresztül juthat el Bucsáról a nyugdíjas. 
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Battonyán az Alkony Nyugdíjas Klub (2005.) 

Megható az rendezvény, amikor őket, a nyugdíja-
sokat köszöntik valamilyen évforduló, vagy esemény 
kapcsán. Egyik ilyen esemény a falunapon van, ami-
kor a színpadon Bucsa polgármestere virággal és 
kisebb ajándékcsomaggal köszönti azokat az idős 
házaspárokat, akik 50 éve kötöttek házasságot. Na-
gyon szép és igazán megható pillanatok ezek. 

 

A három ünnepelt 

Az Életet az Éveknek Nyugdíjas Szövetség megyei 
elnöksége minden évben az Idősek Napján köszöntik 
mindig a klubok legidősebb tagjait. Ennek a rendez-
vénynek a keretén belül 2008. november 4-én a három 
legidősebb tagunk kapott oklevelet, virágot és egy kis 
ajándékot. A 80 éves özv. Földi Istvánné, a 79 eszten-
dős Tóth Ferencné és a 75 éves Pengő Sándorné. 

A sok-sok rendezvény és az elismerések mellett 
az egyik legnagyobb jutalom az, hogy itt élnek kö-
zöttünk, hogy vidámságukkal, életkedvükkel szebbé 
teszik napjainkat. Példamutató összetartással, meg-
irigyelhető akaraterővel bizonyítják nap mint nap, 
hogy az életünk alkonyán is csak jókedvvel és a 
szeretet sugárzásával lehet boldoggá tenni környeze-
tünket. Az Bucsai Alkony Nyugdíjas Klub 19 év 
alatt megmutatta, miként kell élnünk, miként kell 
boldogulnunk. A létszámuk változik, hiszen néme-
lyek eltávoznak közülük, mások pedig nyugdíjassá 
válnak és keresik a jó társaságot. Legyen munkájuk 
és szereplésük példa mindenki előtt. 

 

Pihenő a Műcsarnok lépcsőjén 

 

Vendégségben Szeghalmon 

 
Tánc és vidámság 
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Az alapító tagok és a mostani vezetőjük 2009. február 4-én 
Hátul: Tóth Ferencné, Földi Istvánné, Bányai Sándorné, Holecskáné Varga Éva jelenlegi klubvezető, 

Oláh Mihályné 
Elöl: Pengő Sándorné, Lengyel Istvánné, Nyakó Istvánné 

 
A farsangi „cigány-esküvő és lakodalom” 

 
Ópusztaszeri kirándulás 

 
Vendégségben Ecsegfalván 

 
Koszorúzás az ’56-os emléktáblánál 
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A VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ 

 
inden település megemlékezik valamilyen 
módon azokról a hősökről, akik életüket 
áldozták a frontokon hazájukért. Szobrok, 

szoborcsoportok, emlékművek talapzatán, márvány-
táblák mutatják a háború borzalmaiban elhunyt em-
berek neveit. Nevek, amelyek tulajdonosai valami-
kor éppen úgy éltek, mint életben maradt társaik, 
rokonaik, csak nekik a pusztulásuk volt a sorsuk. 
Bizonyos mértékben ez az élők örökké megmaradó 
lelkiismerete is. Ezzel mondjuk ki azt, hogy soha se 
szabad elfeledni a háború borzalmait. Soha nem 
szabad fegyverrel elvenni ártatlanok életét. 

Bucsa lakossága is összefogott, hogy az innen a 
frontra kikerült és onnan soha vissza nem térő kato-
náinak emléket állítson. Maradandó és szép emléket. 

2002 őszére végül elkészült a két világháború ál-
dozatainak emlékére felállított emlékmű. A felfordí-
tott csónak jelképezi a település múltját, a vízi éle-
tet, s a felfordult állapota pedig a véget jelzi, amely 
az alatta lévő márványtáblákon felsorolt nevekre 
vonatkozik. Egy harang van az emlékmű közepén, 
amely a megemlékezések alkalmából megkondul a 
fronton elhunytak lelki üdvéért. 

Az avatón elmondott beszédbe a polgármester tu-
lajdonképpen elmondta az emlékmű létrejöttének 
történetét: 

Tisztelt Lakostársak. 
Kedves Hölgyeim, Uraim! 
Kedves Barátaim! 
Engedjék meg, hogy a községi képviselő-testület 

tagjai, valamint a magam nevében tisztelettel kö-
szöntsem a negyedik falunap és az első és második 
világháborúban elesett hősök tiszteletére állított 
emlékmű avatása alkalmából, községünk lakosságát, 
és a meghívott vendégeket. 

Külön tisztelettel köszöntöm: 
– Vígh Ilona országgyűlési képviselő asszonyt, 
– Komróczki Sándorné Kádár Margit tiszteletes 

asszonyt, 
– Hüse József plébános urat. 
– Tisztelettel köszöntöm a régi bucsai lakosokat, 

akiket a mai napon újra hazajöttek kis falujukba. 
– Köszöntöm a környező települések polgármes-

tereit, a környező településekről jött vendégeinket. 
– Szeretettel köszöntöm az Erdélyi Kökös telepü-

lés küldöttségét, a küldöttség vezetőjét, Sánta Gyula 
polgármester urat. 

Kedves Lakostársak, Barátaim! Kedves Vendé-
geink! 

A mai napon, 2002. szeptember 7-én egy olyan 
emlékmű előtt állunk, amely a huszadik század nagy 
tragédiájának, az első és második világháború 

bucsai hőseinek állít emléket. Régi igénye közsé-
günk lakosságának egy kegyeleti hely elkészítése. 

Az elmúlt évben levélben keresett meg dr. Simon 
Mátyás és kedves felesége, (volt bucsai lakosok), 
hogy a Töviskes Rt. Vezetése nevében felajánlja a 
tulajdonában lévő 1889-ben öntött bronz harangot 
Bucsa község részére, abban az esetben, ha méltó 
emléket állítunk az első és második világháborúban 
elhunyt hősök tiszteletére. 

 

Földesi György polgármester beszédet mond 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy e ne-
mes, szívből jövő felajánlást köszönettel elfogadja, 
az emlékművet megfelelő művészi igény szerint 
megtervezi, a 2002. évi falunapra elkészítteti, és 
ezen a napon felavatja. 

Ettől kezdve az események felgyorsultak. 
Így kértem fel a tervezésre egy neves szeghalmi 

építészt, Kovács Zsolt urat, aki művészi igényesség-
gel, nagy lelkesedéssel készítette el a terveket. 

A tavaszi falugyűlésen, és több fórumon a lako-
sok a tervet megismerhették és nagy tetszéssel fo-
gadták. 

A helyi pénzintézetnél számlát nyitottunk ado-
mányok gyűjtésére. Örömmel jelentem, hogy közsé-
günk lakosai egy emberként mozdultak meg a felké-
résre, a mai napig különböző összegekkel 172 család 
adakozott 395.880 Ft összeget. De nemcsak a helyi 
lakosok, hanem a községünkből elszármazott csalá-
dok is adakoztak. Felemelő érzés volt megtapasztal-
ni ezt a közös „szívdobbanást”. 

Igen komoly kutatómunkát igényelt a hősi halott 
személyek névsorának összeállítása, hisz azt akar-
tuk, hogy ez a lista pontos és teljes legyen. 

Itt mondok köszönetet Balogh István tanár úrnak, 
aki ezt a munkát irányította, Csaláné Bányai Kata-

M 
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linnak, aki segítette, valamint özvegy Fehér János-
nak, aki helyi ismeretei alapján szintén nagy segít-
séget nyújtott. 

Köszönet illeti a kivitelezőt is Blaskó György 
vállalkozót, és munkatársait akik kiváló, igényes 
szép munkát végeztek. 

Kis iskolás barátaim, akik az építkezés során nap 
mint nap a nagy melegben szorgalmasan segítettek, 
az itt dolgozó munkásoknak, este pedig ügyeltek, 
hogy nehogy valaki rosszat tegyen. Megkeresetek, 
hogy az Ő nevük elhangzik-e az ünnepségen? Úgy 
gondolom, hogy kérésük jogos, hisz példát mutattak, 
hogy a mai fiatalok így is tudnak cselekedni. 

Hangozzék hát el a nevük: Bajaczán Norbert, 
Pekár Csaba, Finta Sándor, Nagy Krisztián, és Ko-
vács Attila. 

Köszönjük munkátokat és sose feledjétek, hogy 
milyen nemes célért dolgoztatok. 

A munka során több anyag, régi emlék került elő, 
többek között kaptam egy régi újságcikket, melyet 
az a család őriz nagy szeretettel, ahol az apa soha-
sem láthatta gyermekét, mert életét vesztette, annak 
születése előtt. 

Engedjék meg, hogy idézzek a tábori újság 1944 
júniusi számából: 

Hősi halált halt utász emlékére 
„A szeretetnek és kegyeletnek, megható jelvénye-

ivel számtalan alkalommal találkozik az ember az 
orosz harctéren. 

A „ Tábori Újság” egyik legutóbbi száma cikket 
közölt egy új hídról, amelyet derék utászaink, a 
Bisztricán építettek, amelyet a hősi halált halt Kál-
mán Lajos utászhadnagyról neveztek el…. 

De nem csak a hadnagy kap itt emléket, hanem 
sok-sok honvéd is, mint Berényi János, hősi halált 
halt hegyi utász. 

Nemrégiben egy hegyi patakon, mintegy ötven 
méteres hidat építettek a hegyi utász-század embe-
rei. A híd oldalán, székely kopjafa-faragású oszlo-
pon címer alakú tábla állítja meg az utast. 

A táblán néhány bevésett szó:  
Berényi János 

Hősi halált halt hegyi utász 
Híd 

Építette: hegyi utász-század 
1944. május 26-30. 

Egy pillanatra megállunk a hősi emléktábla előtt 
és tisztelgünk a hős honvéd emlékének. 

Sisakos utász áll őrt, feltűzött szuronyos puská-
val, aki néhány keresetlen szóval elmondja hogyan 
halt hősi halált Berényi János. 

– Századunk aknamezőt telepített – amikor az 
oroszok ezt felfedezték, és heves aknatűzzel 
árasztották el az egész területet. Mi továbbra is 
helyt álltunk, eközben többen hősi halált haltak. 

Ekkor kapott halálos sebet Berényi János. 

És a század kegyelete megörökítette a hős utász 
emlékét. És nincsen nap, hogy friss virág ne kerülne 
a kopjafára, mert itt nap mint nap születnek hősök, 
mert a halál újjászületés. 

Tudjuk érezzük, hogy a hősök áldozata nem lesz 
hiábavaló, s mikor naponta több száz hős megjele-
nik, a Magyarok Istene trónusa előtt, a felsőbb ki-
hallgatáson, tudjuk kérelmünk meghallgatásra ta-
lált. 

Berényi Jánosnak, hősi honvédek nevetek nem-
csak fakuló fatáblára kerül fel, hanem a magyar 
történelem aranykönyvébe is!” 

Ezt közölte a Tábori Újság 1944 júniusában. 

 

Koszorúzók 

Úgy gondolom, hogy illik megemlékezni azokról 
a hősökről is, akik nem vesztették életüket a háború-
ban, de sebesülten, nyomorékon érkeztek haza a sok 
megpróbáltatásból, hisz hősök voltak ők is, mert az 
onnan hozott sebeket viselték egész testükön évtize-
deken keresztül. 

Tisztelt Lakostársak. Kedves Vendégeink! 
Kívánom mindannyiuknak, hogy ez az új emlék-

mű legyen a hősök tisztelete, legyen a béke, és a 
szeretet jelképe, és úgy mint azon a bizonyos kopja-
fán, itt se múljon el nap anélkül, hogy friss virág ne 
kerüljön az emlékmű talapzatára. 

Gondoljunk arra, hogy 
„A múltunk az erőnk, a jövőnk a biztatásunk, 

amit átélni, érezni, nyitott szívvel lehet.” 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim 
Immár az emlékmű elkészült, a lakosság számára 

átadom. 
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KÖNYVBEMUTATÓ 

 
ucsa történetének kutatása nem volt könnyű 
feladat. Nagyon sok hivatalos papír tűnt el az 
utóbbi pár évtizedben. Az eredeti dokumen-

tumok viszont mindig nagyon fontosak a hitelesség 
miatt is. Ezért nagyon sok akadályt kellett leküzde-
nem, hogy a már eddig leírt tanulmányok adatait 
ellenőrizzem. Erre azért volt szükség, mivel nagyon 
sok tévedésre bukkantam elolvasásukkor. Ezeket 
sikerült is módosítanom és helyesbítenem. 

Tévedések és rossz információk nemcsak az ed-
digi tanulmányokban voltak, hanem a visszaemléke-
zők elbeszéléseiben is. Egy bizonyos eseményre 
sokszor tévesen emlékeztek. Az is előfordult, hogy a 
másoktól – általában idősebb emberektől – hallott 
történet se volt már hiteles. Éppen ezért nagyon 
sokszor kellett módosítanom az általam már leírt 
anyagot. 

 

A Bucsa c. könyv címlapja 

Reményeim szerint a BUCSA című könyvbe már 
a valódi, a hiteles adatok kerültek. Anyaggyűjtésem 
utolsó időszakában már nagyon sokan kérdezgették, 
hogy mikor jelenik meg a könyv. Sokakat érdekelt, 
hiszen mindenki kíváncsi volt arra, mit is sikerült 
összegyűjtenem, milyen adatok, milyen emlékek, 
milyen fotók kerültek elő a múlt homályából. 

Arra gondoltam, hogy a könyv bemutatását kös-
sük egy jelentősebb évfordulóhoz. Mivel Bucsa első 
írott emléke 1321-ből való, így a 685 évre visszaem-
lékező Falunapra időzítettem a könyv megjelenteté-
sét és bemutatását. 2006. szeptember 8-án 15 órakor 
kezdődött a kétnapos rendezvény. 

