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A HoSSZÚrrnrÉNYI HAGyonnÁNv őpző n cyn sÜLET rrnovÁNYA

A Hosszúhetényi Bokrétások 1935-ben Budapesten: Szabó |stván és fe|esége, K|éz|i János és fe|esége,
Szabó JózseÍ és Íelesége, Kiss Mik|ós, Gyenis Erzsébet, Bencze JózseÍ, Radó József és fe|esége, Kiss
János és Íe|esége, Radó Mik|ós és Íe|esége,Bocz GyÖrgy és fe|esége.

A visszaemlékezés szerint 1932-ben, nyár e|ején |átogatott Pau|ini Bé|a Hosszúheténybe.
Jövete|ének célja - az e|őző évben jó| sikerü|t fővárosi bemutatón Íe||e|kesedve - hogy újabb fa|usi cso-
portot készítsen fe|az augusztus 20' köré szervezett bemutatóra. Czimber JózseÍ aÍa|u jegyzqe, Nemes
János kántortanító és Bocz György kozségi bíró vo|t segítője a szervezőmunkában'
Kiss Miklós bácsi, a|apító tag (1912-1990) visszaem|ékezése szerint Paulini nyári itt tartózkodása a|att
naponta kiment a mezőre az aratőkhoz, és figye|te munkájukat' Pihenő- vagy ebédidőben szokásaikró|,
énekeikrő| beszé|getett ve|ük. Em|ékezete szerint már 1932-ben aratási je|enettel szerepe|tek
Budapesten a hetényi bokrétások' Erre vonatkozó egyéb adatot nem sikerült Íe|kutatni.
Tény, hogy 1935. augusztusában, Nemes János vezetéséve| a Hosszúhetényi Gyöngyösbokrétások ott
vannak Budapesten, és a Pau|ini segítségéve| osszeá||ított aratásije|enette|, sikerre| mutatkoznak be a
Szent lstván napi rendezvényen.

2007.
A kiadvány megielenését a PRo RENoVANDA OULTURA HUGARIAE ALAPTíVÁNY

a Hetényker Bt és a TeGaVill Kft támogatta.
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,,Akí megírja szüIőftildje történetét, az nagyobb és értékesebb munkdt
végez, mintha egyetemes történelmet írna. A hííség a szülőft)ldhöz, a
legnaglobb erő a tój felemelésére.,,

/Kanyar JózseÍ/

Tisztelt olvasó!

Kiadványunkka| örömet szeretnénk szerezni minden kedves
o|vasónknak, aki nyitott az értékőrző gondo|atokra, a mú|t sze||emi
örÖkségének beÍogadására'

Cé|unk, az is hogy bemutassuk egyesületünk tevékenységét,
mindazt, amit a mú|t mentésében eddig tettünk, teszünk és tenni
szeretnénk'

Azonban mindkét cé|ná| fontosabb számunkra, hogy a
következő |apok fe|kiá|tó je|ek |egyenek!
Kiáltások a sokat emlegetett huszonnegyedik óra uto|só perceiben,
hogy ne kerüljön atŰzbe, Vagy a szemétbe régiÍénykép, írás, kopott,
rozsdás, korhadt eszköz, tárgy, ami még tanúskodhat egy vég|eg
|etűnő korró|'
A kutató, gyűjtő e|ődök Lajta Lász|ótó| Várnai Ferencig, Muharay
Elemértő| Pesovár Ernőig és Anrdrásfa|vy Berta|anig hata|mas sze||e-
mi kincset gyűjtöttek össze számunkra. A he|yiek em|ékezetét faggat-
va Nemes János, Da||os Nándor, Da||os Nándorné, Kaszás János,
PestiJános o|yan sze||emiértékeket mentettek meg, ame|yek ma már
nem |ennének póto|hatók. A fáradhatat|an szakembereknek és a
Gyöngyösbokréta mozga|omnak köszönhetően Hosszúhetényben
máig megőrződtek az ősök hagyományaiban gyÖkerező táncok,
da|ok, szokások, magatartásmódok.
Amit gyűjtöttek, |ejegyeztek az már |evé|tárak, múzeumok, könyv-

tárak po|cain fe||e|hető, (ezeknek a közkinccsé téte|e is Íe|adat |), de
körü|öttünk is ta|á|ható, a padláson, a kamrában, a fiók mé|yén ránk
maradt érték.
A |egtöbb csa|ád ma már té|tve őrzi ezeket, és nem enged a régiség.
kereskedő csábításának. Egyre fontosabb a mú|t...
A csa|ád mú|tja, az ősök erdete. NépÜnk, nemzetÜnk mú|tja'
Lakóhe|yÜnk mú|tja!
Mi ezt a ko||ektív mú|tat szeretnénk össszerakni' Fe|kutatni még a
hiányzó mozaikokat, összefo|tozni az em|ékezet szakadoző há|őját,
megmenteni a he|yi mú|t tárgyait, dokumentumait.

Kiadványunkon keresztül segítséget kérÜnk, és aján|unk fe|
ahhoz, hogy mindaz e|őkerü|jön, megmaradjon, és a köz számára
hozzáÍérhető |egyen, ami te|epÜ|ésÜnk mu|tját idézi!

Köszönetet mondunk dr, Andrásfalvy Bertalannak, Dallos Nándorné-
nak, dr. Turza lstvánnak, Jánosiné Rajnai Virágnak, Szanati Dalmá-
nak és Marsai Ágnesnek, hogy írásaikkal, szakmai segítségükket
h ozzáj áru ltak ki adványu n k m e gj e l e n é sé h e z !

Hosszúhetény, 2007 ' június 18.