 

A rendezvény meghívója 

A Jézus Szíve katolikus templomban bemutatott 
püspöki mise jelentette az ünnepség kezdetét. A 
misét Tempfli József nagyváradi megyéspüspök 
celebrálta. Ez azért érdekes, mert a bucsai katolikus 
templom építője is nagyváradi püspök volt, gróf 
Széchényi Miklós. A trianoni határrevízió után el-
szakadtunk a nagyváradi püspökségtől. Széchényi 
Miklós után sokáig nem volt nagyváradon püspök, 
így a jelenlegi tulajdonképpen őt követte a püspöki 
székben. A püspöki misén fel lett szentelve a temp-
lom két felújított zászlója, valamint Simon M. Ve-
ronika festőművész által készített Széchényi Miklós 
portré. A templom megtelt a meghívott vendégekkel 
és a falu érdeklődő lakosaival. 

 

A két püspök 

A Közösségi Házban folytatódott a rendezvény. 
17 órakor kezdődött el a Bucsa című könyv műsoros 
bemutatója. A helyieknek egy is meglepetéssel szol-
gáltam. Ugyanis a Kárpát-medencében 5 Bucsa nevű 
település van. Sikerült ezek közül hármat meghívni. 

B 
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Ezek közül az egyik nyilván a helyi polgármester 
volt. A közönséget köszöntöttem, majd így szóltam: 

– Kérem engedjék meg, hogy bemutassam Bucsa 
polgármesterét! – s átadtam a mikrofont a Romániá-
ban lévő Bucsa polgármesterének. 

Nyilván meglepődtek néhányan, hiszen senki 
nem tudott arról, hogy több Bucsa is létezik. A meg-
lepődés még nagyobb volt, amikor az általam bemu-
tatott személy románul köszöntötte a jelenlévőket. A 
tolmács segítségével viszont mindenki megérthette 
szavait. 

 

Három Bucsa három polgármestere 

Ezek után bemutattam a következő polgármes-
tert, aki a Zala megyei Kisbucsáról érkezett. Ő is 
köszöntötte a közönséget, természetesen ő már ma-
gyarul. Végül szót kapott Földesi György, a mi 
Bucsánk polgármestere is. 

 

Géczi Erika énekel 

Ezek után következett a tulajdonképpeni könyv-
bemutató. Sellei Zoltán előadóművész, a Magyar 
Kultúra Lovagja a megjelent könyvből való idézetek 
felolvasásával mutatta be a kiadványt. A hangulatot 
fokozta Géczi Erika előadóművész, gitárral kísért 
dalaival. A műsorban versmondással közreműködött 
két helyi fiatal is: Kristóf Katalin és Sebestyén Mar-
git. A megjelent bucsai érdeklődők természetesen 
vastapssal jutalmazták a műsor előadóit. 

 

A közönség 

        

Sellei Zoltán és Kristóf Katalin 

 

Dedikálás közben 

A könyv szerencsére mindenkinek nagyon tetszett. 
A műsorban elhangzó részletek is közrejátszottak ab-
ban, hogy az érdeklődés ilyen mértékű volt. 

A reakció se maradt el. Másnap, szombaton, a 
Falunapon azok is megvásárolhatták a könyvet, akik 
nem tudtak eljönni az előző napi rendezvényre. 
Azok közül, akik már pénteken megvásárolták, 
megkerestek, hogy személyesen is gratulálhassanak. 
Többen is jelezték, hogy még az éjjel elolvasták. A 
legmeghatóbb az volt, amikor egy idős néni köny-
nyezve köszönte meg, hogy leírtam az itt élők életét, 
örömeit és szenvedéseit. A könyvet elolvasva visz-
szaemlékezett a fiatalságára s ez számára nagy él-
mény volt. Akkor úgy éreztem, s most is ez a véle-
ményem, hogy már csak ezért is érdemes volt meg-
írnom ezt a könyvet. 
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50 ÉVES A II. RÁKÓCZI FERENC ISKOLA 

 
évvel ezelőtt az 1958-59-es tanévvel 
kezdte meg működését az újonnan épült 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. 

Szükség volt már erre az intézményre, hiszen a falu 
több pontján épült régi iskolák se felszereltségben se 
higiénia szempontjából nem feleltek meg a kor kö-
vetelményeinek. 

Az évforduló jó lehetőség lett volna arra, hogy 
egy kiadványban megemlékezzünk az elmúlt öt évti-
zedről. Nagyon sok bucsai emlékszik vissza erre az 
iskolára, hiszen ennyi idő alatt nagyon sok gyerme-
ket bocsátott ki „az élet rögös útjára”. 

Az évforduló kapcsán csak arra mertem vállal-
kozni, hogy fényképekkel bemutassa az iskola és 
ezen belül az iskolások és tanárok életét. Az osz-
tályképeken magukra ismerhetnek a régi diákok, a 
rendezvények pillanatképei is bizonyára sok szép 
emléket hoznak majd a felszínre. 

Köszönöm mindazok segítségét, akik eljuttatták 
hozzám ezeket a fotókat. Ezzel is sikerül egy olyan 
adatbázist létrehozni, amely Bucsa múltját, vagyis 
annak iskolájának a történetét mutatja be az érdek-
lődőknek s talán egyszer majd a kutatóknak is. Mert 
hiszem és remélem, hogy a most felnövekvő nemze-
dék is előbb-utóbb elkezdi keresni a múlt egyes ele-
meit s ha máshol nem, hát ennek a könyvnek a lapja-
in rátalál egy részükre. 

Az itt látható osztályképek alatt évszámok se sze-
repelnek. Így majd a kedves helyi olvasóknak lesz az 
a feladata, hogy beazonosítsa, vajon melyik évfo-
lyam látható rajta. Ez nem szándékos hiány, csupán 
az volt a gond, azok se tudták pontosan megmonda-
ni, akiktől kaptam. Amennyiben ezek egyszer azo-

nosítva lesznek, akkor majd a Helytörténeti Múze-
umban egy kiállításon bemutatjuk újra. 

Az iskolai életet bemutató fényképeket András 
Mihálynétól kaptam. Ezek alatt az is szerepel, hogy 
mi is látható rajta. Köszönöm, köszönjük neki, hi-
szen ezek a pillanatképek sokat elmesélnek az iskola 
mindennapjairól 

 

Ballagás a Petőfi Utcai iskolánál 

 

Ballagók a Nagy Sándor-féle iskolánál 

 

Ballagás az új iskola előtt (András Mihályné osztálya) 

50 
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ANDRÁS MIHÁLYNÉ TANÁRNŐ KÉPEI 

 

Lófogattal társadalmi munkára (1958.) 

 

Indulás társadalmi munkára (1959.) 

 

Úttörő tánc-csoport (1959.) 

 

Örsi foglalkozás (1961.) 

 

Irodalmi szakkör: Koldus és királyfi 

 

Irodalmi szakkör: Koldus és királyfi 

 

Májusi virágok ültetése 

 

Az iskola gyakorló kertjében (1960.) 
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TANÉVZÁRÓ TORNAVIZSGA ÜNNEPÉLY (András Mihályné képei) 
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András Mihályné tanítványaival 

 
Biológia óra András Mihálynéval 

 
András Mihály tanár diákjaival a hídon 

 
Búcsú az iskolától 

 

 

 
Iskolai ünnepély képei 

 
Bartalis Ilona az I. osztályával 
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 „Minden nemzet, mely elmúlt kora emlékezetét semmivé teszi, 

vagy semmivé lenni hagyja, saját nemzeti életét gyilkolja meg; s 

akármi más kezdődjék ezentúl, az a régi többé nem lészen. Az 

időtől fogva eltűnt a nemzet.”  

Kölcsey Ferenc: Nemzeti hagyományok 

 

A következő oldalakon más szerzők írásait olvashatjuk. Az el-

ső dolgozat a Bucsán folytatott régészeti feltárásokról szól. 

Szabó Dániel tanár, Holecska Gyula iskolaigazgató, Földesi 

György tanácselnök gondolatai feltétlenül hozzátartoznak Bucsa 

község múltjának megismeréséhez. A szerzők bemutatják a köz-

séget a saját szemszögükből: az iskola működését, a település 

fejlődését és persze a helyi gondokat is. Ezek az elmúlt rendszer-

ben íródtak, így természetes, hogy a szocializmus eszméje a fő 

gondolat s annak jegyében is íródtak.  Földesi György még a he-

lyi MSZMP képviseletében szólalhatott fel egy pártértekezleten a 

rendszerváltás előtti hónapokban. Az ott elhangzott kritikák saj-

nos most is érvényesek. Vajon azóta nem változott semmi? 
 

 

 

4 
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BÉKÉS MEGYE RÉGÉSZETI TOPOGRÁFIÁJA 

A szeghalmi járás 

(Írta: Ecsedy István, Kovács László, Maráz Borbála, Torma István) 
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SZABÓ DÁNIEL 

FEJEZETEK BUCSA KÖZSÉG TÖRTÉNETÉBŐL 

 
A község fekvése, határai: 

 
Bucsa község Békés megye legészakibb csücské-

ben fekszik. Békés megye itt találkozik Szolnok és 
Hajdú-Bihar megyékkel. A szeghalmi járáshoz tar-
tozó önálló tanácsú község. A megyerendszer kiala-
kulása óta mindig Békés megyéhez tartozik a köz-
ség. 

Az északi szélesség 43 fok 13. percében, és a ke-
leti hosszúság 21. fokán fekszik a község. 

Észak-keleten Karcaggal, észak-nyugaton Püs-
pökladánnyal, dél-nyugaton Ecsegfalvával határos. 
Természetesen határai észak-keleten a Hamvas-
csatornával 3,8 km-en, észak-nyugaton a Hortobágy-
Berettyó 6,5 km-en, keleten az úgynevezett Ó-
Berettyó 2,8 km-en, dél-nyugaton a Sárrét-csatornák 
határolják. 

 
Területe: 

9.694 kh 
Ebből: szántó terület:  5941 kh 
Legelő: 2397 kh 
Erdő: 520 kh 
Belsőséges, zárt kert?  431 kh 
Utak, csatornák, stb.:  405 kh 
 
Lakossága: 

Az  1960-as népszámlálás adatai szerint 3.783 fő. 
 
A községre vonatkozó régi okleveles adatok: 

A község neve ó-szláv hatású. Nem kétséges, 
hogy a honfoglalás előtt itt szláv törzsek laktak. 

A vizek halbősége, a lápok gazdag madárvilága, 
az állatok száma a rétek selyem füve biztos megél-
hetést nyújtott az itt lakóknak. 

A helység neve először 1381-ben szerepel a ránk 
maradt oklevelekben. Ekkor Bwcha-nak írják. Leg-
többször a Nadányi-család oklevéltárában említik, 
mivel hosszú évszázadokon keresztül ez a család 
birtokolta a község határát. Nincs adatunk arról, 
hogy a tatárjárás előtt lakott település lett volna itt, 
inkább az a valószínű, hogy pásztorok, halászok, 
madarászok lakják. A tatárjárás előtt megerősített 
hely itt nem volt, s éppen ezért védtelen volt a vidék 
a tatárok pusztításától. A tatárok visszatérésétől 
rettegő Apa-nevű Nadányi, a bucsai határban egy 
víztől körül vett szigeten jól megerősített erődít-
ményt hoz létre, amit róla neveztek el, s ma is Apa-
várának hívnak. A tatárdúlás igen nagymérvű lehe-
tett az egész megyében, a vidék elnéptelenedett, a 
határt gaz verte fel, jelentősége annyira lecsökkent, 

hogy a XIII. század végéig senki sem kérte a főis-
pánságot a királytól. A helység tulajdonjoga sokszor 
képezte per tárgyát, még a Nadányi családon belül 
is. 1412-ben Nadányi II. László tanukkal igazolja, 
Békés megye rendei előtt, hogy Apa-vára, Keszegtó, 
Szőlesziget nevű részek is Bucsához tartoznak, s így 
az Ő birtokai. Erről akkor okleveles bizonyítást is 
nyert. Ebben az időben még jeles erdőket találunk 
itt, tehát a víz még nem vette birtokba annyira a 
határt, mint később. Ezek az erdők tele vannak ne-
mes vaddal, amit féltékenyen őriztek a Nadányiak. 
1447-ben panaszt is emeltek a Nadányiak a szom-
szédos Haranghyak ellen, akik a bucsai erdőkben 
szarvasokra szerettek vadászni. Nagyobb lakott tele-
pülés még ekkor sem lehetett itt, mert 1458-ban a 
váradi káptalani hiteles hely előtt Bucsa-puszta felé 
30 forintért Nadányi Mihály elzálogosítja Németh 
Tamásnak, de siet visszaváltani már a következő 
évben és ezután ő veti meg az alapját egy lakott 
településnek, néhány jobbágy-család idetelepítésé-
vel. Az előző falu tehát az 1460-as években keletke-
zett. Az 1476-os ecsegi határjáráson már Lőkös Ist-
ván bucsai jobbágy is részt vett, 1479-ben pedig 
Báthory István országbíró utasítja a váradi püspök-
séget, hogy a Nadányiak között keletkezett vagyon-
per döntést hozzon. Ez az okmány már több bucsai 
jobbágyot említ, ami szerint Bucsát ekkor már lakott 
helyként kell elfogadni. 

1514-ben Dózsa serege is ezen a vidéken vonult 
keresztül és Dévaványán a falu papja nagy lelkese-
déssel csatlakozott a környék népével, a felkelő 
sereghez. A bucsaiak is bizonyára ott voltak a Dó-
zsához csatlakozók között, s ezért a parasztfelkelés 
leverése után a bűnös bucsaiak szabad prédául szol-
gáltak a királyhű kunoknak. 1536. július 26.-án a 
sárréti járás szolgabírája, Haranghy Nagy Gergely 
jelenti a megyei tisztikarnak, hogy a Karcag - Új-
szállási kunok egy bucsai jobbágyot elhurcoltak. A 
törökdúlás után is az erdélyi fejedelmet ismerik el 
uruknak a bucsaiak, mert amikor később a karcagi 
kunok Apavárát is elfoglalták tőlük, a bucsai jobbá-
gyok az erdélyi fejedelemhez fordulnak segítségért. 
Az nekik is ad igazat, utasítja a karcagiakat, adják 
vissza a vitás területet, de azok nem engedelmes-
kednek, s Apavára azóta is a karcagiaké. 

A törökök csak a gyulai vár eleste után vetették 
meg lábukat Békés megyében. A megye tisztikara 
szétfutott, két táborra szakadva, az egyik tábor az 
erdélyi fejedelemhez menekült, míg a másik a kirá-
lyi Magyarországon keresett új hazát. Meg sem kísé-
relték megyénk igazgatását más területekről, mint 
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ahogy erre sok példa volt, ebben az időben. A törö-
kök más területi felosztást alkalmaztak, nem vették 
figyelembe a magyar közigazgatási rendszert, s 0gy 
az 1571-es defter szerint Bucsa a szolnoki szan-
dzsák, szolnoki náhije adófizetője. Ekkor 12 házat, a 
templomot jegyeztek fel. Az 1562-es kapu-összeírás 
nagyobb népességére enged következtetni, mert 
akkor 18 kapu írtak össze, ami 24 családra és kb. 
120 lakosra enged következtetni. A község pusztulá-
sa ez után indult meg, 1577-ben már csak 2 gazda 
lakja, és az 1579-es tizedlajstromban már nem is 
szerepel a lakott helységek névsorába. Lakói szét-
széledtek a portyázó, fosztogató törökök elől, de 
ragaszkodtak is lakóhelyükhöz, a veszély elmúltával 
visszatértek otthonaikba, volt erejük mindig az újjá-
építéshez. Így történhetett, hogy 1693-ban a délvi-
dékről messzire elkalandozó török-tatár csapatok 
ismét feldúlták Bucsát és a bucsai hidat is elpusztí-
tották. 

Zavaros idők következtek ismét. Később a Rákó-
czival szembeálló rác martalócok pusztítják a vidé-
ket. Védelmi szempontból nagy jelentősége volt a 
lápos, ingoványos területnek, mert 1703. november 
28.-án Tokajban kelt levelével a békési, gyulai lako-
sokat Karcag mellé rendeli Rákóczi. 

Bucsa falu ezután nem épül újjá, pusztává válik. 
1715-ben Füzesgyarmat tartozékaként visszacsatol-
ják az újonnan megalakuló Békés vármegyéhez. 

1723-ban a kincstári birtokként kezelt Bucsa-
pusztát a királyi adományként báró Harruckern ud-
vari szállítónak adományozta, mint a gyulai urada-
lom részét. Ezzel megszűnt a Nadányi család évszá-
zados kegyúri joga, hiába pereskedtek évtizedekig, 
mivel elmulasztották megtenni a hűségnyilatkozatot 
a Rákóczi szabadságharc leverése után. 

 
A Sárrét népének élete a XVIII.-XIX. Században 

 
Az eléggé elnéptelenedett vidéken mezőgazdasá-

gi művelés nem-igen volt. Egyre nagyobb területeket 
hódít meg a víz az igen lassú folyású Berettyó, és a 
bő esőzések vizét a szikes föld elnyelni nem tudta. 

Bucsa község határa a Nagy-Sárrét északi részén 
fekszik. Sík víz, láp, kotu borította ekkor a határ 
legnagyobb részét. A kiemelkedő szárazföld selymes 
füvet adott a jószágnak. A láp sem volt azért értékte-
len terület! A természet kincseit jól ki tudta aknázni 
az itteni ember. Hatalmas nádasok borították a vize-
nyős részeket, ez a nád megnőtt 4-5 méter magasra 
is. Kerítésnek, háztetőnek, szőlőkarónak használták. 
A hitványabbakat pedig tüzelésre. 

Kinek nyújtott megélhetést mocsárvilág és a köz-

te elterülő legelő? 

A szilaj pásztoroknak,- csikósoknak, gulyások-
nak, juhászoknak, kondásnak- halásznak, pákásznak, 
darvásznak, solymásznak, békásznak, méhésznek, 

piócaszedőnek, gyógynövénygyűjtőnek, stb. Ezek az 
emberek őrizték meg legtöbbet az Ázsia pusztáiról 
magukkal hozott szabadságból. Ősi soron szabad 
emberek voltak, vármegyés helyen földesúr alá nem 
tartoztak. Megvetették, magukhoz méltatlannak 
érezték a paraszti munkát. A szilaj pásztorok voltak 
a légcsodálatra méltóbb emberek. Télen-nyáron a 
nyáj mellett kellett maradni, de nem is kívánkoztak 
ők a városba. A gulya, a ménes úgy elvadult a pusz-
tán, hogy terelni se igen lehetett, ott vert szállást 
éjszakára ahol rájuk esteledett. Ha bőséges táplálék 
mutatkozott egy helyen, a jóféle nádból takaros 
kunyhót készítettek a pásztorok. Felül a kontyát 
szénakötéllel átkötözték, ott volt a füstlyuk. A 
kontyból csüngött alá a kontyfa, ezen lógott a bog-
rács. A szilajok fő eledele a tej, a hús volt. A szapo-
rulatokról sokszor nem tudott a gazda, s ez a tény 
csak fokozta a hús jó ízét a bográcsban. Kenyeret 
minden jószág után kaptak. Csemegéjük is volt, a 
gyékényböndő. Sülve-főve igen ízletes volt a gyé-
kény ez a lisztes, ikrás megvastagodott gyökre. 

Nem minden nyáj és pásztor volt rideg. Volt 
olyan pásztor is, amelyik tavasszal kihajtott, ősszel 
szétverte a nyájat. A pásztorok ellenségei: a tél, a 
farkas, és a tolvaj. Egyformán veszedelmes mind. 

A kemény tél, amikor a nagy hó elfödte a táplá-
lékot éhhalállal fenyegetett. A csordaszárma járó 
farkas nagy mészárlást tudott percek alatt véghez-
vinni. A tolvaj a rét legjobb ismerője. Sokszor barát-
ságban van a pásztorokkal, s csak a másét lopja el, 
sokszor a hetedik határból. A tolvaj sokszor nyújt 
segítséget a vele szövetségben lévő pásztoroknak, az 
elbitangolt jószág megkerítésében.  

Az úgynevezett „rétes” emberek élete is irigylés-
re méltó volt ekkor. Soha annyi halat nem táplál a 
Berettyó, mint akkor. Igen könnyen fogták a halat, 
csak a járását kellett ismerni. Nádkévéből készült a 
halfogó vész, továbbá kerítőhálóval (gyalommal) és 
őrhálóval halásztak. A városok, falvak komoly vá-
mot vetettek a halászokra. A pocsolyát leginkább a 
csik kedvelte. Kedvenc étel volt a csik káposztával 
főzve. A rák és a teknősbéka az „úriközönség” ele-
dele volt. Sok peres dologban segített az „igazság” 
megtalálásában a teknősbéka ajándékba. Volt idő, 
amikor a földesurak is követeltek teknősbékát a 
jobbágyaiktól. Jelentős volt a méhészet és a lápvilág 
gyógyfüvei. A méhekre a gazdának legtöbbször any-
nyi gondja volt, hogy a mézet elpörgesse a kaptár-
ból. A pákász felesége volt a gyógyszerész abban az 
időben. Minden betegségre holtbiztos szert tudott 
adni. 

II. József állatkertje is a vidékről kért víziállato-
kat, vízimadarakat. 

De ez már a múlté, azóta az eke hódította meg a 
határt. A múlt század második felében az ember 
hadat üzent a lápvilágnak. Megkezdődött a lecsapo-
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lás, csatornázás. Ma pedig tovább folyik a harc en-
nek a területnek a fokozott hasznosításáért, a talaj 
termő erejének fokozásáért.  

A múlt században tehát központi település nem 
jött létre, a határban több kisebb tanyacsoport volt, 
amelyeknek lakói többnyire állattenyésztéssel fog-
lalkoztak. Bucsa alatt akkor a ma Nagy-Bucsa néven 
ismert települést értették, ami a mai falutól 4 km-re 
esik Füzesgyarmat irányában. 

A füzesgyarmati forspontjegyzék (1807-től-1828-
ig) többször említi, hogy a füzesgyarmati előjárósá-
got és a megyei urakat Bucsára vitték. Egyszer” 
Bucsára, a juhokhoz” megjegyzés szerepel, aminek 
alapján biztosan következtethetünk arra, hogy a 
bucsai határban ekkor főleg állattenyésztéssel fog-
lalkoztak. A szabadságharc idején bizonyára sok 
bucsai szegénylegény vállalta a harcot sorsának 
jobbrafordulásáért, a haza függetlenségéért. Az ösz-
szeomlás időszakában, 1849. augusztus 7.-én Kele-
men Albert százados, akit az oroszok kikémlelésére 
e vidékre küldtek, a következőket jelenti Halasy 
Béla népfelkelő parancsnoknak: A muszkák Kabán 
vannak, a magyar sereg, amely felvehetné ellenük a 
harcot az egész vidéken nincs. Népfelkelésre sem 
lehet már ekkor gondolni… „Jelenleg Bucsán va-
gyok, míg vidékünkön elhúzódik” fejeződik be a 
levele. A szabadságharc bukását követő önkényura-
lom további gátat jelentett a magyar fejlődésnek. A 
bucsai puszta is csak lassan népesedik be, s a mai 
község alapjait az 1870-es években vetik meg. 1895-
ig Schwarz Ferencnek volt itt birtoka, aki kb. 
10.000kh-on gazdálkodott. 1895-ben báró Springer 
osztrák főúr vásárolja meg a Schwarz birtokot, majd 
később Springer Mária örökli apjától. 

 
A község fejlődésének története a századfordulótól 

a tanácstársaság bukásáig 

 
Ezután indul meg a bucsai határban a belterjes 

gazdálkodásra való áttérés, a mezőgazdaság moder-
nizálása, a munkaigényes növények termesztése. 
Ehhez azonban munkáskézre van szükség. Ekkor 
nagyarányú betelepítés kezdődik. Az alföld sok he-
lyéről, így Orosházáról, Szarvasról, Dévaványáról, 
Hódmezővásárhelyről, stb. jönnek a boldogulás 
reményével gazdasági munkára, s ezek az „új hon-
foglalók” vetik meg az alapjait a mai községnek. 

Az új munkaerő állandó lekötésével a község la-
kossága gyorsan szaporodott, az új lakosok azonban 
kiszakadva régi környezetükből, nem tudtak kialakí-
tani szilárd, új közösséget. A lakosság heterogén 
összetétele, a tradíciók hiánya, hosszú ideig fékezték 
a szociális szervezkedést. A feudális nagybirtok 
minden rendű és rangú kiszolgálója akadályozta, 
fékezte a paraszti összefogást, ezt még elősegítette 
az új telepesek iránt érzett bizalmatlanság. 

Így a századforduló nagy parasztmozgalmai, kü-
lönösen az úgynevezett „viharsaroki megmozdulá-
sok” nem gyakoroltak nagyobb hatást a község 
nagyszámú napszámos, cseléd, kubikos nincstelen 
agrárproletárjai számára. Természetesen a mozgal-
mak kifejlődését a rendszer terrorja, a csendőrség 
éber figyelme és sokszor embertelen megfélemlítési 
akciói is gátolják. Ezek a megállapítások a jelentő-
sebb agrár megmozdulásokra vonatkoznak. 

Természetesen e korszaknak forrongó hangulata 
nem marad teljesen hatástalan Bucsán sem. A buda-
pesti rendőrség 1897-ben feljegyzi, hogy Várkonyi 
Istvánnak Bucsán is vannak hívei. A Független Szo-
cialista Párt megalakulásán bucsai küldöttek is rész-
vettek, de harcosan mégsem tudtak ekkor szembe-
fordulni az elnyomó rendszerrel. A község nagyot 
fejlődött ezekben az évtizedekben. Katolikus, majd 
református templom épül, később mind a két feleke-
zet iskolát is nyit. 

Az első világháború szörnyűségei nagy megpró-
báltatások elé állították a község szegény paraszti 
rétegét. A munkabíró férfiakat a harctérre hurcolták, 
hogy ott az urak érdekeiért áldozzák fel életüket. 
Nagyon sokan nem tértek vissza az elmenők közül, 
de az itthon maradottaktól is áldozatokat kívánt a 
háború. A hadba vonuló cselédek feleségei kényte-
lenek voltak elvégezni férjeik munkáját, ha nem 
akarták, hogy éhen haljanak porontyaikkal együtt…  

…A szegény nép gyűlőlte a háborút és fokozott 
érdeklődéssel figyelte az 1917-es oroszországi ese-
ményeket. 1918 nyarán Bucsára is egyre több volt 
hadifogoly és katonaszökevény érkezett haza. A 
nincstelen emberek évszázadok óta azt látta, hogy 
aki legalább néhány holdnak gazdája, minden idő-
ben könnyebben boldogult, szabadabban élt. Érthető 
tehát, hogy a föld utáni vágy évszázadok óta a véré-
be ivódott a nincstelen magyar parasztnak.  

1918. novemberében országszerte elterjedt ön-
kéntes földfoglalásra Bucsán is sor került. Ezt a 
földfoglalást siettette az évszázados föld-éhség, a 
hazatért katonák oroszországi tapasztalatai, és a 
Népszava 1918. november 2-i számában megjelent 
cikk, amely Búza Barna földművelésügyi miniszter-
nek „Az Est”-ben megjelent nyilatkozatával foglal-
kozik. A miniszter kijelentette „Érvényesíteni aka-
rom azt az elvet, hogy a föld azé legyen, aki meg-
műveli.” És megkezdődött Bucsán is a szervezkedés 
a Springer uradalom felosztására. 

1918. novemberében a faluban élő nincstelen 
emberek felkerekedtek és megindultak a Springer 
birtok majorjai felé, hogy az ott található gabona-
készletet, állatállományt, gazdasági felszerelést osz-
szák szét először, s ezzel egy időben folytak a ta-
nácskozások a földosztás mikéntjéről is. Az uradal-
mi intéző kétségbeesetten telefonálgatott a környé-
ken állomásozó rendfenntartó erők parancsnokaihoz 
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az önkéntes foglalás megakadályozására. Szinte egy 
időben érkezett meg egy-egy szakasz katona 
Körösladányból és Püspökladányból. A tömeg el-
lenállásra készülődött, már-már összecsapástól lehe-
tett tartani, mivel a püspökladányi rendfenntartó 
parancsnok megtorlásul azonnal néhány embert ki 
akart végeztetni. Ezt a körösladányi egység parancs-
noka, aki jobban megértette a tömeg kívánságának 
jogosságát, megakadályozta és rábírta a tömeget a 
békés hazavonulásra. 