A Hosszúhetényi Hagyo-
mányőrző Egyesület 2004 őszén
alakult, 2005 februárjában került be-
jegyzésre kozhaszdl szervezetként.
Alapítói a Hosszúhetényi Népi
Együttes egykori és mai táncosai, akik
felismerték, hogy a népzene és nép-
tánc helyi kincseinek megőrzésén tul
nagyon fontos. a település tárgyi
emlékeinek, fotó- éS írásos dokumen-
fumainak összegffitése is.
Az egyesület alapító okirat szerinti
céljai között szerepel:
* A helyi néphagyományok, néprajzi
értékek felkutatása, megóvása,
felelevenítése, bemutatása.
- A Hetényi Gyöngyösbokréta és az
ötvenes években működő népi
együttes táncörökségének ápolása, a
je1enlegi hagyományőrző együttes
tevékenységének anyagi és erkölcsi
támogatása.
- Néprajzi gyűjtőmunka: szellemi
nép-rajz, viselet, tárgyi eszközök össz-
egyűjtése, lejegyzése, óvása, bemu-
tatása
- Helyi népdalok, néptáncok tanulása,
tanitása, elfogadtatása, népszerűsítése
- Közösségi táncalkalmak, népszoká-
sok rendezése, felelevenítése

Az egyesület tagjai eddigi
tevékenységük során több - tele-
püléstörténeti szempontból fontos -

fotót, írásos dokumentumot és
hasztá|ati tár gy at gyűj töttek ö s sze.
Saját székház, iroda hiján a papir
a|ap.6 atyagok (fényképek, okleve-
lek, birtoklevelek, könyvek) a helyi
könyvtár raktárában kaptak helyet
ideiglenes megőrzésre.
A tárgyakat egyik tagunk házátak
istállójába hordtuk össze, amelyet
közös munkával alakítottunk raktáná.
Egy másik tagunk évek óta szisztema-
tikusan gyíjjti a település és a környék
egykori paraszti és polgári viseletének
darabjait.
Az egyesület tagsága Papp Jánost
vá|asztotta elnökének, a vezetőség
tagai: Bertalan Éva, Kafunáné Gunszt
Andrea, Radó Tihamér és Keserű
Árpád.
Egyesületünk szívesen fogad új

tagokat, támogatókat céljai meg-
valósításához' segítséget tervezett
feladatainak végrehaj tásához.

Dallos LdszlóPapp János
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A HAGYonnÁruv
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A hagyomány egy adott emberi közösség á|ta| fe|ha|mozott
ku|túra és műve|tség: régebbi korokbó| írott és írat|an formákban
átvett, és átvitt gondoIkodásmód, szokás, erkö|csi felfogás, íz|és,
értékíté|et; va|amint azoka| kÜ|sődlegesen is kifejező magatartások,
vise|kedósi (i||em) és érintkezési Íormák összessége. A hagyomány
közös kincsünk is, meft a megőrizve-megszüntetve e|v a|apján je|enti
a fo|yamatosságot, s így igen sokfé|e módon közvetít a mú|t és a
je|en, továbbá az egyén, a csoport és a társada|om között. A
koronként vá|Ioző közvé|emény értékrendjét is tükröző hagyomány
egyéni e|fogadása révén sajátítjuk e| a társada|mi |ényként va|ó gon-
do|kodás alape|emeit, a közösségi é|et aktív tagjai |ehetÜnk, hozzá-
járuIhatunk a csoport összetartó erejének megőrzéséhez, kiérdeme|.
hetjük a pozitív csengésű hagyománytiszte|ő (i||emtudi) minőítést.

Ismeretes, hogy sokfé|e hagyomány Van: nemzeti, nemzetisé-
gi '  tájegységi '  |akóhe|yi '  szakmai, csa|ádi,  diák, stb. ennek
megfe|e|ően több hagyomány értékei ti|epednek |e tudatunkban
é|etünk során. Természetesen e|sőd|egesek a nemzeti kötődések:
közös terület, nye|v, töfiéne|em, |e|ki a|kat, önazonosság (identitás) a
társada|mi együtté|és normatív kereteiben, tágabb éfte|emben euró-
pai éftékrendben. Mint mindenben, az önazonosság kérdésében is
óvatosan keIl e|járni, ugyanis könnyebb megmondani azt, hogy
milyenek nem vagyunk, mint azt, hogy milyenek vagyunk.

Nemzeti kötődéseink ta|apzatán szűkebb hazánk, otthonunk
és |akóhe|yÜnk is gazdag hagyományokka| rende|kezik.

Hagyományainkat cé|irányos egyesü|etek, c iv i|,  barát i  k ör ök,
a|apítványok, klubok, az egyházközösség, ... stb' ápo|ják' gondozzák,
ÍejIesztik.

A mú|t és a je|en rendkívü| szerileágaző hagyományos kötődé-
sei között konkrét he|yet fog|a|nak e| az in|ézmények, terek, utcák,
parkok, . ' '  stb. elnevezései, me|yeket em|ékművek, múzeumok, szob-
rok, ''. egészítenek ki. A közterü|etek sajátságos eInevezései uta|hat-
nak tofténe|mi nagyjainkra, koszorÚs kö|tőinkre, je|es íróinkra, tudó-
sainkra, ... és megje|ö|hetik közvet|en Ío|dra1zi he|yünket, az adott
te|epü|és mezőgazdasági, ipari ... fej|ődéstöfténetí hovataftozását,
ezen belü| p|. a bányászati iparághozva|ő kapcso|atát is.
Mint ismeretes: Hosszúhetény bányászte|epü|és is volt, 1782-tő|
2oo4-ig a bánya biztosított megé|hetést több csa|ád számára. Ámde
ez a töfiéne|mi kapcsolat nem tükröződik vissza az utcanevekben,
holott te|epülésünkön is Iehetne p|.: ' 'Jó szerencsét'', ,,Fekete gyémán-
tok'', ,,Szent Borbá|a'' nevű utca.