„A Tanácsköztársaság kikiáltását a dolgozó pa-
rasztság úgy vette tudomásul, mint az évszázados 
elnyomás és politikai jogfosztottság végleges meg-
szűnését. Minden megoldatlan kérdés, amelyek dű-
lőre-vitelére már 1918-ban rohamot indított a falu 
ide torlódott össze, leszámolás az úri világgal, a 
parasztságot kiszipolyozó bank-, finánc- és kereske-
delmi tőkével, a kapitalizálódott nagybirtokkal.” 

A bucsai nincstelenek még elszántabb tömege, 
részben felfegyverkezve, ismét az úgynevezett Má-
ria-majorba vonult, most már erélyesen hozzá akar-
tak fogni az uradalom szétosztásához.  

Az uradalmi intéző most is meg akarta akadá-
lyozni a nagybirtok szétosztását, mire a feldühödött 
tömegből valaki hasba lőtte. Ezután megkezdődött 
az uradalom készletének felosztása, melyet igyekez-
tek tervszerűen, és szakszerűen végezni. 

Az ellenforradalom megtorló intézkedései Bucsát 
sem kerülték el. A bosszúállás első hullámában 
Bucsát is megszállták egy különítmény és a „Vörös 
Éra” alatti hangoskodókat „átnevelni” igyekeztek. A 
község-házára hurcolták ezeket a szerencsétlen em-
bereket és ott véresre, sőt Kóti Terézt nyomorékká 
verték. 

 
A gazdasági válság idején, amikor a búzával úgy-

sem tudott mit kezdeni az uraság, hogy „kegyes 
jóságát” bizonyítsa bevezették a családi pótlékot. A 
kettőnél több gyermekes cselédek részére gyerme-
kenként 1 mázsa búzával többet adtak. A majorok-
ban a cselédség élete éppen olyan nehéz volt, mint 
az ország bármely más majorjában. A béres 3 órakor 
kelt, mire virradt kész kellett lenni az állatok eteté-
sével, gondozásával. Egész nap fuvarozott állataival, 
s bizony a csillagok már régen fent voltak, mire 
családjához térhetett. Természetesen vasárnap is 

kötelességük volt az állatok gondozása, a szekerek 
és egyéb gazdasági felszerelések karbantartása. Sok-
szor előfordult az is, hogy „hivatalos időn” túl is 
(éjjel, szombattól vasárnap estig tartó fuvar) igénybe 
vetették a cselédeket. Ilyenkor egy napszámnak 
megfelelő készpénzfizetést kaptak, amit ezen a vidé-
ken cullagnak neveztek. 

 
A rakoncási uradalomban gondoltak a cselédek 

„kulturális igényeire” is. A gépész, vagy valamelyik 
mesterember vezetésével egész télen színdarabot 
tanultak, amit húsvétkor nagy táncmulatsággal egy-
bekötve a kitakarított és feldíszített takarmányos 
raktárban „adtak elő”. 

A cselédek lakáskörülményei szintén „országos 
színvonalon” állottak. Mária-majorban és Jenő-
majorban két család használt egy közös konyhát, 
míg Rakoncáson és Zódonyban négy család jutott 
egy konyha. A cselédek gazdasági és szociális hely-
zetét legjellemzőbben dr. Görgey Márton Hajdú-
vármegye tiszti főorvosának jelentése mutatja be. 
Többek között így ír a tiszti orvos: 

„…téli kiszállásaim alkalmával a legtöbb helyen 
személyes meggyőződésem alapján a cigányokat 
tetűmentesnek találtam, addig a gazdasági cselédek 
közül, ha nem is a legtöbb helyen, de sok helyen 
eltetvesedett cselédeket, s a cigánygyermekekhez 
hasonlóan mezítlen cselédgyermeket láttam. A cse-
lédek gyermekei nem csak éhesek, tetvesek, piszko-
sak, rongyosak, hanem a gyermekek sápadtak, véz-
nák, satnyán fejlettek. Lakásuk legtöbbször a leg-
elemibb körülményeknek sem felel meg. Legtöbb 
cselédlakás ablaka kicsiny, letapasztott,…kamra 
hiányában a legtöbb család szobájában tartja a ter-
mést, aprólékot, füstölt húsát, stb. 

Láttam itt: a tuberkulózissal, a gyermekhalandó-
sággal szemben elvesztettük a csatát-, s ha felnőnek 
is ezek a gyermekek a társadalomnak nézetem sze-
rint, nem lesznek hasznos polgárai.” 

 
A fenti tényeket alátámasztja a bucsai Születési 

és Halálozási Anyakönyvek is. 
Nagyon beszédes számok! Ebben az időben egy-

egy járványos betegség ellen szinte védtelenül állt a 
cselédség. Orvosi ellátás nem kaptak, s ilyen hely-
zetben saját gyógyításra gondolni sem lehetett. 

 
Adatok Bucsa község születési és halálozási anyakönyvéből 

 Születés elhunyt 1 éven aluli elhunyt összesen az elhunytak átlag életkora 
 
1920  151 26 67 23 
 
1930 114 28 62 22 
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A mezőgazdasági munkásság mérhetetlen kizsák-
mányolásából és a termelés jövedelmezőségéből nagy 
profitot vágtak zsebre, a földbirtokosok. A bucsai 
Springer-birtok évente több száz darab hízómarhát 
szállított Olaszországba, Svájcba, gabonát Franciaor-
szágba, minőségi sör-árpát a Dréher sörgyárnak. Eb-
ből a jövedelemből már arra is tellett, hogy 1925-ben 
kisvasút épüljön a négy major között, érintve Hosszú-
hátnál a MÁV vonalat. Körülbelül 11km hosszú vá-
gányt fektettek le, két mozdonyt is 120 lórét tartottak. 
Ez a vasútvonal ma is meg van.1 

Az 1920-as években ország-szerte, és így Bucsán 
is tűrhetetlenné vált az iskolai oktatás helyzete. A 
kb. 400 iskolaköteles gyermek közül ténylegesen 
iskolába járt 200-220 tanuló és mindössze két tante-
rem volt a faluban. Az iskolaépítési akció keretében 
a Magyar Királyi Vallás és Közoktatásügyi Minisz-
ter 85.100/1928.sz. rendeletével két-két tanterem és 
egy-egy nevelői lakás építését rendeli el 1929. szep-
tember 1-i határidővel. 

1938-tól a községben beindult egy keskeny fil-
mes mozi, amely még aggregátorral működik, mivel 
villanyt csak a felszabadulás után kap a falu. 

Az 1929-33-as gazdasági válság nagymértékben 
felfokozta a bucsai szegényparasztok nyomorát. A 
kubikosok hazatértek, nem kaptak tovább munkát. 
Az uradalmak olcsó napszámos munkát is a lehető 
legnagyobb mértékben lecsökkentett ék. A bucsai 
parasztok éheztek. Előfordult az is, hogy az éhező 
tömeg eléje ment a karcagi Heinz pékség kenyeret 
szállító kocsijának, megrohanták azt és egymás ke-
zéből tépték ki a kenyeret. 1932 júniusában kb. 300 
bucsa-telepi munkás keres munkát az országos 
Munkaközvetítő Irodán keresztül. Többször előfor-
dult, hogy az elégedetlen tömeg a községháza elé 
vonult és hangosan t követelte helyzetének megjavítá-
sát. Ilyenkor a községben állomásozó csendőrőrs, 
amelynek a feladata a rendszer békéjének biztosítása 
volt, mindig durván beavatkozott. Az előjáróság ösz-
szesen annyit tudott segíteni, hogy 1932-ben a Leven-
te Egyesület épülő lődombját ínségmunkával készítet-
te el, ahol egy napi munkáért 2kg kenyeret adtak. 

A helyzet súlyosságát az 1933. január 11-én kelt 
levél is alátámasztja. A községi egészségügyi cso-
port az alispántól 600 pengő anya- és csecsemővé-
delmi segélyt kért. A levél tartalmából: 

„Falunk népe a nagy munkanélküliség miatt 
olyan nyomorúságos viszonyok között él, hogy a 
szülő anyák nem egyszer újszülött magzatukat a 
legegyszerűbb rongydarabokkal is alig tudják beta-
karni. A gyermekágyas anyák egyszer ha tudnak 
elégséges kenyér és valamelyes ételhez jutni, melyet 
adományokkal teszünk lehetővé”. 

                                                           
1
 1964-ben íródott ez a szakdolgozat, akkor még nem lett 

elbontva a kisvasút. 

 
1935-ös választás 

 
Az ellenzéki tábornak volt nagy szavazó tábora 

Bucsán. Az ellenzék mindent elkövetett, hogy 
Temesváry Imre kormánypárti képviselőt megvá-
lasszák. Kátay főjegyző a választások előtt egész 
„kis konvenciót” ígért a Tildy párt vezető emberei-
nek, ha Temesváry mellett szavaznak. A szavazás 
napján az uradalmi cselédséget a dűlő utakon a 
csendőrség „igazította” el. A faluban lakó Tildy 
partiakat egyszerűen bezárták az iskolába, csak 
időnként engedtek kisebb csoportokat szavazni. A 
kb. 800 méterre levő szavazóhelységhez futva kellett 
megtenni az utat, mivel egy-egy csoportnak 5 percet 
engedélyeztek a szavazásra. Így természetesen meg 
tudták akadályozni több száz Tildy pártinak, hogy 
időben leszavazhasson. A falu lakosságának többsé-
ge nem hitt a II. világháború igazságos voltában. 
Erős háború-ellenes hangulat uralkodott a község-
ben.  

A község 1941-ig közigazgatásilag Füzesgyar-
mathoz tartozott. A század elejétől kihelyezett előjá-
rósága van, és a 20-as évek végén szóba került az 
önálló községé alakulás gondolata. Füzesgyarmat 
község 1931-es próba-költségvetése már „Bucsa-
telep önálló községgé alakulása esetén” megjegyzés-
sel készült. A súlyos gazdasági helyzet miatt, majd a 
háborúra való készülődés miatt ez a kérdés 10 esz-
tendeig elhúzódik. 

A község 1944. október 7-én szabadult fel. Előtte 
két nappal elmenekült a csendőr őrs és a községi 
előjáróság. Bucsán szinte minden ház előtt kendőt 
lobogtató férfiak, nők és gyerekek üdvözölték a 
felszabadító Vörös Hadsereg katonáit. 

Springer birtok állatállományát és gazdasági fel-
szerelését osztották széjjel. Kiosztásra került: 

106 db szarvasmarha 
117 db ökör 
36 db két éves üsző 
37 db egy éves üsző 
39 db ló 
9 db szamár 
185 db sertés 
1945. elején a MKP vezetésével ujjá alakult a 

Földosztó Bizottság 30 taggal, és jól előkészített 
munka után 1945. március 31.-én megkezdik a föld-
osztást. Ekkor 800 földigénylőt tartanak nyílván, az 
igényelhető földterület 4.400 kh volt, ami nem elégí-
tette ki az igényeket. Tárgyalások folynak a szerepi 
és füzesgyarmati bizottságokkal, és ott feleslegessé 
váló és Bucsához közel eső határrészek átadásáról. 

Nemcsak a nincstelenek kapnak földet, hanem 
családi helyzettől függően birtok-kiegészítésként a 
néhány holdas szegény parasztság is kap földet, 
hogy családjukkal megfelelő képpen tudjanak élni. 



 166 

A bucsaiak hittek a jövőben, munkakedvük meg-
sokszorozódott, a határban minden művelt felületet 
bevetettek 1945-ben. 

A hazatérő hadifoglyokkal a földigénylők száma 
állandóan nőtt. Mivel nem tudták kellőképpen kielé-
gíteni, áttelepülésre jelentkezett. Ebből kb. 120 csa-
lád el is költözött a Tolna-megyei Diósberény köz-
ségbe. 

600/1945.M.E. rendelet alapján kb. 4.950 kh föld 
lett kiosztva kb. 700 fő között, leginkább 58 holdas 
parcellákba, de előfordult, hogy nagycsaládos embe-
rek 16 kh földet is kaptak. A már földdel rendelkező 
kisgazdák két-három kh birtok-kiegészítést kaptak. 

A front átvonulását minden anyagi áldozat nélkül 
vészelte át a község, de az országra nehezedő gazda-
sági helyzet Bucsán is éreztette hatását. 

Kenyérgabonával el volt látva a község, a ke-
nyérjegy nincs is bevezetve, de ez nem minden. A 
hús és zsírellátás nagyon rossz volt, cukrot is csak 
jegyre lehetett kapni, só, petróleum, gyufa, stb, szin-
te nem kapható. Zöldségféle is igen kevés lehetett, 
mert egy jegyzői jelentés szerint semmiféle zöldség-
félével nem tudja a község segíteni az éhező Buda-
pestet. 

A visszatért előjáróságból a község nem fogadja 
vissza a főjegyzőt, az irodavezetőt. A tanítók háború 
alatti magatartásával a nép meg volt elégedve, s így 
a tanítás már 1945 elején megindult. 1944-ben fog-
tak hozzá a község első óvodájának felépítéséhez. 

A földosztás befejezése után igen egységes és 
egészséges birtok eloszlás jött létre Bucsán. Gazda-
sággal rendelkezett 837 fő. Kisgazdának lehetett 
venni a gazdasággal rendelkezők 99,8%-át.  

A gazdasággal rendelkezők birtokának kat. Hol-
dankénti megoszlása: 

0-1 kh  45 fő 
1-5 kh  281 fő 
5-10 kh  423 fő 
10-25 kh  86 fő 
25 kh felett  2 fő 
Az újgazdák a földhöz juttatás után nem kis 

problémával találták szembe magukat. Felszerelésük 
hiányos, vetőmagjuk nincs, mivel az uradalom kész-
leteihez nem lehetett hozzányúlni, mert az intézőség 
érdekeivel ellenkezett. A kiosztott állatállomány egy 
része száj- és körömfájásban elpusztult. Az újgazdák 
igazolták, hogy a betegséget az uradalomból már 
magukkal hozták az állatok, így legalább a megvál-
tási ár megfizetésétől mezesítették őket. Több száz 
újgazda részesült állami vetőmagjutatásban, hogy az 
első évek nehézségein könnyítsenek, és ne tegyék ki 
az újgazdákat az uzsorásoknak. 