Nyi|vánva|ó, hogy taftós megbecsü|ésre csak az igazi l. fia|
mat, a maradandó értékeket képező hagyományok mé|tóak. Nem
szoruI bizonyításra' hogy itt Hosszúhetényben is van mit megőriznÜnk
az utókor számára.
A Múltmentő és a Hagyományőrző Egyesü|et erre vá|la|kozott.
Kísérje segítő szándék törekvésüket!
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Nagy Péter
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Radó Miklós
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Spétb Ferenc
Spéth Róbert
Spéth Tamás
Strung Zsolt
Szabó Emese
Tollár Szilvia
Tollár Zolkín
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uÚlIMENTŐ
A HOSSZUHETENYI

HAGYoMÁN v  őnző  EcYEsÜ LET
KIADvÁNYA

Székhelye:
7694 Hosszúhetény' Vcrseny u.9.

Telefon: 590-008
hagyornanytanc(qfreemai l.hu

Szerkeszti az egyesület.
A címlaptcrv Marsai Ágncs munkája

KészÍ-ilt Pécsett, Molnár Csaba
nvomdáiában

Dr. Turza lstván okl. bányamérnök
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HoSszÚhetényl fal uház
A hagyományt, a kultúrát

nem lehet megörökölni, azt mindenki-
nek meg kell tanulnia, amint a gyer-
mek is megtanulja anyanyelvét
szüleitől' családjától és később meg-
tanulja az iskolában mindazt, amire
életében szüksége lehet megél-
hetésének biztosítására.
Az iskolai tanagyagban azonban nincs
benne az, hogy ott, ahol a gyermek
megszületett' él, iskolába jár, miként
éItek az emberek, milyen hagyo-
mányok rendezték a falu é|etét,
miként taláIták meg az emberek ott'
abban a környezetben, tájban megél-
hetésiiket. Miként dolgoztak, ünne.
peltek, álmodtak és küzdottek a ter-
mészettel és balsorsukkal. Nem is
lehet ez benne az országosan előírt
tanagyagban, mert a hagyományok, a
természeti környezet és a benne
történetileg kialakult műveltség és
életmód mindenhol más és más. Nap-
jainkban az é|etmód és a kömyezet
gyors és gyökeres megváItozásával a
hagyományok átörökítéSének eddigi
módja' a közvetlen, szemólyes tudás-
és tapasztalat átadása a családban
nemzedékről nemzedékre szinte telje-
sen ellehetetlenült. A helyi műveltség
és kultúra, a hagyományok
átadásában egyre nagyobb,
meghatároző szerepet kap az óvoda és
iskola. Ahhoz, hogy a helyi hagyo-
mánfi, a falu történetét és természeti
környezetének rejtett értékeit és szép-
ségeit játékosan és komolyan is
megismertethessük a fiatalokkal,
először össze kell gffitenünk mril-
tunk tárgyi, írásos és az idősebbek,
szüleink és nagyszüleink emléke-
zetben még é!ő, de gyorsan eltűnő
emlékeit.

Mintegy 25 éwel ezelőtt egy
nyáron barátaim meg1átogatására
Svédországba vtaztam. Vezetésükkel
bejárruk ennek az északi országnak
Dalarna nevű tartományát, Stock-
holmtól észak-nyugatra. Amikor egy
faluba megérkeztünk, mindjárt a
,,faluházat,' kerestí'ik. Ez a helyi ha-

gyományokat külsejében is szépen
képvise1ő régi lakóházat, istá|Iót,
pajtát, ő|akat és udvart egybefoglaló
együttest jelentett, melyet mindig két-
három népviseletbe öltözött fiatal
leányka és legény őrzött. Készségesen
megmutatták az épületek belsejét is,
amelyek úgy tííntek, mintha a benne
lakók csak tegnap hagyták volna el
otthonukat. Amikor híre ment' hogy
több, messziről jött' érdeklődő idegen
is érkezett' hamarosan még több fiatal
jelent meg, és volt, ahol egy har-
monikás is eljött velük, hogy tán-
caikat is bemutathassák. Volt, ahol
helyi ételekkel is megkínáltak minket,
és a helyben készített hagyományos
népművészetük formáit követő
kézművesek alkotásait is megvehet-
tük. Látszott, hogy ezek a fiatalok
nem fizetett alkalmazottak, hanem a
helyi hagyomátyőrző együttes tagjai,
akik nyári ünnepnapokon felváltva
egymást, itt őrz1k a kis ,,múzeumot'',
de délutánonként, esténként itt össze
is gyűlnek, játszanak, táncolnak,
beszélgetnek jókedvűen',,klubéletet''
élnek.

Nagyon megtetszett ez
nekem, és érdeklődtem' hogyan is
működik ez Svédországban. Ennek a
hagyományőrző mozgalomnak nagy
múltja van. Valamivel több, mint száz
éve már, hogy Svédors zág, vl'szonylag
nagy szegénység után gyorsan
iparosodni kezdett, és a férfiak
gyakran hetekre, hónapokra messze
földre kényszerültek' hogy meg-
ta|á|1ák megélhetésüket, pénzt keres-
senek. Az asszonyok és gyermekek
otthon maradtak. A 19' században itt
kibontakozó népftíiskolai mozgalom
segítségével, lelkes népműve1ő
tanítók. lelkészek. művészek felhívták
a figyelmet a svéd népművészeti
hagyományokra, és r áb eszéIték az asz-
szonyokat és otthon maradt férfiakat,
hogy elevenítsék fel a már-már elfe-
lejtett népműv észeti tevékenységüket.
A legszebb minták a|apján ijra kezd-
jenek el otthon szőni, hímezni, a férfi-