A földosztással egy időben folyik a volt uradalmi 
cselédlakások, tiszttartó-lakások, gazdasági épületek 
kisajátítása is. Bár 1945-ben a bevetett uradalmi 
földeken közösen gazdálkodtak a volt gazdasági 

cselédek és falusi nincstelenek, de olyan nagyfokú 
volt a gyűlölet a régi gazdasági rend minden intéz-
ménye iránt, hogy az uradalom telje szétrombolását 
kívánta Bucsán mindenki. Saját házat, saját gazda-
ságot, saját felszerelést, saját állatállományt kívánt 
mindenki. „ A magam gazdája akarok lenni, most 
szabadság van, mi, akik eddig el voltunk nyomva, 
mindent akarhatunk!” Így vélekedtek Bucsán is, és 
másutt is az emberek. Itt is több ezer folyóméter 
épületet bontottak le ezekben az években, melyek-
nek nagy részéből kis családi ház készült az újonnan 
kiosztott portákon, de bizony sok részéből semmi 
sem lett, elkallódott, tönkrement a bontáskor, s így a 
felépített érték messze elmaradt a bontás előtti ér-
téknek. 

A gazdasági élet egyre inkább a rendes kerékvá-
gásba kerül. Az új gazdák erejüket megfeszítve dol-
goznak kis gazdaságuk önállóvá- és jövedelmezővé 
tételén. Többen mintaszerűen gazdálkodnak.  

1947-ben községben 22 iparos, 18 kereskedő 
volt. Italbolttal, vegyesbolttal rendelkezik. 1200 
holdas szikes legelőt hasznosít 200 anyajuh tartásá-
val, melyek közül az Országos Mezőgazdasági Kiál-
lításon is díjaznak néhányat. Üzembe helyezik a 
mozit, sütödéjük, szikvizük van. 

1948. április 10.-vel megnyitja kapuit a felépült 
napközi otthonos óvoda, a hol 100 gyermeknek biz-
tosítanak étkezést. Az 1948-as esztendő Bucsán is a 
„fordulat éve”. Államosítják a községben lévő kato-
likus és református iskolákat, óvodát.  

Szóba került a mezőgazdasági nagyüzem szerve-
zésének kérdése is. 

A község lakossága az 1949-es népszámlálási 
adatok szerint 3571 fő. Külterületeken él a lakosság 
9,3%-a. 293 analfabéta van a községben. Az általá-
nos iskola 13 tanulócsoporttal és 692 tanulóval mű-
ködik. 1950-benn gyullad ki a villany Bucsán, ez 
után elszaporodnak a rádiók, elektromos háztartási 
gépek, stb. 

A termelőszövetkezet változatos pályát futott be 
1956-ig. 

Megfelelő állatállománnyal rendelkeztek, és 18 
kh gyümölcsöst telepítettek, ahol Jonathan almáik 
versenyre keltek a legszebb szabolcsi almákkal is. 
Állami támogatással rizstelepet létesítenek, és első-
ként kapcsolódtak be a gyapot hazai termesztésébe 
is. Az 1950-52-es években úgy látszott Bucsán, hogy 
a közös gazdálkodás útjára lépett emberek nem csa-
lódtak hitükben, a termelőszövetkezet mindenben 
megfelel a várakozásnak, biztos megélhetést nyúj-
tott. 

1951-ben állataik a Mezőgazdasági Kiállításokon 
szerepelnek, s a gyapottermelés országos hírnevet 
szerzett a Bucsai Petőfi Tsz dolgozóinak. A Föld-
művelésügyi Minisztérium magas kitűntetésekben 
részesíteti Laurencsik János Tsz elnököt, és soroza-



 167 

tos megbízást ad neki, hogy tapasztalatait, módsze-
reit, eredményeiket ismertesse a Gödöllői Agrártu-
dományi Egyetemen, a zsámbéki Tsz elnökképző 
iskolán stb. 

A Petőfi Tsz szép fejlődése nem tartott sokáig. 
1953-ban erőltetett fejlesztést hajtottak végbe.  

A Hangyaszövetkezet 1951-ben 750 tagja van és 
évi 106.000 Ft tiszta nyereséget érnek el. Mintaszö-
vetkezetté vállnak, és ezért mód nyílik arra, hogy 
állami hitelek segítségével korszerűsítéseket hajtsa-
nak végbe, pl. a központi vegyesboltot kisáruházzá 
alakítják át. Ez a fellendülés itt sem volt tartós. 
1952-57 között mindig mérleghiányos lett, amihez 
hozzájárultak a leltárhiányok, sikkasztások, ködbé-
rek és az, hogy ekkor egyesül a gyengén működő 
kertészszigeti Földműves szövetkezettel. 

Az iskolai oktatás is nehéz helyzetbe került. A 
kötelezővé vált 8 osztályos általános iskolának sem 
személyi, sem tárgyi feltételei nem voltak meg. A 
tanárok nem szívesen jöttek Bucsára, aminek a köz-
ség kedvezőtlen földrajzi, szociális, kulturális hely-
zetében kell keresni a magyarázatot.  

Kilenc terem volt a faluban, az is hat helyen fe-
küdt, s a felső tagozat nevelői a szünetekben szalad-
tak egyik iskolatelepről a másikra, ez zavarta az 
oktató munkát, a fegyelem sem volt kielégítő. Szük-
ségessé vált egy központi, a korszerű oktatás köve-
telményeinek megfelelő iskola felépítése. Sajnos, a 
múlt kevés ilyen felhasználható örökséget hagyott a 
falura, itt nem éltek módosabb gazdák, de még a 
bárónőnek sem volt itt kastélya, amit pl. iskolának, 
kultúrháznak, bölcsödének, pártháznak, stb. igénybe 
lehetett volna venni, mint legtöbb községben. Ez a 
tény még ma is lassítja a község fejlődését, minden 
szükséges középületet évekig kénytelen „böjtölni” a 
község, a „bűvös” beruházási keret nem szívesen jön 
ilyen kisközségbe, jobban kedveli ő is a Duna-
kanyart, a Balatont, stb. 

A község földrajzi fekvése igen kedvezőtlen, mi-
vel messze esik a megye ipari központjából, viszont 
Szolnok megye nem foglakozhat helyzetével megja-
vításával. Bucsa szempontjából igen előnyös lenne 
egy területi átrendezés, aminek során a község bizo-
nyára Szolnok megyéhez csatolódnék. 

A község vasútállomással nem rendelkezik, leg-
közelebbi vasútállomás Karcag 13 km-re. 1956 után 
egyre több autóbuszt állítanak be Karcag, Szegha-
lom, Békéscsaba felé, s ezzel a közlekedési gondo-
kon nagyban könnyítettek. 

1960-ban modern vonalú, tetszetős autóbusz-
váróterem épült. Nagy gondot fordítottak a járda 
építésére. Csak rossz emlék az 1930-as években 
fennállott helyzet, amikor a főutcán fapalló épült 
járda volt.  

1957-ben elkészült a 8 tantermes központi iskola, 
a felső tagozat számára. Ez az új iskola nem oldja 

meg teljesen az oktatás tárgyi feltételeit, mivel tor-
nateremmel, szertárhelyiségekkel stb. nem rendelke-
zik. A spórolás irányította az építkezést. Az egyetlen 
szertár helyiségnek épült termében délelőtt egy osz-
tályt, délután a napközit helyezték el. Az általános 
iskolában, 17 tantermében, 19 tanulócsoportban 736 
gyermek tanult. A nevelőtestület létszáma: 28 fő.  

1960 óta napközi otthon is működik, jelenleg egy 
alsó tagozatos és egy felső tagozatos csoporttal. 

1958-ban tovább-tanulásra 2 tanuló jelentkezett, 
1960-ban 9 
1963-ban 36 tanuló jelentkezett továbbtanulásra. 
Az iskolában jó hírű úttörőcsapat működik 346 

úttörővel. 
1958 óta működik a községben egy népművelő-

dési előadó, aki mindig pedagógus. Vándorkiállítá-
sokat, könyv kiállításokat, de évek óta nem volt egy 
színházi előadás sem. A község keskenyfilmes mozi-
ját 1962-ben felújítják és korszerűsítik.  

A községben: 530 rádió, 24 televízió, 210 napi-
lap, 661 hetilap, több folyóirat szolgálja a dolgozók 
kulturális és politikai nevelését. 

1962-ben több százezer forintos beruházással 
impozáns pártház épült. A helyzetből fakadóan ezt a 
pártházat, ideiglenes jelleggel, kis költséggel át le-
hetne alakítani kultúrházzá is. 

A község fejlődése egészségügye is nagyot fejlő-
dött az utóbbi időben. A cseléd és kubikus viszony-
ból fakadóan a régi és halálozási anyakönyvekből 
igen szomorú kép tárul elénk.  

Az egészségügyi helyzet javulását és dolgozók 
tudatában végbement változást tükrözi az is, hogy 
míg 1950-ig majdnem mindenki itthon szült, addig 
1963-ban idehaza csak 7-en szültek. 

A múlt káros egészségügyi viszonyai nemcsak a 
gyermekhalandóságban mutatkozott meg, hanem a 
„népbetegség”, a tüdőbaj és a trachoma is igen itt-
hon érezte magát Bucsán. 1957-ben nagy harcot 
indítottak egészségügyi szerveink a trachoma fel-
számolásra, és amikor 571 embert kezeltek és tartot-
tak megfigyelés alatt. A tüdővész pusztításáról nem 
is tudunk hű képet kapni, mivel a múlt rendszerben 
senki sem törődött azzal, hogy miben hal meg a 
szegény ember. 1960 óta évente tartanak tüdőszűrést 
a járás Tüdőgondozó Intézet dolgozói és a kiszűrt 
betegeket szanatóriumi kezeléssel, gyógyítják. 

Az egészségügyi helyzet megjavításához hozzá-
járult, hogy 1962-ben megnyílt a község első, már 
korszerűen felépült gyógyszertára. Nem kell ma már 
egy-egy recepttel Karcagra szaladni, vagy napokat 
várni, míg alkalmilag kihozzák. 196í után a község 
majdnem minden lakója ingyenes orvosi ellátásban 
részesül és az időben történő kezelés biztosabb 
gyógyuláshoz, vezet. 

 
Bucsa, 1964. március 
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Holecska Gyula 

BUCSA KÖZSÉG INTÉZMÉNYEI 1948-TÓL 1984-IG 

GAZDASÁGI HELYZET ALAKULÁSA 1975-TŐL 1984-IG 
 
Bucsa község Békés megye északnyugati csücs-

kében, másfél kilométerre a Szolnok megyei határtól 
terül el. Szeghalom, a volt járási székhely 30km-re, 
a megyeszékhely 86 km-re van tőlünk. 

A mai település helyén a török hódoltság előtt fa-
lu volt. Igazolja ezt Kristó Gyula: Olvasókönyv Bé-
kés megye történetéhez I.k.c. munkájában. Az 1600-
as évek elején Békés megye pusztává vált. „Szegha-
lom több mint ötven évig lakatlanul áll, környéken:” 
több más település között „…..Bucsa….. nem is 
épültek föl többé.” 

Így is volt ez hosszú ideig. Implom József: Olva-
sókönyv Békés megye történetéhez II.k.c. munkájá-
ban írja: „ a Berettyó érinti Bucsa-puszta határát.” 

Gacsári István írása 1839-ből: „ Bucsán a Berety-
tyóban rákot is, néha keveset fognak, tavasszal és 
nyár elején pedig teknősbékát számosan foghatók” , 
arra utal, hogy Bucsa-puszta újra településsé kezd 
válni. 

A község idős lakóinak visszaemlékezései szerint 
a község Bucsa-puszta majd Bucsa-telep néven az 
1800-as években kezdett újra épülni. A mai telepü-
lés központjában 1900 táján egy sor ház volt. A 
községi tanács nyilvántartása szerint még van a köz-
ségben 14 olyan lakás, mely 1899 előtt épült. Sajnos 
az iskolára, oktatásra vonatkozó megbízható adat 
nincs, elbeszélések szerint azonban az 1900-as évek 
elején iskola működött. 1920-30 között római kato-
likus és református templom épült, majd ezt követte 
iskolaépítés is.1 

A hajdan mocsaras, nádas, bögölyök, szúnyogok 
és sáskák járta határban gyenge talajadottságú terü-
leten jó közepesen működő termelőszövetkezet gaz-
dálkodik. 

Lakások száma 

1899 előtt épült 14 lakás 
1900 és 1944 között épült 352 lakás 
1945 és 1959 között épült 236 lakás 
1960 és 1969 között épült 133 lakás 
1970-től épült 266 lakás 

Szobák száma 

1 szobás 303 lakás 
2 szobás 560 lakás 
3 és több szobás 138 lakás 

A község 1001 lakóházában 843 család él. 
Bucsa-puszta, majd Bucsa-telep közigazgatásilag az 

                                                           
1 A katolikus templom 1914-ben, a református pedig 
1926-ban lett felszentelve. (a Szerk.) 

1930-as évek végéig Füzesgyarmathoz tartozott. 
Önálló községgé 1938-41 között lett.  

A háború alatt, visszaemlékezések szerint 1943-
ban kezdték építeni a községházát. 1945-ben félig 
kész épületben rendezték be a szovjet csapatok 
konyháját. Jelenleg ez az épület a tanácsháza, termé-
szetesen felújítva és központi fűtéssel ellátva.  

Ugyancsak a háború idején egy két tantermes 
óvoda, mely a felszabadulás után kezdett üzemelni, 
igazából házról-házra járva igyekeztek meggyőzni a 
szülőket, hogy kisgyermekeik óvodába járása nem 
haszontalan. 

A felszabaduláskor hat telephelyen nyolc iskolai 
tanterem szolgálta az oktatást. Ezek közül kétszer 
két tanterem tanítói lakással a harmincas évek köze-
pén, téglából épült, akkor modernek számító épület 
volt. Ma is szolgálja,- felújítva- a község gyermeke-
inek oktatását. Három tanterem mellett épült tanítói 
lakásokkal vályogépület volt, ma is áll mindegyik, 
de már nem iskolai célokat szolgál. Egy tanterem 
tanítói lakással, szintén kőépület a községtől 7 km-re 
a mai Jenő-majornak nevezett területen a tanyai 
gyermekek számára biztosította az iskolába járás 
lehetőségét. 1956-ban szűnt meg, és került a terme-
lőszövetkezet használatába.  