ak festett, faragott kis bútorokat
készíteni - és ezeket elvitték a
nagyvárosokba megmutatni. Egyszer-
re divat lett a régi, nemcsak Stock-
holmban, a po|gárházakban, hanem
egész Európában a skandináv
',dizájn,,. Stockholmban, a város
Skanzen nevű kerületében léttejótt, az
azőta világhírűvé lett szabadtérí
múzeum, melyben egész falusi épület
együtteseket, teljes berendezéssel
telepítettek át, és mutattak be a
nagyközönségnek. Azőta a világ min-
den részén alakultak ilyen, a régi,
falusi épületeket, berendezéseket,
szerszámokat bemutató szabadtéri
múzeumok, melyeket e svéd mintáról
skanzeneknek neveztek el. A stock-
holmi skanzenben műhelyek is
láthatók' ahol asztalosok, fazekasok,
üvegfúvók, kovácsok dolgoznak a
hagyományok szerint. A kisebb
városokban is megindult a törekvés
olyan múzeumok létrehozására, ahol
mindenki megtekintheti a régi svéd
népművészet legszebb darabjait, az
ott látott darabhoz hasonlóan
elkészítéséhez nemcsak mintalapot,
hanem technikai leírásokat is kaphat.
Nemcsak a kiállításon elhelyezett tár-
gyakat nézhette meg, hanem az ún'
tanulmányi raktárban kihúzható,
üveges lapos fiókokban még sok más
tárgyat is megtekinthetett. A hagyo-
mányos minták szerint felelevenített
kézmíiípar meghódította a világot,
mindenfelé keresték ezeket az egysze-
ríÍ, kiegyensúlyozott kézműves
darabokat. Ez a kézműves tevé-
kenység sok családnak biztosított
jövedelmet, megélhetést. Nem kellett
az asszonyoknak, különösen téli
időben tétlenül hazavámi messze dol-
gozó férjeiket' megmaradt a család,
megmaradt a falu is. Ennek a virágző
kézműves mozgalomnak mintegy két-
három évtizede azonban vége szakadt.
A kezdetben szövetkezeti alapon
működő IKEA pénzéhes új tulajdono-
sai már nem a svéd falvakban
vásárolják fel világszerte keresett ter-



mékeit, hanem az olcsóbban dolgozó
Távol-Keleten, tetmészetesen a ha-
gyományos svéd minták alapján dol-
gozó Ftilöp-szigeteki, indiai, kínai
betanított emberektől.

De közben felnőtt a svéd fal-
vakban is egy olyan ifiúság, mely
nemcsak megismerte, hanem az
iskolában' a gyakorlatban is elsajátí.
totta a hagyományos kézmíiipar tech-
nkáját, fogásait. A gyermekek iskolai
kézműves foglalkozásokon nemcsak
hagyományt tanulták meg megbecsül-
ni, hanem részesültek a szép alkotásá-
nak pótolhatatlan, léleképítő örömé-
ben is. ,,Hemskjöld'' ennek a tevé-
kenységnek, mozgalomnak, munká-
nak a neve. Ma ugyan már nem
kötelező az iskolában, de választható
stúdium a,,hemskjöld'' Svédország-
ban, és még igen sokan választják,
akkor is, ha nem ilyen kézművességet
akarnak hivatásul választani. A moz-
galomnak igazi, szinte felbecsül-
hetetlen következménye, hatása az
volt, hogy felébredt az egész tár-
sadalomban a múlt megismerésének
az igénye, az érdeklődés a néphagyo-
mányok iránt.

Ma tehát már nagyon sok
faluházban van ,,falllhir.,,, melyet szak-
emberek segítségéveI helyreál1ítottak
és tartósítottak, hogy az idő vasfoga'
baktériumok, gombák és bogarak ne
pusztítsák tovább a többnyire fából
készült épületeket. A faluban össze-
g1.Líjtött néprajzi tárgyakat a kerületi'
járási múzeumokba száIlítják először,
ahol szakszerűen megtisztítják,
kijavítják és konzerválják, majd
lefényképezik, és korszerű leírásokkal
l'e|tározzák, majd visszaszállítják
származási helyére, a faluházba. (A
tárgyak legegyszeníbb fertőtlenítése
úgy történik, hogy egy légmentesen
Iezárhatő kamrába helyezik, melyből
kiszivattyilzzák a levegőt. Minden
kártevő élőlény elpusztul a vákum-
ban, anélkül, hogy a tárgy meg-
sérülne') A körzeti múzeum tehát
elvégzí a tárgy szakszerú, tudomá-
nyos dokumentálását a svéd néprqz-
tudomány számára, de a Íárgy eredeti
helyén marad.

A tárgyakon és kézművessé-
gen keresztül megszeretett hagyo-
mány felkeltette a fiatalok érdek-
lődését a népdalok, néptáncok iránt is.
F,gyá|talán, a múlt vállalása már nem
terhes feladat, hanem éppen a fiatalok
közössósi életének. szórakozásának
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alapja is. Nemcsak idegeneknek tán-
colnak büszkén' örömüket taláIják
benne, és lelkesen gyarapitják, gyiij-
tik' míg még lehet, a múlt művészi és
mindennapi tárgyatt:. bútorokat, szer-
számokat, ruhaneműket, fényképeket.
Természetesen a ftgi, családi fény-
képekről másolatot készítenek, arra
írják fel az adatokat, az eredetit nem
veszik e| a IeszármazottaktőI' A régi,
szép ruhadarabok, himzések alapján
elkészítik a maguk, ünnepre való
ruháit, ezekben őrzik falujuk legszebb
kincseit a fa|lházban.