Az iskolák közül három tanterem a római katoli-
kus egyház felügyelete alatt működött, a többi köz-
ségi iskola volt. 

1948. május 31-i keltezéssel Paulay Mihály, Bé-
kés vármegye tanfelügyelőjétől érkezett körlevél 
3413/1948. sz.al, melyben az iskolák államosításá-
hoz a pedagógusok segítségét, az egyház és rekreá-
ció elleni „a Viharsarok pedagógusaihoz méltó, 
öntudatos, bátor kiállást, felvilágosító munkát„ kért. 
Az egyetértést öt pedagógus igazolta aláírással. 

Az iskolaépületekből és a hozzájuk tartozó taní-
tói lakásokról és telekről 1948. június 14-én községi 
bíró, jegyző, előjáró és iskolaigazgató, a római kato-
likus egyház fenntarthatósága alatt álló iskoláknál a 
plébános jelenlétében részletes külső-belső leírás és 
leltár készült az 1948. január 1-i állapotnak megfele-
lően. Megtörtént tehát az államosítás. Az állam tu-
lajdonába került volt egyházi és községi iskolák, 
tanítói lakások és telkek együttes értéke 1948 végén 
314.190. Ft volt. Az államosítás végrehajtását 1948. 
november 26-án Paulay Mihály tanfelügyelő és Ro-
mán Pálné vármegyei szakszervezeti titkár a hely-
színen ellenőrizte. 
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Az államosítási bizottság munkájáról megállapí-
tották:” Döntésével kapcsolatban a VKM részéről 
határozat nem történt.” 

1950. január 27-én összeült a II. számú államosí-
tási bizottság, mely nyolc tagból állt és véglegesítet-
te az államosítást. 

A jelen lévő Révész István római katolikus plé-
bános a jelenleg Petőfi S. u.4 szám alatti két tante-
rem egy épületbe épített volt kántortanítói lakássá 
minősítése ellen óvást emelt és kérte annak az egy-
ház tulajdonába való visszaadását, mondván: „ A 
község kicsiny, a lakosság szegény, így a hívek ré-
szére olyan megterhelés a lakás elvétele, hogy két-
ségessé válik a kántori állás betöltése s így az isten-
tiszteletek és egyéb vallási ténykedések végzésében 
nehézségek fognak támadni.” 

„ A bizottság megállapítja, hogy a 444.szám alat-
ti szét nem választható kántortanítói lakásnak minő-
sül, mert a természetbeni lakás után járó lakbérté-
rítményt / a tanítói fizetés 15%-át/ az illetményhiva-
tal a lakás jelenlegi élvezőjétől 1946. évi december 
1-től rendszeresen levonta. „ 

A bizottság felhívta a plébános figyelmét, hogy 
észrevételeit 15 napon belül Békés vármegye Tanke-
rületi Főigazgatói Hivatalánál megteheti. A tényle-
ges helyzet viszont azt mutatja, hogy, ha érkezett is 
ilyen irat a plébánostól, a bizottság döntése helyes 
volt és azt senki nem változtatta meg. 

Az államosítás tehát ezzel befejeződött és a hely-
zet konszolidálódását, az élet megindulását az okta-
tásban jelzi, hogy az 1950-es évektől viszonylag 
pontos nyilvántartások, Törzskönyvek és Anya-
könyvek állnak rendelkezésre, melyek segítségével 
követhető a nevelői ellátottság és a tanulói létszám 
alakulása.  

Az 1949-50-es tanévben 440 tanulót anyaköny-
veztek a bucsai iskolában, a következő évben már 
615-öt. 

A létszám folyamatosan nőtt és az 1959-60-as 
tanévben érte el a tetőpontot, 823 tanulóval. Ebben 
az időben nem volt ritka a 6-8-10 gyermekes család. 
1964-ig a létszám alig változott, ettől kezdve roha-
mosan, majd lassan, egyenletesen csökkent az ez évi 
377-re. 

A születéscsökkenés mellett az iskola létszám 
esésének oka az is, hogy a jelzett időtől erőteljes 
volt a községből az elvándorlás, mely a hetvenes 
évek végéig tartott, ma inkább enyhén növekvő a 
lakosság száma. Azt mondják a bucsai emberek, 
hogy nincs az országnak olyan része, ahol a község-
ből származó ne volnának megtalálhatók. Aligha-
nem igazuk van. 

Nem lehetett könnyű a bucsai tanítók dolga a fel-
szabadulás előtt és a forrongó időkben, de lassan 
változott később is.  

 

Tanulói létszám 

 Tanév Létszám Tanév Létszám 
 1951-52 618 1968-69 578 
 1952-53 636 1969-70 534 
 1953-54 604 1970-71 501 
 1954-55 612 1971-72 452 
 1955-56 672 1972-73 405 
 1956-57 687 1973-74 413 
 1957-58 715 1974-75 409 
 1958-59 716 1975-76 416 
 1959-60 823 1976-77 407 
 1960-61 793 1977-78 386 
 1961-62 792 1978-79 387 
 1962-63 815 1979-80 386 
 1963-64 792 1980-81 389 
 1964-65 717 1981-82 369 
 1965-66 688 1982-83 363 
 1966-67 671 1983-84 370 
 1967-68 614 1984-85 377 
 

Járda nélküli utcák, jó esetben lépésenként lera-
kott tégla, villany hiánya, 9 tanterem régi felszere-
léssel és 600-800 tanuló. Ez az iskolai helyzet 1950-
és 158 között. 1950-ben a községet villamosították, 
ez jelentős változás volt, mégis érthető, hogy nem 
tolongtak a nevelők Bucsára, és ha valakit idehe-
lyeztek, igyekezett mihamarabb tovább állni. Nem 
segített a helyzeten, hogy fegyelmi büntetésként, – 
erkölcsi, politikai, vallásos magatartásért, – gyakran 
helyeztek fél évre, egy évre nevelőket ide. 

1952-től 1983-ig 149 nevelő tanított a bucsai is-
kolában. 

Az itt töltött átlag idő 4,35 év. A jelenlegi2 testü-
let esetében már sokkal kedvezőbb a helyzet 12,1 év 
az átlag. 

Ha azt is figyelembe vesszük, hogy a 26 fős tes-
tületből 5-en egy-két éves pályakezdők és valami-
lyen formában a községhez kötöttek, remény van 
arra, hogy végleg kedvezőbbé válik iskolánk nevelői 
ellátottsága. 

A nevelői ellátottságnál nem volt jobb az iskola-
vezetése sem, ami az igazgató változásokat illeti. Az 
igazgatói beosztásban töltött idő 1952-től 2, 3, 3, 7, 
2, 5 év, a jelenlegi igazgató a 9 tanévet tölti ebben a 
beosztásban. 

Nagyon sokat segített a tanulók elhelyezésében 
és könnyítette az oktató-nevelő munkán, hogy 1958-
ban felépült egy új, nyolc tantermes iskola, melyhez 
egy tanteremnél nagyobb természettani előadó is 
épült (72 m²), ez jelenleg tornaszobául szolgál. 

Nagy hibája ennek az épületnek, hogy rendkívül 
nagy alapterületű, földszintes épület. Állítólag az 
akkori járási vezetők nem járultak hozzá emeletes 
iskola építéséhez, mert az nem illik a község képébe. 
                                                           
2 1984-ben íródott a tanulmány 
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Ez nagymértékben nehezíti a karbantartást és fűtést 
egyaránt. Minden áron szükséges volt viszont ennek 
az épületnek a megépítése, mert a tanulócsoportok 
száma és az osztálylétszámok ezután tetőztek. 

Osztálylétszám és tanulócsoportok száma 

Tanév Osztálylétszám  Tan. csop. 
 25 alatt 25-40 41-50 51-60 száma 

1952-53 − 7 8 − 15 
1953-54 − 11 2 2 15 
1954-55 1 9 1 4 15 
1955-56 − 9 6 1 16 
1956-57 − 11 5 1 17 
1957-58 − 12 4 2 18 
1958-59 − 19 1 − 20 
1959-60 − 18 2 − 20 
1960-61 − 20 − − 20 
1961-62 − 19 − − 19 
1962-63 − 9 10 − 19 
1963-64 − 14 4 − 18 
1964-65 − 8 10 − 18 
1965-66 − 8 9 − 17 
1966-67 − 6 10 − 16 
1967-68 − 10 6 − 16 
1968-69 − 10 6 − 16 
1969-70 − 10 6 − 16 
1970-71 2 14 − − 16 
1971-72 4 12 − − 16 
1972-73 8 8 − − 16 
1973-74 6 10 − − 16 
1974-75 8 8 − − 16 
1975-76 10 6 − − 16 
1976-77 10 5 − − 16 
1977-78 12 4 − − 16 
1978-79 8 8 − − 16 
1979-80 8 8 − − 16 
1980-81 12 4 − − 16 
1981-82 14 2 − − 16 
1982-83 12 4 − − 16 
1983-84 12 4 − − 16 

Összesen 127 307 90 10 534 

Feltehető, hogy a megváltozott körülmények,- 
természetesen a politikai és állami irányítás megvál-
tozásával együtt – hozzájárultak ahhoz, hogy csök-
kent a nevelők vándorlása, nőtt az itt töltött idő, és 
1980-ban búcsúztattuk az első, iskolánkból nyugdíj-
ba vonuló pedagógust, aki 19 évig dolgozott ebben 
az iskolában. 

Az új iskola felépülése után elég hosszú ideig 
nem történt változás a fejlesztések terén. Az óvoda 
maradt két tantermes, két csoportos 56 fővel, holott 
az igények 130-140 főnél tartottak a 70-es évek kö-
zepén. Mind az óvoda bővítése, mind az iskolaépü-
letek felújítása, különösen a 30-as években épült 
tantermek, egyre sürgetőbbé vált. Szükséges volt 

ugyanakkor a tantermek felszerelésének és a szem-
léltető eszközöknek a pótlására. Az iskola költségve-
tése ezekhez a munkákhoz kevés volt. Tudták, látták 
ezt a községi tanács vezetői, a község lakossága is. 
Lassan, sok gonddal, meg-megakadva, de elkezdő-
dött a munka. 

Az iskola saját költségvetéséből a berendezések 
és szemléltetőeszközök pótlását, beszerzését biztosí-
tottuk. 1976-tól hat tanterem teljes berendezését 
cseréltük ki, pótoltuk a hiányzó hagyományos szem-
léltetőeszközöket. Az új tantervhez előírt szemlélte-
tőeszközöket a megyei támogatás felhasználásával 
100%-ig megrendeltük. 

Megindultak ugyanakkor a felújítások, bővítések 
munkálatai is. 

1968-70 között korszerű két műhelyterem épült 
raktárakkal, a lányok részére külön konyhával, ki-
egészítő helységekkel. 

1975-79 között megszűnt két egy tantermes isko-
latelep úgy, hogy egy másik telepen lakás átalakítás-
sal két tanteremből négyet alakítottak ki, és felújítá-
sára került a másik két tantermes iskolatelep, egy 
szolgálati lakással együtt. 

Erre kb.1,5 millió forintot fordított a községi ta-
nács. A nyári nagytakarításokat, tisztasági meszelést 
a szülők bevonásával oldottuk meg. Ezzel és egyéb 
segítség kérésével évente 40-60 ezer forint értékű 
társadalmi munka egészítette ki a költségvetést. A 
központi iskola vízvezeték felújítási munkáiban a 7-
8 osztályos tanulók is részt vettek. 

Égetően sürgőssé vált a napközisek ellátását 
szolgáló konyha építése. A főzés az óvoda épületé-
ben működő konyhán történt., ahonnan az iskolai 
napközit is ellátták. Ez a konyha eredetileg 
50adagos volt. 1976-ban már újabb 40 fővel napkö-
zis csoportok indultak, melyeket követték további 
csoportok. Ugyanakkor az óvodai 56 férőhelyen 75-
85 gyermeket láttak el. 

A szűkös anyagi helyzet miatt a községi tanács-
csal és a járás vezetőivel úgy állapodtunk meg, hogy 
a műhely egy részének átalakításával és hozzáépítés-
sel új, modern konyhát alakítunk ki. A munka azzal 
indult 1977-ben, hogy a nevelőtestület férfi tagjai és 
szülők elkészítették a bővítési rész betonalapját. A 
következő két év kellett ahhoz, hogy a község saját 
erejéből, 300 ezer forint megyei támogatással, 100 
ezer forint megyei tanácstagi alap felhasználásával 
elkészült az új, modern konyha 2db 200l-es gázfűté-
sű gőzüsttel, 2db gázzsámollyá, háromrészes vil-
lanykemencével, raktárakkal ás 60 férőhelyes ebéd-
lővel. Mivel a kivitelezést a községi tanács házbri-
gádja végezte, a munka lassabban haladt ugyan, de a 
kb, 1,6 millió forint 

Értékű munkát 1,2 millióból sikerült megoldani. 
1980. szeptemberben üzemelni kezdett az új konyha. 
Ekkor a napközisek száma már 200 fő volt 5 cso-
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portban, és egy óvodai csoportfejlesztéssel az óvo-
dák száma 81 fő. 1981. januárjában 200 ezer forint-
nyi összeggel és társadalmi munkával, értéke 100 
ezer forint, kialakítottuk a központi iskola vizes-
blokkját és megtanítottunk sok bucsai gyereket a 
vízöblítéses WC használatára. 

Mivel a napközis konyha építése miatt felére 
csökkent a műhelyek száma, alapterülete, időközben 
műhelybővítésbe is kezdtünk. A termelőszövetkezet 
egy nap az iskoláért mozgalom keretében 25 ezer 
forintot gyűjtött össze, melyből anyagot vásároltunk 
és teljes egészében társadalmi munkával új műhely-
termet építettünk, mely kisebb ugyan a megszűntnél, 
de megoldotta a gyakorlati foglalkozás tanítását. A 
műhelyépítés összértéke 130 ezer forint. 1979-ben 
tanév végén még egy nagy munkába kezdünk. Mivel 
a központi iskola nyílászárói szürkére festették és 
elég kopottak voltak, festéket vásároltunk és a neve-
lők a tanulók közreműködésével mintegy 60 ezer 
forint értékben fehérre festették az ajtókat és abla-
kokat. 