Nagy jelentősége van a régi
természeti környezetre és az abban
való hagyományos gazdálkodásra
vonatkozó emlékezések. adatok.
térképek és írásos emlékek
gffitésének, különösen nálunk, ahol a
kömyezet, a gazdáIkodás és tulajdon-
viszonyok is igen nagy változáson
mentek keresztiil. Miéft? Mert a jövő
kcirnyezetbarát gazdálkodására a múlt
adhat mintát, ötletet, bíztatást. Meg
kell keresni e tájnak bevált, másutt
nem található, sajátos természeti és
gazdálkodásban is felelevenilhető, az
új kihívásoknak és szükségleteknek
megfelelő hagyományait, a,,hungari-
cumok'' mellett azt, amit hetényi spe-
cialitásnak lehetne nevezni. Mi lehet
az? Például a bazsarőzsának, a
pévönyének megfelelő régi legelőket,
az a}Jr.ot tenyósztett ftgimagyar áIIat-
fajtákkal, melyek legiobban tudnák
hasznosítani e táj foldművelésre már
kevésbé alkalmas lejtőit' A szürke
magyar marha egyre keresettebb, szi-
laj' hagyományos tartása nem kíván
nagyobb befektetést és jövedelmet is
hozna. A régi legelőerdők, fás legelők
nemcsak a legtöbb' tetmészetes takar-
mányt biztositanák, hanem a tájnak is
új, de egykor már megvalósult arcula-
tot adnának. E'zekben a legelő-erdők.
ben ritka madarak. állatok találnák
meg újra életterüket. Valamikor igen
sokfele, a mai kár1evőknek ellenálló
gyümölcs, különösen különféle körte-
fajta, berkenye, sokfele almafajta ter-
mett Hetényben, melyet itt fel is dol-
goztak, aszaltak, ecetet készítettek
belőle. Híresek voltak szőleik, boraik
is. A hagyományból kiderii|ne, milyen
zöldségfajtáknak, gyógy- és fűszer-
növényeknek, bogyós gyümölcsű-
eknek kedvezelt ez a táj. Lassújárású
pataki malmaikban kiváló lisztet őrö1-
tek egykor, és még régebben, szinte
biztosra vehető, hogy halastavaik is

voltak a hetényieknek.
Mindezek megvizsgálására már csak
azért is szükségünk Van, mert a ter-
mészeti környezet pusztulása ellen fel
kell lépnünk mindenhogyan. E
néhány felvetett ötlet, javaslat mellett
több és különb is előkerülhet' ha
megismerjük falunk hagyományait,
r é gi gazdá|kodását, életét. Epp et ezétl
a rendszeres múlt-kutatás mellett meg
kell kezdenünk a hagyomány taní-
tását, bemutatását. Ebben a míjvészeti
hagyomány a gyermek-játékok meg-
tatítása, régi népszokásaink játékos
fe1elevenítése, dalaink' táncaink,
meséink, mondáink bemutatása
különös jelentőséget kap' A művészeti
nevelés, közösségre nevelés. Ennek
során találja meg az egyén sorstársait
is, megtartó hazáját is, ami értelmet ad
minden munkájának, küzdelmének'
Valahol otthon lesz, és büszkén vállal-
ja e hazáért a nehézségeket, felada-
tokat, hiszen maga mögött érezhett a
közösség segítségét, szolidaritását is.

E mellett újra ki kellene
alakítani az iskola tankefijét, melyben
a gyerekek játékosan megtanulnák a
ker1észkedés' szőlőművelé s, a gazdáI-
kodás alapjait' munkáit, megismemék
e táj értékes védett növényeit, gyógy-
fiiveit. de madarait. vadon é1ő áI|atait
is. ,,Mecseki erdei iskola", ami kedvet
hozhatna ahhoz is, hogy az itt iskolá-
ba járók fe|vállalják elődeik egykori
szép hivatását, a természet erőivel
való küzdelmet, a mezőgazdálkodás
különféle múltbeli tevékenységének
korszerű folytatását is a mai kihívá-
soknak megfelelően.

Hosszúhetény már régen
megindult ezet az úton. országosan
ismert volt népi együttese, táncaik,
népdalaik. óvodájában a kis gyerekek
mfu régőta tanulják a népi játékokat,
és nemcsak a helyi ésbaranyaihimző
művészeti hagyományokat, hanem
más tájak és nemzetiségek hímzéseit
is megtanu|ták'

Megérett a falu társadalma
arra' hogy kialakítsa a maga faluházát,
melyben láthatóvá és hozzáférhetővé
válik nemcsak az ltt élők tárgyi hagy-
ománya, hanem leírva, és elektronikus
hang- és képrögzitőkön meghallgat-
ható és megtekinthető lenne mindaz,
ami múltunkban értéket. követendőt,
|eIhaszná|hatót  je lenthet .

Andrásfalvy Bertalan
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Adósok vagyunk még
A munkahelyek' szakmák megszűnésének és újak

születésének a korát éljük. A tegnap még virágző üzemek
helyén sokfelé az enyészet IeÍt az úr. A dolgozók ezrei
kényszerülnek pályamódos ításra, vagy fi atalon gy ar apitj ák
a nyugdijasok amúgy is népes táborát.
Erre a sorsra jutott a több, mint 200 éves mecseki kőszén-
bányászat is, amely generációknak nyújtott megélhetést,
biztosította sok telepü1és fejlődését.

A mecseki fekete-kőszén hazánk legjobb
minőségű energiaforrása volt. Jelentőségét az itt élő ember
már korán megismerhette, és minden bizonnyal fel is
használta. Eddigi ismereteink szerint Baranyában a
törökök kiűzése után, a gazdaságl, kereskedelmi kapcsola-
tok kialakulásának köszönhetően kezdődött a szén rend-
szeresebb felhasználása. A vasasi szénterületen az l770-es
évektől számitják a szétl kitermelését, melyet kezdetben
több kisebb vállalkozó végzett, Majd később, - a várhatő
haszon reményében - I794-tőI a ''Grossing-teryezet,,

alapján nagyarányú fejlesztést kezdtek. A gyorsütemű gaz-
dasági fejlődés arra ösztönözte a magyar kormányt ós a
szénb ány ászatb an érdekelt v áI|a|kozőkat, ho gy m i n d j e 1 en-
tősebb energiákat fordítsanak az ásvány felkutatására, majd
kitermelésére. A munka három fő területre koncentrálódott:
a Pécs környéki-, a közép-mecseki- és az észak-mecseki
részmedencére. Hosszúhetényhez - a vasasin kívül - a
komlói terület állt legközelebb, ahol l895-ben Somostető
környékén az Adolf nevű táróva| kezdték meg a terme|ést'
Községünk nyugati határában a Victoria társaság - amely
valójában egy bécsi társaság volt - birtokolta a Victoria-
akna közeli területet, és ott kolóniát alakított ki a bánya
munkásai számára. l|873.l Ezekért a telkekért a társaság
Hosszúhetény községnek adót frzetett. Hosszúhetény és a
kő szétb ány ás z at kap c s o l atáb an m érflo l dkőn ek számitott az
1953-ban elkezdődött kutatófúrás és aknamélyítés' A
község határában hatalmas fúrótornyok emelkedtek,
jelezvén, hogy sok száz méter mélységben kincset őriz a
fijld. Az l956-ban készült zárője|entés szerint: ''A fúrások
igazolták az e|őzetes várakozást. olyan jelentős mennyi-
ségű szénvagyont tártak fel kedvező településben' mely
nagy kapac it ásű bány ászat kifej lesztését fu dj a biztosítan i'''
Már a szá|litővágatok kialakítását is megkezdték, amikor a
piacon beálló szénigény csökkenés miatt a műveleteket
abb ah a gyták' m aj d ké sőbb az aknákat v ízze| elár asztották.
Megterveztették a kömyezet rendezését és rekultivációját
is' A tömedékeléssel, a terep- és tájrendezéssel 1999-ben
készültek el.

A hosszúhetényi vállalkozás tehát nem realizáló-
dott, és valószínű, ez abánya belátható időn belül nem ad
szenet.
A nagyon rövid ideig tartó ipari beruházások hatására
néhány év aIatt rohamosan fejlődött községünk. Ú; utcat,
lakótelepek létesültek, és a lakosság száma is jelentősen

növekedett. Ekkor épült és népesült be a Vásártér, a Béke,
Landler, Berki Fülöp utca és a Vasutas-telep. Mig |949-ben
3094-en éltek Hosszúhetényben' 1960-ban már 3375 lakó-
ja volt a községnek. Megváltozott a falu foglalkozás sze-
rinti arculata is: a régi mezőgazdasági jellegű községből a
munkaképes lakosok 60 oÁ-a vált ipari munkássá. Uj szoká-
sok, új hagyományok születtek, a szókészlet új kife-
jezésekkel bővült, a ftildművelés munkaeszközei mellé
kerültek a bányászat szerszámai is.

A mecseki szénbányák nemcsak a kiváló
minőségű szénrő|, de az embertelen munkahelyekről is
nevezetesek voltak. A munkások sok évtizedes harcot foly-
tattak a nagyobb kenyérér1' a jobb megé|hetésért' E harc
egyik legszomorúbb állomása Csertető volt, ahol a
sztrájkolók csoportjára a csendőrök sor1üzet nyitottak. A
tömeg ekkor meghátrált, de három társuk halálos sebet
kapott. Közülük egyik, Keller János a hetényi temetőben
nyugszik.
A munkások szervezésében jelentős szerepet játszott
Bencze József hosszúhetényi bányász, akit e
tevékenységéért németors zágl koncentrációs táborba hur-
coltak, és l945-ben ott is halt meg.
A mecseki bányászok életét az átlagosnál jobban veszé-
lyeztette a gyakori gázkitórés, amely igen sokszor emberál-
dozatot követelt' Közöttük sajnos, több hosszúhetényi
lakos is volt' A 17 halott tiszteletére a helyi önkormányzat
emlékrnűvet áIlittatott, ahol a lakosság minden évben a
bány ásznapon leróhatja kegyeletét.

A bány abezárásokkal sok ezer munkáscsalád léte
vált bizonytalanná, települések fejlődése futott zátonyra, és
csak átképzéssel, új iparágak telepítésével, munkahely-
teremtéssel tudnak megfelelni az új kor kihívásainak'

Ha nem akarjuk, hogy a szénbányászat 200 éves
gázdag, sokszínű és a maga idejében rendkívül fontos
története a feledésbe merüljön, nekünk kell gondoskodni
életben-, emlékezetben tartásáról. Utódaink már csak
tőlünk' vagy szőtárakból ismerhetik meg az egykori kife-
jezéseket: vá1ár, gráner, altáró, kas, aknatorony, med-
dőhányó, bányatíiz, bányamentő... Mennyi munka,
félelem, tragédia kapcsolódik ezeV'hez a szavakhoz|,
A megváltozott kömyezetben gyermekeink, unokáink csak
akkor fedezik majd fel a hajdani bányászkodás nyomait' ha
fudnak is róla valamit. Es akkor talán némi tiszteletet is
éreznek azok iránt, akik ennek a nagyon veszélyes, testet-
lelket próbáratevő szakmának a képviselői voltak.
Elkészült a hosszúhetényi bányászat összefoglaló
története, de ez nem e|égaz ismeretek ébrentartására.

Nagyon fontos, hogy a néprajz, aparaszti kultura
szellemi és tárgyi emlékeinek a gffitése mellett a huszadik
században meghatároző szerepet betöltő bányászat is
kertiljön az őt megilIető helyre!
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Hason|ó Íotók bizonyára még Íe|le|hetők Hosszúhetényben. AÍenti képrő| csak azt tudjuk, hogy 1909-ben készü|t,
és hetényi isko|ásokat ábrázo|, fe|tehetően Propszt Jakab tanító úrra|, aki ebben az időben Hosszúhetényben
szo|gá|t. Az alsó Íotó a Thomász vendég|ő e|őtt készü|t 1927-ben. Szüreti mulatság résztvevőit ábrázo|ja'
A Íotókat kö|csönbe kaptuk. Örülünk, hogy közkinccsé tehetjük, akár így is a Mú|tmentő |apjain!
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Hatvan éves a Hosszúhetényi Sportegyesület!
Kérünk minden sportbarátot, akinek a birtokában a helyi sporttal kapcsolatos bármilyen
kép, dokumentum' tárgy van' bocsássa rendelkezésünkre! Az évforduló kapcsán szeretnénk
egy sporttörténeti kiállítást rendezni, amelynek anyagából később esetleg egy kiadvány is
készülhetne. Molnór Ferenc vezetőségi tag
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főbb vonalai a XX.sz.ban
]. Irásomban a XX. század1
,. hosszúhetényi gazdá|kodást szeretném
] röviden és tömören bemutatni. Pontosab-
l ban szólva egy vázlatot tudok nyújtani

annak működéséről, struktúrájáról,
i remélve' hogy ez elegendő ana, hogy

felkeltsem néhányakban a hagyomá-.] 
nyos életmód iránti érdeklődést.