1980 őszén felvettünk egy férfi dolgozót karban-
tartói munkakörbe. Nagy szükségvolt erre, mert női 
hivatalsegédeink voltak és vannak, így az apróbb 
javítások az iskolaépületeken, de főként az olajkály-
hák javítása, karbantartása már-már megoldhatatlan 
probléma elé állított bennünket. Az elvégzett munka 
értéke sokszor csekély, de az azonnali megoldás 
mégis pénzben ki nem fejezhető előnyt jelent. Szük-
ség volt mégis arra, hogy próbáljuk meg felbecsülni 
az elvégzendő és elvégzett munka értékét, mert a 
karbantartó alkalmazása elég erős helyi és járási 
ellenállásba ütközött. Így becslésünk szerint a kar-
bantartó irányításával és közreműködésével, 30 ezer 
forintnyi anyag felhasználásával, 30 ezer forintnyi 
társadalmi munkával, a műhelypadlás beépítésével 
1981-ben iskolai könyvtárszobát alakítottunk ki. A 
polcokat házilag készítettük, a berendezést 8500.-ft 
értékben a termelőszövetkezet és a vadásztársaság 
vásárolta meg. Ezt a könyvtárat azóta kinőttük, saj-
nos nem tudunk még a bővítéshez kezdeni. 

1981-ben megkezdődött az óvoda bővítése. Há-
rom foglalkoztató terem és minden hozzátartozó 
kiegészítő, kiszolgáló helyiség építése indult meg, a 
község lakosságának, iparosainak és a tanács ház-
brigádjának a közreműködésével. Az építkezés meg-
kezdésekor, későbbi kivitelezéssel terveztük a fűtés-
korszerűsítést is szilárdtüzelésű központi fűtéssel. 

1983-ban újabb két óvodai csoportbővítéssel 
használatba vettük a még nem egészen kész épületet. 
A felvételi bizottságnak könnyű dolga volt. Az előző 
években 40-60 fő jelentkezését kellett hely hiányá-
ban elutasítani, most csak 8-10 esetben kellett vizs-
gálni a jogosultságot. A következő óvodai évre már 
össze sem kellett hívni a felvételi bizottságot, a 131 
férőhelyre minden jelentkezőt fel tudunk venni. A 

felvettek száma 123 fő. Az óvodaépítés költségvetés 
3 millió forint, ebből 1 millió forint értékű a társa-
dalmi munka.  

Az iskola saját költségvetéséből, melyhez a me-
gyei tanácstól 50 ezer forint hozzájárulást is kapunk, 
1982 őszén, két iskolatelepen hat alsós tanteremben 
és az egyikhez tartozó szolgálati lakásban megoldot-
tuk a központi fűtést. Költsége 200 ezer forint. 

1983-ra pályázatot adtunk be a megyei tanácshoz 
fűtéskorszerűsítésre az óvoda és a központi iskola-
épület olajkályháinak kiváltására. A kért 580 ezer 
forintot meg is kaptuk, melyhez a tanácstól és saját 
költségvetésünkből 1,5 millió forint saját erővel 
járultunk hozzá. 1982-ben a házbrigád tagjai közé 
egy központi fűtés és egy vízvezeték szerelőt is fel-
vettek, így megoldódott a kivitelezés lehetősége. 

1983 őszén a fűtési szezon kezdete után két héttel 
az óvodában is egyenletes meleg fogadta az aprósá-
gokat. Ugyanakkor folytak a munkálatok a központi 
iskolában is. 1984. február 9-én itt is üzemelni kez-
dett a két nagyteljesítményű kazán. Bár a napközi és 
a fűtésszerelése még jelenleg is tart, az óvodával 
együtt 150-200 ezer forinttal kevesebbet kell fűtő-
anyagért fizetnünk, mint korábban az olajért. 

1984 nyarán tovább folytatódott a szerelés, épí-
tés, illetve tart még most is. A tervek december kö-
zepére a központi iskolával egy udvaron lévő napkö-
ziben és műhelyekben is elkészül a szerelés, amivel 
teljes egészében befejeződik a fűtéskorszerűsítés. 
Az óvoda és iskola fűtésszerelése költségvetése 
kazánház és kéményépítéssel együtt 2,5 millió fo-
rint. Ebből a szülők, iskolai dolgozók és azok hozzá-
tartozói 350 ezer forint értékű társadalmi munkával 
segítették az építkezést. 

A VI. ötéves terv lakásépítési programja kereté-
ben a megyei tanács két községi szolgálati lakás 
építésére 1 millió forintot bocsátott a községi tanács 
rendelkezésére. 1983-84-ben a két lakás fel is épült. 
Könnyítette az építkezést, hogy megfelelő helyen 
telek állt rendelkezésre tanácsi tulajdonban. Az épít-
kezéshez így is hozzá kellett még tenni 300 ezer 
forintot, és a lakások lakói is kb. 50 ezer forint érté-
kű társadalmi munkával járultak hozzá az építkezés-
hez, illetve a telek rendezéséhez, bekerítéséhez. 
Mindkét lakást pedagógusoknak utalta ki a községi 
tanács. 

1982 júniusában a községi tanács anyagi, a me-
gyei Művelődésügyi Osztály elvi támogatásával, és 
az illetékes megyei szerv engedélyével egy Skoda 
1203 típusú, csukott kisteherautót vásároltunk az 
iskola részére. Nagy eseménynek számított ez, nem 
is volt könnyű meggyőzni egyes kételkedőket ennek 
a vásárlásának a szükségéről. Az eltelt másfél év 
igazolta az előzetes számításokat. Évente 40-50 ezer 
forintot fizettünk fuvarköltség címen a konyha mű-
ködéséhez szükséges PB gáz szállításáért és a pék-
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áru szállításáért. Ez a költség megszűnt, ugyanakkor 
számtalan olyan szállítás megoldható, ami eddig 
elmaradt, vagy hosszas utánjárással tudtunk elintéz-
ni. Pl. tankönyvek kiszállítása év elején, a fűtéssze-
reléshez szükséges oxigén és dissus gázpalackok 
cseréje, tanulók utaztatása versenyre, táborba, játék-
beszerzés óvodának, napközinek, élelmiszerszállítás 
a konyhának és még számtalan rendszeres vagy ke-
vésbé rendszeres alkalom teszi könnyebbé, elérhető-
vé céljaink megoldását. A gépkocsi vezetője, ami a 
bér vonatkozásában költségmegtakarítást jelent. 

A bér alakulásáról a nagy munkaerő mozgás és 
hiányos adatok miatt az utóbbi évek helyzetéről 
vannak megbízható adatok.  

A nevelők átlagbérének alakulása 

  Év               Tanár                             Tanító 
1979 11 fő 3464 Ft  12 fő 3512 Ft 
1980 13 fő 3887 Ft 12 fő 3641 Ft 
1981 10 fő 4470 Ft 10 fő 3056 Ft 
1982 10 fő 4605 Ft 11 fő 4082 Ft 
1983 12 fő 4425 Ft 11 fő 3954 Ft 
1984 12 fő 4625 Ft 11 fő 4141 Ft 
Bérrendezés után 
1984 12 fő 5125 Ft 11 fő 4556 Ft 
 

  Év        Képesítés nélküli                   Óvónő 
1979 2 fő 1850 Ft 4 fő 3187 Ft 
1980 2 fő 1900 Ft 5 fő 3310 Ft 
1981 7 fő 2000 Ft 5 fő 3750 Ft 
1982 10 fő 2060 Ft 5 fő 3860 Ft 
1983 4 fő 2162 Ft 5 fő 4020 Ft 
1984 3 fő 2033 Ft 5 fő 4230 Ft 
Bérrendezés után 
1984 3 fő 2283 Ft 5 fő 4630 Ft 
 

Ehhez járul 300.-ft területi pótlék és 100-300.-ft 
összegű működési pótlék. A következő évek felada-
ta, hogy a pótlékok további differenciálását és eme-
lését megoldjuk, amennyiben erre a bérfejlesztés 
összege lehetőséget ad. Sok gondot okozott az el-
múlt években, hogy egyes emberek érdemtelenül 
elmaradtak, mások túlságosan kiemelkedtek fizeté-
sük összegét illetően. Hosszú időre volt és van még 
mindig szükség ezeknek a hibáknak a korrigálásá-
hoz, ugyanakkor körültekintő, gondos munkát kíván 
a bértarifa rendszer változását követő feladatok 
megoldása. 

Úgy ítélem meg, hogy nevelőink átlagbére nem 
marad el a terület vagy megye átlagától. Jó összeha-
sonlítási alapot jelentett eddig a járási gazdasági 
felügyelő időnként közreadott táblázata a kulcsszám 
szerinti átlagbérek alakulásáról. Jó lenne ilyeneket 
készíteni a későbbiekben is.  

A technikai dolgozók bére a munkaviszonyban il-
letve intézményünknél töltött időtől függően válto-
zik, 2000 és 3150ft között.  

Technikai dolgozók átlagbére 

    Óvoda                     Iskola                    Napközi 
9 fő  2322 Ft           8 fő  2787 Ft          10 fő  2465 
 
Összesen: 27 fő 2524 Ft 

 
A pótlékok emelése mellett másik fontos tenniva-

ló a technikai dolgozók bérének emelése. Ehhez 
nagyon hiányzik központi intézkedés, mint a peda-
gógusok bérrendezése esetében. Bízunk benne, hogy 
az ország gazdasági helyzete javulni fog, és rövide-
sen sorra kerül az oktatásügy egyéb dolgozóinak 
béremelése is.  

A sok gondot, nehézséget okozó személyi és tár-
gyi hiányosságok ellenére szép eredmények is szü-
lettek a bucsai iskolában. 

A tanulmányi eredmények átlaga, ha nem is so-
rolta az elsők közé az iskolát, a közepes szintet elér-
te. Működött dolgozók iskolája és sokan fejezték be 
általános iskolai tanulmányaikat az idősebbek közül 
mai lakó- vagy munkahelyükön. A kiadott bizonyít-
vány másolatokból és a helyben dolgozók iskolájába 
járók számából becsülve kb. 200-an végezték el az 
általános iskolát. 

A régi tanulók közül sok tanító, tanár, orvos, 
mérnök került ki, de van bucsai származású minisz-
terhelyettes is. 

A község lakói egyre inkább értékelik az oktatási 
intézmények munkáját. Jelentősen hozzájárul a 
megbecsüléshez, hogy a község mai vezetői is min-
dent megtesznek a személyi és tárgyi feltételek javí-
tásáért, a nevelők és más oktatásügyi dolgozók 
anyagi és erkölcsi megbecsüléséért. A velük való 
törődés érzése gyakran átsegít mindannyiunkat a mai 
még anyagiak hiánya miatt megoldhatatlan nehézsé-
geken is. 

A földrajzi és gazdasági helyzetünkből adódó 
hátrányos helyzetünk ellenére adottak a lehetősége-
ink teljesíteni az MSZMP KB 1972. június 15-i 
határozatában foglaltakat: 

„ A szocializmus magasabb szinten történő építé-
séhez, a tudományos- technikai forradalom hazai 
kibontakozásához műveltebb, marxista világnézetű, 
szocialista erkölcsű szakemberekre, egyre sokolda-
lúbb, közösségi személyiségekre van szükség. 

Hazánk természeti-gazdasági adottságai és az, 
hogy az utóbbi évtizedekben született korosztályok 
alacsonyabb létszám feszültséget okoz a munkaerő-
forrás és a szükségletek között, egyre fokozottabban 
követeli meg a képzés minőségének emelését.” 
 

 
Készítette: 

Holecska Gyula 
Általános iskolai igazgató 

Bucsa, 1984.október 
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FÖLDESI GYÖRGY BESZÉDE 

 
ucsa történetéhez hozzátartozik az, hogy 

vezetői miként képviselték az itt élők érdekeit 

felső szinten. Ez az elmúlt időszakban a párt, 

a pártbizottság volt. Földesi György 1989. április 

29-én lehetőséget kapott arra, hogy elmondjon egy 

rövid beszédet az MSZMP Békés megyei Küldöttér-

tekezletén. (a Szerk.) 

Tisztelt Pártértekezlet! 
A mai tanácskozáson Szeghalom térségébe tarto-

zó, illetve szűkebb hazám Bucsa község un. „Gazda-
ságilag elmaradott” jelzővel illetett települések 
gondjaival kívánok foglalkozni. 

Véleményem, valamint azon párttagok vélemé-
nye, akiket most itt képviselek, hogy az elmúlt évti-
zedek település fejlesztési irányvonala hibás. 

Bár nem én fogalmazom meg először, de ezen a 
fórumon is hangot kell hogy kapjon az elmaradott 
térségek gondja, amelyek a következők: 

– Nincs elegendő munkahely, a heti ingázók 
többségének családi élete rendezetlen, ez tovább hat 
a családnevelési gondokra, a következő nemzedék 
szellemi indíttatására. 

– A helyben dolgozók, és a napi ingázók jöve-
delme messze elmarad a városi jövedelemtől, s hogy 
mégis egyáltalán élni tudjon, háztáji munkát vállal, 
amely elveszi a másik 8 órát s gyakorlatilag már 
csak az alvásra van valamennyi idő. 

– Fejletlen az infrastruktúra, telefonhálózat, úthá-
lózat rossz minőségű, sok helyen az egészséges ivó-
víz sincs. 

– Csatornahálózat egyenlőre szóban sem jöhet. 
– Rossz politikákkal a 60-as években még megfe-

lelő csekélyke szolgáltatást is megfojtottuk, hiszen 
egy-egy maszek cipész, fodrász vagy varrónő kisipa-
ros szinte a múltból megmaradt, megtűrt csökevény 
volt. És falun? 

– A fejlett mezőgazdasági termelés mellett az ott 
dolgozók jövedelme fele vagy egyharmada a városi 
munkásság jövedelmének. Miért? 

A lakosság túlhajtott, túlfáradt. Az évszázadokon 
keresztül fejlődött paraszti kultúrát sem tudták 
megőrízni, nemhogy új műveltséget, új élményanya-
got gyűjteni. Ezért állnak üresen a falusi művelődési 
házak és szerény a könyvtárak látogatottsága. 

– Sokáig mintegy 15 évig megkülönböztetés volt 
a fiatalok otthonteremtésének esélyében is. Nem járt 
a szociálpolitika az otthonteremtőknek. A diszkri-
mináció már születése előtt érte a leendő falusi ál-
lampolgárt, hiszen Ő nem lehet egyenrangú városi 
társával. 

Egy falusi ember sok féle szempontot vesz szá-
mításba ha dönteni kell: költözzön vagy maradjon, 

hol építsen otthont ahol családja számára kedvező 
feltételeket tud teremteni: 

Ha mérsékelni akarjuk a faluról való elköltözést, 
akkor növelni kell az eltartó képességet, a munkaal-
kalmat. 

Ennek biztosításának természetes velejárója a la-
kóhelyi körülmények. Ott ahol nincs megfelelő or-
vosi ellátás egészséges ivóvíz, távol van a gyógy-
szertár, egészségtelen romos épületekben folyik az 
óvodai és iskolai oktatás, sok az időskorú ember a 
kereskedelmi ellátás alacsony szintű, kielégítetlen a 
szolgáltatások helyzete, és mindezekhez még rossz 
közlekedési viszonyt is társulnak nem beszélhetünk 
népesség megtartó és eltartó képességről. 

Az elmaradott térségekben gazdálkodó üzemek 
többsége kedvezőtlen ökológiai adottságú, emiatt 
nem rendelkezik a pályázatok elnyeréséhez szüksé-
ges saját forrásokkal. 

A falvak lakói sérelmesnek tartják a fejkvóta fo-
kozatainak megállapítását is. Joggal kérdezik, a köz-
ségben miért a legalacsonyabb a fejkvóta összege. 

Grósz Elvtárs a budapesti aktiván elhangzott be-
szédében „ A Magyar párt jó irányban halad” című 
témakörben azt mondta: „úgy tapasztalom, hogy a 
város nyugtalanabb, mint a falu, ami azt jelzi, hogy 
inkább a városban halmozódtak fel azok a feszültsé-
gek amelyek mindenek előtt a fiatalok és az értelmi-
ségi körökben érhetők tetten.”  

Ez azt jelenti, hogy a falunkban minden rendben? 
Hát igen, mert már sem fiatal sem  értelmiségi 

nincs meghatározó létszámban. 
Én azt mondom magyar gondok vannak, de ha 

mérlegelünk akkor falun több feszültség halmozó-
dott fel, még attól függetlenül is hogy nincs sztrájk 
vagy tüntetés. 

Döntse el a Kormányunk és a hatalmon lévő párt, 
hogy szükség van-e magyar falura? Ha igen dolgoz-
zon ki olyan településfejlesztési politikát, ahol az 
alapvető jogokból egyenlő eséllyel részesedhetnek. 

Az energia árak ne legyenek magasabbak a városi 
energiáktól, mert akkor falun olcsóbb kell hogy le-
gyen a kenyér és a hús. 

A munkaalkalmak megteremtésével egy időben 
fejleszteni szükséges a falusi infrastruktúrát és en-
nek forrásait is meg kell teremteni. Kapjanak na-
gyobb támogatást a falvak, hogy közelítse a városi 
életkörülményeket. Ez önerőből nem megy. Figyel-
jünk a falvakra a 24. órában vagyunk. 

Világos a közvéleményben, hogy az elmaradott-
ság, hibás döntésének eredménye, a hibáztatás segít-
sége nem karitatív felvállalás, hanem kormányzati. 

B 
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MAGYARI BARNA 

HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM BUCSÁN 

 
agyománnyá vált már szinte minden települé-
sen a falunapi rendezvény. Ez arra is szolgál, 
hogy az emberek egy könnyedebb kulturális 

hétvégén vegyenek részt. Mindig a szervezőktől 
függ, milyen típusú műsorokkal lepik meg a falu 
lakosságát. 

 

Ebben az évben Bucsán a szokásos színes műsor-
összeállítás mellett egy jelentős kulturális esemény-
re is sor került. Ugyanis ezen a napon lett ünnepé-
lyesen megnyitva a Helytörténeti Múzeum. Biró 
Endrét, a múzeum alapítóját kérdezem: 

– Miért volt szükség a helytörténeti gyűjtemény 
létrehozására? 

– „Őrizzük emlékeinket, gyűjtsük össze töredéke-
inket, nehogy végleg elvesszenek, s ezáltal is üre-
sebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, kétesebb a 
jövő.” Ezt Ipolyi-Stummer Arnold nagyváradi püs-
pök, néprajzkutató mondta az 1800-as évek közepén. 
Én magam ugyanezt vallom. Amikor 2006-ban meg-
jelent Bucsa című monográfiámhoz gyűjtöttem az 
anyagot, rengeteg helytörténeti, néprajzi értékkel 
találkoztam. Már akkor felvetődött bennem, hogy 
ezeket valamilyen módon egy helyre kellene össze-
gyűjteni. Ráadásul ezt az emberek, a velük folytatott 
beszélgetéseim során megerősítették, sőt segítséget 
és támogatást ígértek. 

– Akkor ez egy közös érdek volt? 
– Igen. Mindenféleképpen. S ez érthető is, hiszen 

az itt élő emberek múltjáról szól ez az egész. 
– Itt rengeteg régi szerszámot, a mezőgazdaság-

ban használt eszközöket látok. 
– Az itt kiállított tárgyak és eszközök biztosítot-

ták a bucsai emberek megélhetését. Ez volt maga az 
élet. A kiállításra ellátogató idősebbek sokszor párás 
szemmel nézték ezeket a régi szerszámokat, s me-
sélgették, hogyan használták, hol és miként alkal-
mazták munkájuk során. 

– Milyen szempontok szerint lettek csoportosítva 
az összegyűjtött emlékek? 

– Mivel helytörténeti múzeumról van szó, próbál-
tam egy időrendi sorrendet meghatározni. A több 
egységre osztott kiállítási anyag első állomása jelké-
pesen mutatja Bucsa területének régi állapotát. Nád-

dal, sással benőtt, ingoványos, vízzel elárasztott 
vidék volt a bucsai puszta. Ezért ide egy kis termé-
szetet csempésztem be náddal és vízi növényzettel. 
Fölötte a falon egy régi egyházi irat néhány oldalá-
nak fotója látható, melyen szerepel már a 
„Praedicum Butsa”, a Bucsa Puszta település. 

 

A nád a múltat jelképezi 

A következő kiállítási egységben már a lecsapo-
lás utáni földművelés eszközei, a megélhetéshez 
nélkülözhetetlen eszközök, kiegészítők láthatók. 
Vagyis az eke, a járom, a hám és a többi hasonló 
érdekesség, melyeket a bucsai emberek oly lelkesen 
adtak át nekem. 

A mezőgazdaság mellett a kereskedelem is jelen 
volt Bucsán. Az itt működő Hangyaszövetkezetről 
készült fotó és néhány eszköz is ezt bizonyítja. 

Egy kis sarokban helyeztem el az oktatást, az is-
kolát jelképező padot, melyen palatábla, tintatartó 
üveg, régi tankönyv és kopott iskolatáska látható. 
Rögtön mellette vannak azok a játékok, melyeket 
házilag j készítettek a szülők a gyermekeiknek. Ezek 
közül a legérdekesebb a fából faragott hintaló és a 
nagy precizitással elkészített kis eke, amely műkö-
dőképes volt. 

Nem feledkezhettem meg a kor divatjáról és öl-
tözékéről. Egy eredeti női ruha, csipke gallérral kép-

H 
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viseli az itt élt hölgyek divatját. Mellette egy juhász 
teljes öltözéke látható. Az egyház is jelen volt a 
múltban és a jelenben. Egy ministránsruha és egy 
papi miseruha mutatja a vallási élet jelenlétét. A régi 
templom kinagyított fotója alatt ott van az anya-
könyvezéskor használt „pulpitus”, amelyen nagyon 
sok megkeresztelt gyermek, házasulandó fiatal és 
elhunyt ember adatait rögzítették. Az imádkozáshoz 
használt térdeplő jelzi az itt élt emberek vallásos 
életét. 

 

Egyházi és civil ruhák a kiállításon 

 

Háztartási eszközök 

A háziasszonyok is részesei voltak a mindennap-
oknak, így a róluk szóló, az általuk használt eszkö-
zök is részei a kiállításnak. Itt van mosóteknő, mán-
gorló, a kenyérsütéshez használt dagasztóteknő, 
péklapát, de láthatunk itt még tejszűrőt, paradicsom-
passzírozót és még nagyon sok apró tárgyat, melyek 
nélkülözhetetlenek voltak a háztartásban. 

Egy régen elfelejtett „szakma” szerszámai is ki 
lettek állítva. Ezek az eszközök a kender feldolgozá-
sának fázisait mutatják be. Van itt a kender „törésé-
re” használt tiloló, a kifésülésre alkalmazott gere-
ben, a fonal kialakítását végző rokka és a fonalakat 
kötéllé alakító kötélverő, kötélfonó berendezés. 

– Hogy fogadták a helyiek a múlt bemutatására 
vállalkozó múzeumot? 

–Meglepően nagy volt az érdeklődés már a meg-
nyitó alkalmával is. Ami még nagyon jól esett, hogy 

a többi napokon is sokan látogattak el, hiszen min-
denki kíváncsi a múltra, főleg akkor, ha tudja, hogy 
elődei, rokonai is használták ezeket az eszközöket. 

– Úgy tudom, van itt más látnivaló is. 
– Igen. Szerencsére több helyiséget biztosított az 

önkormányzat a részünkre. A régi iskola épülete két 
tantermes és a hozzá tartozó tanári lakás is két szo-
bával rendelkezik. Így kihasználtuk ezeket is. 

– Miket láthat az idelátogató ezekben a termek-
ben? 

– A helytörténeti gyűjteményt bemutató terem 
mellett van egy kisebb helyiség. Itt a Bucsai Kéz-
műves és Hagyományőrző Egyesület tagjai mutatják 
be alkotásaikat. A szalmafonók, a fazekasok, a szö-
vők, képeslapkészítők és a többi alkotó is sok elis-
merést és dicséretet kapott a tárlatlátogatóktól, hi-
szen gyönyörű, szinte meseszerű ez a bemutatkozás. 

 

Szerszámok és lámpák a falon 

A tanári lakás egyik szobájában a régi idők kina-
gyított fotóit láthatják az érdeklődők. A fel-
felhangzó kacagások, és a könnyes sóhajok azt bizo-
nyítják, hogy megtalálták magukat a régi iskolai 
fotókon, vagy a nagyszülőket egy családi pillanatké-
pen. Valóban érdekes ez a múltba való visszatekin-
tés. 

Az utolsó teremben két gobelinkészítő mutatko-
zik be. Ez is jelzi, mennyire igénylik az emberek a 
szépséget, a művészi értékeket. A jó szemet és az 
ügyes kezeket igénylő alkotások előtt mindenki fejez 
hajtott. Ezzel is jelezve elismerését. 

– Végül csak azt kérdezem, hogy a Bucsa című 
könyv megírása, majd a Helytörténeti Múzeum lét-
rehozása után mit tervez? 

– Egyik leghőbb vágyam, hogy létrehozzak egy 
digitális helyi, községi levéltárat, ahol a hozzám 
eljuttatott iratok, dokumentumok, fényképek digitá-
lisan lennének rögzítve s így a kutatók könnyebben 
hozzá tudnának férni. Lehetséges, hogy az Internetre 
is felkerülnének ezek, természetesen a személyiségi 
jogok tiszteletben tartásával. 

– Jó munkát és nagyon sok energiát kívánok a 
következő időkre vállalt céljaihoz! 
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Biró Endre

Bucsa történetének vannak még fehér folt
jai. Ezek felkutatására és bemutatására szük
ség van. Éppen ezért folytattam a 2006-ban 
megjelent BUCSA című könyvem során vég
zett kutatásokat. Az eredmény számomra is 
meglepő volt. Először a falu megalapításának 
jegyzőkönyve került hozzám egy ismerőstől, 
majd később mástól egy 1799-ben folyó Bucsa 
és Szerep közötti határper jegyzőkönyvének 
néhány oldala. Ez nagy lendületet adott mun
kámnak. A Békés Megyei Levéltárban végül si
került ezeknek az iratoknak az eredetijét kézbe 
vennem és tanulmányoznom. A levéltári iratok 

közül még több Bucsára vonatkozó eredeti irat, jegyzőkönyv került elő. Ezek
nek a feldolgozása is megtörtént.

Biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő időszakban újabb érdekes 
anyagra fogok bukkanni. Éppen ezért folytatom tovább ezt a munkát.

Ez a könyv egy krónika, amely beszámol Bucsa történelmének egyes 
időszakairól. Hiteles dokumentumokkal -  többek között az előbb említett 
jegyzőkönyvekkel -  és régi fényképekkel, valamint magánemberek tulajdo
nában lévő okmányokkal próbálok bemutatni egy-egy szeletet a falu, és az itt 
élt emberek múltjából.

A négy részre tagolt könyv átível több évszázadot is. Az első szakaszban a 
régmúlt érdekes eseményeivel foglalkozom. A második részben a közelmúlt 
néhány emlékezetes történetét s vele együtt az akkor élt emberek sorsát mu
tatom be. A harmadik fejezetben a jelenből láthatunk képeket, olvashatunk 
történeteket, hiszen ez is fontos lesz a jövő kutatói számára. Az utolsó egység 
a vendégeimé. Ide olyan írások kerültek amelyek mások tollából születtek. 
Rendkívül fontos ezeknek a bemutatása is, hiszen ők is másképpen láttak egy- 
egy korszakot, ők is más jellegű eseményekről számolnak be. Ez teszi még 
változatosabbá a BUCSAI KRÓNIKA című kötetet.

Immár ez a második könyvem, amely Bucsa és környezetének múltjával fog
lalkozik. Úgy érzem, nagyon sokan várják az újabb és újabb kutatások ered
ményeit. Ezért tudok a régi lelkesedéssel alkotni, hiszen tudom, hogy mun
kám nem lesz hiábavaló.

Ajánlom szeretettel mindenkinek ezt a könyvet.