., Egy századdaI korábban falunk
, megélhetési stratégiája _ a maival ellen-
' tétben - nem a városok nyúitotta munka-

helyi |ehetőségekben .eiiett. n lakosság
] nagY része az 1870.es népességfelmérés

szerint a gazdálkodásban, még pontosab-
:: ban az állattartásban találta meg megél-

. hetését, ami eltartott egészen az 1950-es
évekig.

, Hossáhetény |oldrajzi fekvé-
sének és adottságainak köszönhetően az

.. á||attenyésztésre jobban támaszkodha-
tott, mint a másod.' harmadosztályú mi-

l] .nőségbe sorolt foldeken a növényter-
' mesztésre. Az á||at|étszám-fe|mérések. 

szerint a leginkább tenyésztett á||at a
sertés mellett a szarvasmarha volt. A
XIX. század végéig, 1895-ig a legked-

.. veltebb a ma1yaÍ szürke tartása volt,
mely Ítíként az igaerő ellátást biztosítot-
ta. Majd fajtaváltás következett be. Ettől
az évtizedtő| kezdődően a szilajtartáson
nevelkedett, kevés tejet adó ma1yaÍ
szürkét lassan felváltotta a jól tejelő'
bőséges húst adó' és igavonásra is alkal-

' mas pirostarka, majd a bonyhádi marha.
Egy 1 935-ös mezőgazdasági szakkönyv
szerint Baranya vármegye és Tolna vo|t a
tejelő jellegű bonyhádi marha fajtának

, legnagyobb erőforrása' Hosszúhetényt a
nagyobb szarvasmarha hizla|ő,

. növendékállat eladó, törzskönyveztető
községek között sorolták fel.
Az á|lomány számának felfutási íve
l942-tg tartott, amikor még a német és
olasz állam gazdaságpo1itikájának

, köszönhetően az adott országokba szálli-
tottuk ki a marhatenyészetiinket.

A világháboru utáni visszaesés
az élelemhiánynak, a tejgazdaság stag-
nálásának is a következménye, míg be
nem következett a téeszesités. Attól az
időszaktól a sertés, és juh-tenyésztés
került előtérbe. Az |942-ben számon tar-
tott 824 db marhalétszám 2000-re 22-re
zsugorodott' és zsugorodik folyama-
tosan.

Az állatlétszám változása mel-
lett érdemes megfigyelni a legeltetés
1ehetőségeinek megoldását' társadalmi
szinten pedig a nagycsalád és a
gazdálkodó életmód összefiiggéseit.
Az állatok kihajtása a közlegelőkre, erdei

legelőkre történt. Az adatköz|ők és az
írott források szerint a legeltetés határa
északon egészen kinyúlott a Zengő
lábáig és Püspökszentlász|ő határáig,
Volt, hogy más falvak is igénybe vettek
egy-egy területet a legeltetésre. A
településtől három irányban folyt a
kihaj-tás: a fe1szegiek (,,főszögiek'')
Szentlász-ló és Zengő felé, a
faluközepiek Nagymező, Hideghegy
felé, a faluvégiek pedig Botos-megyébe
és Vakcsára vitték állataikat.

Így a növénytermesztésre nem
megfelelő területeket is hasznosították az
á||ajJartáshoz' ezá|tal a|akitva az erdők
formáját is. A domboldalakra feltörekvő
állatok az erdőket megvédték az
elbokrosodástól, besűrűsödéstől a lege-
lőerdők |étrehozásával, kialakításával.
Ugyanis a marha mindent lelegelt, ami
az íújába került, kivételt képeztek a
nagyobb fák vagy a ttiskés bokrok által
megóvott facserjék. Ennek a ritkás lege-
lőerdőnek a képét idézik fel bennünk ma
is a Paraszik-tetőn látható óriási bükkök
|áNánya. Ma már csak elképze|ni lehet
ezeknek a területeknek a szépségét. (De
láthafunk más számos elhanyagolt, e|-
cserjésedett területet is a Sajgóban vagy
a korábbi Püspökszőlő területén, amit
korábban legeltettek vagy megművel-
tek.)

A 1egeltetéshez nélkü1özhe-
tetlen feltételként szolgáltak korábban a
szálláskertek. Valamikor itt á||t az az
istál|ó-szení építmény, amit Hetényben
,'pidvás (polyvás) házként,, ismertek.
Nem mindenki rendelkezett szálláskert-
tel. sőt. az l870-es felmérés szerint a
házak többségénél volt istálló, de a
térképeken előfordulnak szállások is.
Ezeket jobban szemügyre véve megál-
lapíthatjuk, hogy a szállások, szőlők és a
legeltetési területek egymás szomszéd-
ságában voltak. Míg a szántóÍiildek-a táj
topográfi ai adottságának köszönhetően-
a falutól főként dé|re, dólkeletre helyez-
kedtek el, addig a fent említett teriiletek
a falu felső és alsó végéhez köze|, egy
csokorban voltak fellelhetők. A szállások
és legelők közelségének kapcsolata
abban rejlik, hogy a szállásokon kint
hagyott jószág egész nap akóze|l' réteken
és legelőkön legelhetett, este pedig a
szá||ásra hajtották őket. A szállások fen-
náIlására az ötvenes évekig vo|t példa, de
általános használatuk már az l920-as
években megszűnt. Ezt követően aki
tehette' áútért az istállózó tartásra, mások
naponta hajtották ki és be ajószágokat.
Társadalmi szempontból vizsgá|va a

szállások fennléte többletmunkát
igényelt a családok részérő|: kint kellett
az á||atokat őrizni és ekartani. Ezze| a
nehézséggel a nagycsaládok tudtak csak
megbirkózni, mivel ott bőven akadt
munkaerő. Idézném Nagl Sándor üssza-
emlékezését ezzel kapcsolatban:
,,Anagyapa volt a családfő. Minden este
megbeszélte a család, hogy másnap mi
lesz a munka, mindenkinek be volt oszt-
va, hogy holnap mit kell dolgozni." Az
egymástól távol fekvő lakótér és istálló
zavartalan működéséhez legalább két
együtt élő generációra volt tehát szükség.
A nemek és korosztályok szerinti
munkák elkiilönítése ezekben a családtí-
pusokban tudott megvalósulni.

A XX. század e|őrehaladtáva|
és végül a kommunista rendszer
beköszöntésével fokozatosan esett szét a
szálláskertes-legeltetős á1lattenyésztési
rendszer a nagycsaládos rendszerre1
párhuzamosan. A szocializmussal járó
változások eredményei (TSZ-esítés,
városiasodás, fiatalok elvándorlása)
drasztikusan hatottak. Valószínű, a for-
dulat enélkül is bekövetkezett volna,
ugyanis a technikai fejlődés gyökeresen
megvá|toztatta a társadalmi munka-
megosztást és a mezőgazdaságit is. Már
a XIX. század végén fellendült a piacra
termelés' háttérbe szorítva ezze| az öne|-
|átást. Az á||attenyésztésben az említett
istállózás tette intenzívebbé a tartást,
majd a fajtaváltás is ennek volt köszön-
hető' De talán más irányt vett volna a
lassúbb vá|tozás és másként hatott volna
az utókorta, fiatalságra is a korábbi
évtizedek tapasztalatainak megítélése.

A szálláskertek és a nagycsalá-
dok funkciója tehát fokozatosan vesz-
tette el jelentőségét a XX. század
folyamán, míg a kertek megszűntek, a
nagycsaládok pedig kis családokra bom-
1ottak szét.
őseink tevékenységét abban látom pél-
daértékűnek' hogy gondolkodásuk,
munkájuk közösségi vo|t, az egyén
igénye háttérbe szorult a családéval,
fa|uéval szemben. A határ közös
haszná|ata közel 2000 lakosnak nyűjtott
megélhetést, megőrizve közben a táj bio-
dtverzitását, egységét, szépségét is. Nap-
jainkban 6-7 nagygazda birtokolja,
il|etve bérli a földeket gépesített
művelésben monokultúrákat létrehozva,
erdeink nagy része pedig az erdészeté.
A ma égető globális problémákat
globális, közósségi gondolkodás nélkül
nem oldhatjuk meg.
Vegyünk példát őseink életmódjáról'
|e| |osásáról !. Jánosiné RajnaiVirág
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Fedeztetési j.gy.

egy drb. tehenet a

Hosszuhetény,

Kinek van?
Kinek van hasonló Íotója

a hosszúhetényi tájról?
Kinek van háború előtti levele,
nyugtája, pénzügyi dokumentu.
ff id, gazdálkodással,  Íö lddel
kapcsolatos irata?
Kl őriz falurészletet ábrázo|ő
régi fotót, raizo|, képeslapot?
Kinek van régi lakoda|mas cso.
portképe?
Van.e még valakinek a háború
előtti hetényi egyesületekről
dokumentuma? Fotója a régi
mozizásről, a sportról, a Ven.
déglőkről' malmokról?
Kérjük' adja kö|csön egyesüIe.
tünknek, hogy más is megis.
merhesse őket!
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Ho s sz űhetény b ib lio grá fiája
Összeóllította: Szanati Dalma néprajz szakos egletemi hallgató

Bizonyfua sokan vannak akik szívesen olvasnának többet lakóhelytikről, annak történetéről. Kérésünkre Szanati
Dalma hosszúhetényi eg;retemista összeállított egy ajánlatot. A könyvek egy tésze a helyi könyvtárban is meg-
található. Szeretettel aj ánljuk minden érdeklődőnek!
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WIi bácsi
Vili bácsi külföldre szakadt hazán,kfiának számít. ]957.ben szüleivel

és két tesnérével' ]] évesen Ausztriába menekült, végiil a család Kanadában
k(itött ki. A Szentgotthárd melletti kis zalai.falub(ll indulva korán lett világlá-
tott ember Később feleséget is hazulról vitt. Egy.fia született, ő azóta is kint
él.

Vili bácsi Tbrontóban reklámgrafikusként' később középvezetőként
dolgozott egy C,Somagolás-technikai cégnél. Kanadai- és magnr állampolgár
Tíz éve jött vissza Magyarországra' ,,Hosszúhetény vok a kivólasztott hely,
megtetszett a táj,.főként a Fő utca, ahogy látni lehet a Zengőt,,
Nyugdíjas. Kedvenc időtöltése az utazás. Szeret repülni, új helyeket

.felfedezni' De szereti a régi épületeket, tárgyakat is. Visszajár Zalóba, Csöröt-
nekre, glerekkora színhelyére, ahol visszaköszönnek az öreg házak' a rokonok
révén pedig.felelevenednek a régi történetek, Fontos a múlt.

Wli bócsi, amióta tudja, hogy egyesületiink gyűjti a múlt emlékeit,
meg-meglep bennünket egy régi dokumentumrual, használati tórggyal,
eszközzel. Vili bácsi a mi./tiradhatatlan gyűjtőnk. Isten éltesse!
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Hosszúhetényről több képeslap is készült. Szeretnénk ezeket összegyűjteni, és egyszer a gyu|-

teményből kiál|ítást rendózni. rer;ut. olvásóinkat, adják kölcsön számunkra, hogy lemásolhassuk!


